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สวนที่ สวนที่ 11  
ขอมูลสรุป ขอมูลสรุป ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

  

 

 บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) (NFS) ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

เงินทุนและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปน “บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน)“ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 3 เมษายน 

2549 โดยนับต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2548 เปนตนมา บริษัทไดลดบทบาทการดําเนินธุรกิจในฐานะบริษัทเงินทุน      

ลงดวยการโอนการประกอบธุรกิจทางการเงินใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการแทนตามแผนงาน

การปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต ทั้งนี้ยังคงสถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding 

Company) ที่ถือหุนบริษัทในกลุมแตละบริษัทในจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว อัน

ประกอบดวยธุรกิจที่สําคัญ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ

ประกันชีวิต และธุรกิจบริหารสินทรัพย ผานการดําเนินการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย     

ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท         

ธนชาตประกันชีวิต จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

ตามลําดับ 

 ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2547 มีสินทรัพยรวม 

116,936 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.8 หนี้สินรวม 94,297 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.9 และสวนของผูถือหุน 22,639 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 คิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุน 16.98 บาท สินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ เปนเงินใหกูยืม 

ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 79,907 ลานบาท (รอยละ 68.33 ของสินทรัพยรวม) และเงินลงทุนสุทธิ 24,734     

ลานบาท (รอยละ 21.15 ของสินทรัพยรวม) หนี้สินสวนใหญของบริษัทฯ เปนเงินกูยืมและเงินรับฝาก 87,334 ลานบาท 

(รอยละ 74.69 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน) มีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียง (BIS Ratio) รอยละ 

13.9 สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.00 และมีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 

1,498 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 ของเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับรวม ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทฯตั้งสํารอง   

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 344 ลานบาท ทําให ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีคาเผื่อหนี้สงสัย-      

จะสูญรวม 3,245 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรองรับความเสี่ยงดานตางๆของ

บริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ตามรายละเอียดที่ไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง ตั้งแตหนาที่ 

1-1 ถึง 1-14) 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547 มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,649      

ลานบาท เพิ่มขึ้น 201 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 และเมื่อหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว มีกําไรสุทธิ 3,104      

ลานบาท เพิ่มขึ้น 122 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 สาเหตุหลักจากรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชา

การเงิน ที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20.3 จาก 5,244 ลานบาทในป 2547 เปน 6,309 ลานบาทในป 2548 ทั้งนี้เปนผลจากการ

ขยายตัวในอัตราสูงของตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสอง อยางไรก็ตามการที่อัตรา       

การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิไมสูงนักเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากในป 2548  
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บริษัทฯ จายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราที่สูงขึ้นถึงรอยละ 16.9 ตามรายไดที่เกิดขึ้น เม่ือเทียบกับป 2547 ดานกําไร

ตอหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.24 บาทในป 2547 เปน 2.33 บาทในป 2548 และมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตรา 0.30 บาทตอหุน ในชวงตนป 2547 และ 0.40 บาทตอหุนในชวงครึ่งปหลังและลาสุด     

ตนป 2548 มีการจายเงินปนผลในอัตรา 0.30 บาทตอหุน สวนครึ่งปหลัง ยังไมไดมีประกาศจายเงินปนผลเนื่องจาก

กําไรยังไมไดจัดสรร 

 จากการวิเคราะหพบวาผลการดําเนินงานในป 2548 ของบริษัทยอยและบริษัทรวมในกลุมธนชาตโดยรวม     

อยูในเกณฑดี กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยรายไดหลักเกิดจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก      

ป 2547 ในสวนสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัท  ประกอบกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญฯพบวา

ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) ทั้งอัตรากําไรและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนอยูในเกณฑที่สูง 

ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพื่อใหเกิดอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยก็อยูในเกณฑดี มี

อัตราสวน         เงินใหกูยืมตอเงินกูยืมที่คงที่และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลดลง และจากการศึกษาแนวโนมการขยายตัว

ของธุรกิจการเงินของประเทศในป 2549 พบวามีโอกาสที่จะขยายตัวสูง หากปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทาง

การเมือง การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอภายในประเทศและนโยบายเศรษฐกิจไมไดมีผลกระทบอยาง

รุนแรงจนทําใหระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงันจากความไมม่ันใจของนักธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไป 

 อยางไรก็ตาม ในฐานะบริษัทแม ทางบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการบริษัทในกลุมธนชาตทั้งหมด    

ใหมีการบริการทางดานงานปฏิบัติการและงานสนับสนุนทางการเงินอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพภายใตการ     

กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสรางประสิทธิผลจากการดําเนินงานใหมากที่สุด มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทางและ       

กลยุทธของกลุมธนชาตอยางมีวิสัยทัศน เพื่อสรางความเปนหนึ่งในความเปนกลุมธุรกิจการเงินครบวงจรของประเทศ  

สรางสรรคความสําเร็จใหแกลูกคา และสงเสริมแนวทางการพัฒนาทุกบริษัทในกลุมธนชาตใหสามารถเติบโตและ     

ยืนหยัดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอยางตอเนื่อง ภายใตการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ สวนที่ 22  
บริษัทที่ออกหลักทรัพยบริษัทที่ออกหลักทรัพย  

 

 

ชื่อบริษัท : บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)* 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทเงินทุน โดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ดังนี้ 

1. กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย 

2. กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา 

3. กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและบริโภค 

4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ 

5. กิจการดานเงินฝาก 

6. ธุรกิจอื่นๆ ไดแก ธุรกิจผูแทนผูถือหุนกู ธุรกิจผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุนรวม และธุรกิจตัวแทนสนับสนุน การขายและรับซื้อ

คืนหนวยลงทุน 

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

  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510  (เดิมทะเบียนเลขที่ บมจ. 125) 

ทุนจดทะเบียน : 23,331,540,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 13,331,540,030 บาท 

เว็บไซต  : http://www.nfs.co.th    

อีเมล (E-mail) : natfin@thanachart.com     

โทรศัพท  : 0-2217-8000, 0-2217-8199, 0-2217-8444 

โทรสาร  : 0-2217-8312 

 

* บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต ตาม

แนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ไดมีมติใหบริษัทฯ เปล่ียนชื่อภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ   

เงินทุน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 3 เมษายน 2549 เปน  “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” และจะเปลี่ยน

สถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company) 

 

 

mailto:natfin@nfs.co.th
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 
 

 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
ภาพรวมของธุรกิจสถาบันการเงินในป 2548 อยูในภาวะที่มีการแขงขันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ผลจาก

การดําเนินแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Master Plan) ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ทําใหมีการ

ยกระดับบริษัทเงินทุนขึ้นเปนธนาคารพาณิชยแหงใหมเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุมธนชาตไดมีการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ

โดยมีการโอนธุรกิจเงินฝากและธุรกิจเชาซื้อจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) มาดําเนินการที่ธนาคารธนชาต

จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ยังคงใหความสําคัญกับ

การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ที่ออกมาตรการตางๆ เพื่อใหสถาบันการเงินมีการ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น และเปนมาตรฐานสากลรองรับเกณฑ Basel II 

 
โครงสรางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯตองเผชิญกับ

ปจจัยเส่ียงตางๆ อยูตลอดเวลา ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

ดังนั้นเพื่อใหสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหอยู

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตางๆ เชน 

 
คณะกรรมการในระดับนโยบาย ไดแก  

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แนวทางและดูแลการ

บริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise wide risk) โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบตอเปาหมายการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ และพัฒนากระบวนการบริหารความ

เส่ียงรวมทั้งกลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอ

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  

 
คณะกรรมการในระดับปฏิบัติการ ไดแก 

คณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย (Asset and Liability Management Committee) 
มีบทบาทในการกํากับดูแลโครงสรางสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและ

สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) มีบทบาทในการกํากับดูแลการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) มีบทบาทในการกํากับดูแลการใหสินเชื่อ ธุรกรรม 

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหเครดิตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา

สินเชื่อ 

คณะกรรมการ 

พิจารณาการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารสภาพ

คลองและอัตราดอกเบี้ย 

สํานักบริหารความเสี่ยง 

สํานักวิเคราะหสินเชื่อ 

สายงานตรวจสอบ 

สํานักควบคุมธุรกิจ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

-  การดําเนินงานตางๆ    อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มีการสอบยันและถวงดุลอํานาจ  (check and 

balance)  มีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (middle office) ไดแก สํานักควบคุมธุรกิจ 

และหนวยงานที่บันทึกรายการ (back office) แยกออกจากหนวยงานที่ทําธุรกรรม (front office)  

-  บริษัทฯ  กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งได

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม และยัง

ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอนไดแก การระบุถึงลักษณะของ

ความเสี่ยง และปจจัยความเสี่ยง การพัฒนาเครื่องมือและแบบจําลอง (Model) ที่เหมาะสมสําหรับวัดคา

ความเสี่ยง  การควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และการติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อ

จัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 

-   การกําหนดขนาดและสัดสวนคาความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหบริษัทฯสามารถรับรูถึงระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใชเปนเพดานในการควบคุมคาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได และ

ใชเปนระดับสัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให

เหมาะสม ทันตอเหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน  

ลูกคา  และพนักงานเปนสําคัญ 
ประเภทความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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1. ความเส่ียงดานเครดิต  (Credit Risk)    

ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้ หรือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ไดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจซ่ึงสงผล

กระทบตอธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้   ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัท

ฯ ความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืมหรือใหสินเชื่อ การกอ

ภาระผูกพันหรือการค้ําประกัน ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ 

(market instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท.ไมค้ําประกันและองคกรเอกชน เชน หุน

กู เปนตน  

ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต บริษัทฯไดสรางวัฒนธรรมทางดานเครดิต      

เร่ิมจากการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญาหรือผูออกตราสารประเภทหนี้โดยใชแบบ

วิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคูสัญญา และมอบหมายใหหนวยงานวิเคราะหสินเชื่อ

ซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยงดวยแบบวิเคราะหดังกลาวควบคูกันไปกับการวิเคราะหความเสี่ยงที่ทํา

ขึ้นโดยเจาหนาที่สินเชื่อหรือลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะ

เปนผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม 

และเงื่อนไขตางๆ ในการใหสินเชื่อหรือกอภาระผูกพัน รวมทั้ง ควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ดวยการ

กระจายความเสี่ยงทางดานสินเชื่อไปยังกลุมลูกคาตางๆ กันอยางเหมาะสมภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว 

ตลอดจน ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อใหมีการจัดการอยางเหมาะสม ดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เนนการ

พิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้คืนเปนปจจัยสําคัญ โดยมีหนวยงานควบคุมธุรกิจซ่ึงเปน

หนวยงานอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทําธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดาน

เครดิต และมีหนวยงานตรวจสอบติดตามใหมีการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ ธปท. 

เพื่อใหผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ไดรับ บริษัทฯมีการนําเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหัก       

คาความเสี่ยงตอเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช  

 
ปจจัยความเสี่ยงดานเครดิตที่สําคัญ มีดังนี้ 

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ   
บริษัทฯ มีเปาหมายในการกระจายสินเชื่อใหแกกลุมลูกคาตางๆ อยางเหมาะสม เนนในกลุมลูกคาที่มี

ศักยภาพดีและควบคุมไมใหเกิดการกระจุกตัวในลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง 

Portfolio ของสินเชื่อโดยรวม มีการติดตามวิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ 

เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากปจจัยอื่นที่ไมสามารถควบคุมไดมากระทบกับกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุน

สินเชื่อจากบริษัทฯ ในสัดสวนที่มากเกินไป  
 
 
 
 

สถานะเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจ ไดดังนี้ 
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มูลหนี ้(ลานบาท) รอยละ มูลหนี ้(ลานบาท) รอยละ

    บริษทัยอย - บริษทับริหารสินทรัพยและบริษทัลีสซ่ิง 1,638                   1.97 15,575                 14.59

    การเกษตรและเหมืองแร 4                          0.00 6                          0.01

    อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 285                      0.34 569                      0.53

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 250                      0.30 276                      0.26

    การสาธารณูปโภคและการบริการ 13                        0.02 112                      0.10

    การบริโภคสวนบุคคล 0.00

         เพื่อทีอ่ยูอาศัย 417                      0.50 733                      0.69

         เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 2                          0.00 -                       0.00

         เพื่อเชาซ้ือ 79,937                 96.13 88,699                 83.08

    อ่ืนๆ 606                      0.73 797                      0.75

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 83,152                 100.00 106,767               100.00

2548
ประเภทธุรกิจ

2547

   

จากขอมูลสินเชื่อโดยรวมพบวา บริษัทปลอยสินเชื่อกระจุกตัวในสินเชื่อเชาซื้อ คิดเปนรอยละ 96.13 ของยอด

สินเชื่อรวม อยางไรก็ตามสินเชื่อเชาซื้อสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อสําหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งจะมีวงเงินไมสูงมากนัก

และมีการกระจายตัวของลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการโอนยายธุรกิจเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทลูก

ดําเนินการแทน 

 
1.2 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 
สินเชื่อดอยคุณภาพ ไดแกสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ เปนปญหาหลักของแตละ

สถาบันการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและพยายาม

ควบคุมคุณภาพของสินเชื่อดวยการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ 

 

          สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2547 เปนดังนี้ 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหน้ี (ลานบาท) รอยละ

    ต่ํากวามาตรฐาน 469                           31.31 801                           56.81

    สงสัย 375                           25.03 279                           19.79

    สงสัยจะสูญ 654                           43.66 330                           23.40

รวม   1,498                        100.00 1,410                        100.00

2548
สินเชื่อจัดชั้น

2547
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บริษัทฯมีปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก 1,410 ลานบาทเปน 1,498 ลานบาทในป 2548  อยางไรก็

ดี เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสินเชื่อ สินเชื่อดอยคุณภาพมีสัดสวนเทากับรอยละ 1.80 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 

1.32 ในปที่ผานมา และสามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

สินเชื่อดอยคณุภาพจําแนกตามประเภทธรุกิจ

มูลหนี ้(ลานบาท) รอยละ มูลหนี ้(ลานบาท) รอยละ

    การเกษตรและเหมืองแร - 0.00 -

    อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 16 1.07 36 2.55

    ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยและกอสราง 6 0.40 246 17.45

    การสาธารณูปโภคและการบริการ 9 0.60 -

    การบริโภคสวนบุคคล

         เพื่อทีอ่ยูอาศยั 47 3.14 37 2.62

         เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย 2 0.13 - 0.00

         เพื่อเชาซื

0.00

0.00

้อ 1,344 89.72 1,049 74.40

    อืน่ๆ 74 4.94 42 2.98

รวมเงินใหสนิเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1,498 100.00 1,410 100.00

ประเภทธุรกิจ
2548 2547

         

ความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากหนี้ดอยคุณภาพในสวนที่หลักประกันไมคุมวงเงินภายหลังจากหัก  

สํารองหนี้สูญแลวพบวาเมื่อส้ินป 2548 มีจํานวนลดลงจาก 568 ลานบาท เหลือ 543 ลานบาท 

(หนวย : ลานบาท)

2548 2547 เปลี่ยนแปลง

หนีด้อยคุณภาพ 1,498 1,410 88

    หนีส้วนทีห่ลักประกันไมคุม 1,433 1,128 305

    สํารองหนีสู้ญ 890 560 330

    หนีส้วนทีห่ลักประกันไมคุมหลังหกัสํารองหนีสู้ญ 543 568 (25)

 

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหนี้เปนความเสี่ยงจากลูกหนี้ดอยคุณภาพยอนกลับ นั่นคือหลังจากปรับ

โครงสรางหนี้ ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะสงผลกระทบกับบริษัทฯ  ใน

สวนของการปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้มียอดเงินตนและ

ดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวนเงินรวม 325 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.39 ของยอดรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

เพิ่มขึ้นจาก 51 ลานบาทในปที่ผานมา โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสรางดังกลาวหากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะ

มีมูลคารวมประมาณ 32 ลานบาท  
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                              สวนที่ 2  หนาที่  1-6 

การปรบัโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

2548 2547

จํานวนลกูหนี้ (ราย) 12 9

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง (ลานบาท) 325 51

หนี้สวนที่หลกัประกันไมคุม (ลานบาท) 32 26

คาเผือ่การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (ลานบาท) - -

เงินใหสนิเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (ลานบาท) 83,152  106,767

ยอดหนี้ปรับโครงสรางตอสนิเชื่อรวม (รอยละ)    0.39    0.05

 
1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 
สําหรับการใหสินเชื่อที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน บริษัทฯ กําหนดใหมีการวิเคราะหและจัดระดับคุณภาพ

ของหลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น และนําผลการวิเคราะห

ดังกลาวไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาวไมวาจะเปน

อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาไดตองมีการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที่ 

ธปท. กําหนดไว  

                 อยางไรก็ดี ที่ผานมาธุรกรรมสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯถึงแมวาธปท.จะไมนับ

รถยนตเปนหลักประกันก็ตาม แตรถยนตก็เปนหลักประกันที่ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหนี้ไมสามารถชําระ

หนี้ไดบริษัทฯ สามารถดําเนินการครอบครองสินทรัพยไดในทันทีเพื่อขายตอในตลาดรถยนตใชแลว ดังนั้น บริษัทฯ อาจ

มีความเสี่ยงจากการไมสามารถจําหนายรถไดในระยะเวลาอันส้ันหรือไมสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้

ขึ้นกับปจจัยเสี่ยงเชน สภาวะตลาดรถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา เปนตน  

 
1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผ่ือ การ

ดอยคา 3,260 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคารอยละ 9.85 ของมูลคาราคา    

ตนทุนทางบัญชี   

บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายสวนหนึ่งจํานวน 258 ลานบาท (ราคาทุน) ไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ

ลูกคาแตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯจึงยังมิไดรับรูการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคง

บันทึกเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 

 
1.5 ความเส่ียงจากการค้ําประกันและการอาวัล 
บริษัทฯไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิดภาระผูกพันจาก การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกันกูยืมเงิน          ซ่ึง

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคาในกรณีที่ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา 

สําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ําประกันและการอาวัล บริษัทฯไดดูแลและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว ดวยการ

ตรวจสอบขอมูลโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติที่เขมงวด ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับ

การใหสินเชื่อตามปกติของบริษัทฯ    
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการกูยืมเงินและการค้ําประกันอื่นๆ 

จํานวน 11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.01 ของสินทรัพยทั้งหมด 

 
2. ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk)    

ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดของบริษัทฯและเงินกองทุนของ

บริษัทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  และความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปล่ียน โดยบริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนไปตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

 
2.1   ความเส่ียงดานราคา (Price Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร

หนี้และตราสารทุนทําใหมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯลดลง 

บริษัทฯไดพัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดยใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อ

วัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อม่ันหนึ่งๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯไดใชคา

ความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได และมอบหมายใหคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนเปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงดานนี้ ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวาเครื่องมือดังกลาวมีมีประสิทธิภาพ

และมีความแมนยํา บริษัทฯกําหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทํา Backtesting โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ BIS 

(Bank for International Settlement) กําหนด  

นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจําลองเหตุการณรุนแรงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพยใน

ตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลันหรือทํา Stress test เพื่อใหบริษัทฯคาดการณไดวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลตอ

รายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯอยางไร  

เม่ือส้ินสุดเดือนธันวาคม  2548 เงินลงทุนที่มีไวเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯจําแนกตามประเภทเงินลงทุน  

เปนดงันี้ 
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2548 2547

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทนุเพื่อคา - -

เงินลงทนุเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 3      

ตราสารหนีเ้อกชน - -

ตราสารทนุในความตองการของตลาดในประเทศ 9 8

รวมเงินลงทนุเพื่อคาและเผื่อขายชัว่คราว 9 8

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทนุเผื่อขาย

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 927

ตราสารหนี

1

4

เ้อกชน - -

ตราสารทนุในความตองการของตลาดในประเทศ 1,390 870

รวมเงินลงทนุเพื่อคาและเผื่อขายระยะยาว 1,390 1,797

รวมเงินลงทุนเพ่ือคาและเผื่อขาย 1,399 1,881

มูลคายุติธรรม (ลานบาท)

 

จากแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2548 ที่ผานมา เปนผลใหอัตราผลตอบแทนของ ตรา

สารหนี้มีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว บริษัทฯ จึงไดลดการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในหุนจดทะเบียน  ทําใหคาความเสี่ยงดาน

ราคาของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
 

2.2   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  (Interest Rate Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ

รายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items)       

ในระยะเวลาตางๆ กันในระดับที่ไมเหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ของ

บริษัทฯ  

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะดําเนินงานภายใตระบบบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะ

ยาว คือสามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย

ในชวงระยะเวลาตางๆ ของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสําหรับการดําเนินงานและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

และผูถือหุน บริษัทฯ จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากความเหลื่อมลํ้าระหวางระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสินทรัพย  หนี้สิน  และภาระ 

ผูกพันในแตละชวงเวลา (Interest Rate Gap Analysis) และเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯมีความเสี่ยงอยูใน

ขอบเขตที่สามารถยอมรับได บริษัทฯ จัดใหมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยที่

ยอมรับไดโดยพิจารณาจากโครงสรางของสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพัน รวมท้ังการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
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(Reprice) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (Asset and Liability Management Committee : ALCO) ควบคุม  และติดตามความ

เส่ียงอยางใกลชิดโดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่

อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดมาตรการตางๆ ในการรองรับความเสี่ยง 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วิเคราะหตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้          

                 (หนวย : ลานบาท)

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

สินทรพัยทางการเงิน 

    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1                   -               -              -              -               811              812              

    เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน -                -               -              -              -               20                20                

    หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน -                7,200           -              -              -               -               7,200           

    เงินลงทุน 546               531              -              473              -               23,379         24,929         

    เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 1,796            270              3,468           74,955         1,453           1,173           83,115         

รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,343            8,001           3,468           75,428         1,453           25,383         116,076       

หนี้สินทางการเงิน 

    เงินกูยืมและเงินรับฝาก 75,500          1,149           9,085           1,600           -               -               87,334         

    หุนกู -                1,000           -              4,473           -               -               5,473           

รวมหน้ีสินทางการเงิน 75,500          2,149           9,085           6,073           -               -               92,807         

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด

          

ในการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม ซ่ึงบริษัทฯ จะตองดําเนินการโอนธุรกิจเงินฝากและเชาซื้อไปยังธนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนผลใหบริษัทฯไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาตซึ่งปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เพื่อรองรับ

การโอนเงินฝาก ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ดีจากสินเชื่อเชาซื้อที่ทยอยลดลง และการ

ทยอยคืนเงินกูยืมจากธนาคารธนชาต จะทําใหความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยทยอยปรับลดลง  
 

2.3 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนจากการมีสินทรัพย หรือหนี้สินในเงินสกุลเงินตางประเทศ 

บริษัทฯมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เปนผูควบคุมและติดตาม

ความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกําหนดของสินทรัพยและ

หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ดี เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะปดความเสี่ยง

โดยใชเครื่องมือทางการเงินเชน สัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนา เปนตน    

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจึงไมมีความเสี่ยงดาน

อัตราแลกเปลี่ยน 
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3. ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)    

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อ

ถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถ

จัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ใน

ปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองในแต

ละชวงเวลาที่บริษัทฯอาจมีความตองการเงินทุนแตกตางกันเพื่อรองรับการถอนเงินฝาก การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือ

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย โดยบริษัทฯใชเครื่องมือทั้งที่เปนแบบจําลองวิเคราะหสภาพคลอง (Liquidity Gap Analysis) 

อัตราสวนดานสภาพคลองตางๆ ตลอดจน การใชสถานการณจําลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อ

วิเคราะหถึงผลกระทบวาบริษัทฯจะยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอหรือไมภายใตกระแสเงินสดที่ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของ

ลูกคาในการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดประมาณการความตองการสภาพคลองภายใต

สมมติฐานที่แตกตางกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณไมปกติตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯเองและเกิดกับระบบสถาบัน

การเงิน  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวรองรับกรณีเกิดปญหาสภาพคลองและจะมีการ

ทบทวนเมื่อมีเหตุการณสําคัญที่จะมีผลตอการดําเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงดานสภาพ

คลอง บริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงจะจัดให

มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหารจัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกสัปดาห  

 

เงินทุนจําแนกตามประเภทของแหลงเงินทุน

2548 รอยละ 2547 รอยละ

เงินกูยืมและเงินรับฝาก

    จากประชาชน 11,634 12.54 90,963 80.40

    จากสถาบันการเงิน 75,700 81.57 16,615 14.69

    จากตางประเทศ - 0.00 87 0.08

หุนกู 5,473 5.90 5,473 4.84

92,807 100.00 113,138 100.00

เงินทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหลงเงินทุน

2548 รอยละ 2547 รอยละ

ไมเกิน 1 ป 76,669 82.61 79,961 70.68

เกิน 1 ป 16,138 17.39 33,177 29.32

92,807 100.00 113,138 100.00
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แหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2548 ไดเปล่ียนจากเงินฝากประชาชนมาเปนเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินซึ่งเปนผลจากการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมธนชาต บริษัทฯ ไดโอนเงินฝากไปที่ธนาคารธนชาต และกูยืม

จากธนาคารธนชาตมาทดแทน โดยยอดเงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2548 อยูที่ 75,500 ลานบาท  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา 

เปนดังนี้ 

 

โดยรวมแลวบริษัทฯ ยังคงสามารถดํารงสถานะสภาพคลองไดในอัตราที่สูงกวาเกณฑที่ทางการกําหนด โดย

สภาพคลองของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองของบริษัทฯ ประกอบดวย   เงินสด

และเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืมในตลาดเงินและตลาดซื้อคืนพันธบัตร และพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  ตอเงิน

ฝากและเงินกูยืม ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจากรอยละ 11 เหลือรอยละ 10 ซ่ึงยังสูงกวาระดับการดํารงสภาพ

คลองที่ ธปท. กําหนดไวขั้นต่ําที่รอยละ 6 ของเงินฝากและเงินกูยืม  

 

                 (หนวย : ลานบาท)

รายการ เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม

สินทรพัยทางการเงิน

    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 812 - - - 812

    หลกัทรัพยซ้ือโดยมีสญัญาขายคนื - 7,200 - - 7,200

    เงินลงทนุ 546 - 1,004 23,379 24,929

    เงินใหกูยืมและลกูหนี้ 1,509 3,489 78,137 - 83,135

รวมสนิทรัพยทางการเงิน 2,867 10,689 79,141 23,379 116,076

หนีส้ินทางการเงิน

    เงินกูยืมและเงินรับฝาก 75,500 1,169 10,665 - 87,334

    หุนกู - - 5,473 - 5,473

รวมหนีส้นิทางการเงิน 75,500 1,169 16,138 - 92,807

รายการนอกงบดุล

   การค้ําประกันการกูยืมและการรับอาวัลตัว๋เงิน 10 - - - 10

   ภาระผกูพันอืน่ ๆ 1 - - -

รวมรายการนอกงบดลุ 11 - - - 11

วันทีค่รบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน

1

4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด

ธรรมาภิบาลในองคกร หรือมีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยอาจ

เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หรือเหตุการณภายนอก และ     

สงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมทั้งชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท ฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพรอมทั้งจัดใหมีการปรับปรุงขั้นตอน

การทํางานภายในใหคลองตัวและสอดรับกับรูปแบบของการใหบริการทางการเงินเพื่อความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่บริษัทฯ ยอมรับได บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการตางๆ ไดแก  
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• การจัดโครงสรางองคกร กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน เพื่อการสอบยันและ

ถวงดุลอํานาจ (Check and balance) โดยการแยกหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front office) ออกจากหนวยงานที่ทํา

หนาที่ควบคุมความเสี่ยง (Middle office) ไดแกสํานักควบคุมธุรกิจ  และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back 

office)   

• การจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการทําธุรกรรม เชน หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หนวยงาน

กฎหมาย หนวยงานประเมินราคา ที่มีความชํานาญเฉพาะดานและเปนอิสระ เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางาน

อันเกิดจากความไมรูและไมทันตอเหตุการณ 

• การจัดใหมีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทุกประเภท และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ตลอดจนระเบียบอํานาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการทํางานภายในองคกรใหเปน     

มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

• การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง หนวยงานติดตามแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไข

จุดบกพรองใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคาทั้งดานเทคโนโลยีและดานขอมูล โดยเฉพาะ

การปองกันความเสียหายจากการลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  

• การจัดทําขั้นตอนการคัดสรรการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่น (Outsourcing) ทั้งงานดานบริการและดาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดระดับความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และความนาเชื่อถือในการดําเนินงาน โดย

ยังอยูภายใตกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  

• การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ประกอบดวย แผนฉุกเฉิน แผนระบบ

สํารอง และแผนการฟนฟูการดําเนินงาน เพื่อควบคุมไมใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก  รวมทั้งจัดใหมีการซักซอม 

เพื่อทดสอบความพรอมของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามวิธี Basic Indicator Approach ที่ BIS 

กําหนดขึ้นซึ่งคํานวณจาก Gross Income ของบริษัทฯ  อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ขอมูลเหตุการณและความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติการเพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนาเครื่องมือในการวัดความ

เส่ียงดวยวิธี Advanced Measurement Approach ที่แมนยํากวาและสะทอนถึงความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกรรม

อยางแทจริง 

 
5. ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯ   

ไดรับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการรับรูสวนไดเสียจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีผลการดําเนินงาน

ในทางลบ มีสาเหตุอันเนื่องมาจากบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทฯ เขาไปถือหุนหรือรวมลงทุนนั้น มีผลประกอบการ

ขาดทุนหรือลมละลาย 
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ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ

จํานวน 1,504 ลานบาทลดลงจาก 1,941 ลานบาทในป 2547 โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

จํานวน 21,780 ลานบาทคิดเปนรอยละ 65.60 ของเงินลงทุนสุทธิ บริษัทมีการลงทุนในธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) มากที่สุด มีมูลคาการลงทุน 15,180 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.70 ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวม รองลงมาไดแกบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีมูลคาการลงทุน 2,271 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.43 

ดังแสดงในตารางเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  

 

 

มูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทยอยและบริษัทรวม

              (หนวย : ลานบาท)

ชื่อบริษัท

2548 2547 2548 2547

ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 15,180         8,355           200            200            

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 2,271           2,233           -             743            

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (มหาชน) 130              149              45              37              

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 275              268              -             -             

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 628              232              -             -             

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 429              -              -             -             

บริษัทบริหารสินทรัพย แม็กซจํากัด 768              736              -             -             

อ่ืนๆ 2,099           2,026           127            111            

รวม 21,780 13,999 372 1,091

มูลคาเงินลงทุน เงินปนผลรับ

6.  ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ

ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดเงินกองทุนหรือ

การดํารงอยูของบริษัทฯ ในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทฯ จัดใหมีการทําแผนกลยุทธสําหรับชวงเวลา 3 ป

ขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเม่ือมีเหตุการณภายนอกที่อาจสงผลกระทบถึงการ

บรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เปรียบเทียบ

กับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ 

 
7. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฏระเบียบของทางการ 

     ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธปท. ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

แตละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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บริษัทฯ ไดจําแนกผลกระทบจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ ดังนี้ 

7.1   การเตรียมความพรอมสําหรับการกํากับดูแลเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II 
ตามที่ ธปท. มีนโยบายใหสถาบันการเงินดํารงเงินกองทุนตามหลักปฏิบัติของ Bank for 

International Settlement (BIS) หรือ Basel II ณ ส้ินป 2551 ซ่ึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนเรื่องของตนทุนการ

ดําเนินการที่เพิ่มขึ้น ในการจัดเก็บขอมูลที่ใชประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและการอบรมบุคลากร 

บริษัทฯอยูระหวางการเตรียมความพรอมระบบฐานขอมูลและไดมีการจัดอบรมภายในใหแกผูบริหารและพนักงานที่

เกี่ยวของใหมีความเขาใจและเตรียมความพรอมรับมือกับหลักเกณฑดังกลาวทั้งในดานขอมูลและระบบงาน  

 
7.2  ผลกระทบจากหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 

เนื่องจาก ธปท. ไดออกรางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมเพื่อกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มี

ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลายแบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงินใหมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล 

ซ่ึงมีผลใหสถาบันการเงินจะตองเตรียมความพรอมและมีแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องของโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงิน

และระบบการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุม สําหรับกลุมธนชาต ซ่ึงเติบโตขึ้นจากแนวความคิดของกลุมธุรกิจทาง

การเงินโดยมีบริษัทเงินทุน ธนชาติ เปนบริษัทแม เปนผลใหกลุมธนชาตมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดย

ไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

 
8. ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีเงินกองทุนทั้งส้ินจํานวน 13,703 ลานบาทแบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 

สุทธิจํานวน 12,144 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 สุทธิจํานวน 1,559 ลานบาท มีอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเส่ียง คิดเปนรอยละ 13.86 มากกวาที่ ธปท. กําหนดไวที่รอยละ 8 ซ่ึงนับวามีสัดสวนมากเพียงพอที่จะรองรับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 

2.1  ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจประเภทเงินทุน

และหลักทรัพยตั้งแตป 2517 ในชื่อ “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย แคปปตอล ทรัสต จํากัด” ป 2518 เขาเปนสมาชิก         

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 16  ป 2523 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตใหธนาคารไทย

พาณิชยเขาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนชื่อเปน "บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด" และป 2525 

บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมดวยคณะผูบริหารชุดใหมที่ยังคงบริหารงานสืบเนื่อง

มาจนถึงปจจุบัน 

ป 2540 นับเปนจุดเริ่มแหงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งบริษัทยอยขึ้น  

ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเร่ิมวางวิสัยทัศนในอันที่จะทําใหธนชาติเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการ

เงินครบวงจรดวยการขยายฐานการใหบริการทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจเงินทุนผานทางบริษัทในกลุมธนชาต  

ที่เปนบริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจจัดการ

กองทุนและธุรกิจบริหารสินทรัพย ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการขยายฐานการใหบริการทางการเงินอยางตอเนื่อง          

และสามารถใหบริการทางการเงินไดอยางครบวงจรเมื่อทําการเปดธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 

เมษายน  2545 ทั้งนี้กาวยางที่ม่ันคงของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ นับตั้งแตป 2540 มีดังนี้ 

 
ป 2540 แยกธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเงินทุนออกจากกัน ตามนโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยออกจาก

กันของรัฐบาล โดยบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเงินทุน และจัดตั้งบริษัท   

หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดวยทุนจดทะเบียนชําระเต็ม 1,500 ลานบาท โดย

บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 

กอต้ังบริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนชําระเต็ม 300 ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนใน

สัดสวน    รอยละ 55.00 

กอต้ังบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนชําระเต็มจํานวน 500 ลานบาท  โดยบริษัทฯ 

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 55.00 

 
ป 2541 บริษัทฯ เขาถือหุนใหญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ออมสิน จํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน   

"บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนชาติ จํากัด" โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 75.00 

เพิ่มการลงทุนในบริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด  และบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จํากัด  เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพในการแขงขัน ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในแตละบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 55.00 เปน

รอยละ 65.00 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 2-1 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2542 เขาซื้อกิจการของสถาบันการเงินอีก 4 แหง ไดแก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอชเอสบีซี จํากัด บริษัท

เครดิตฟองซิเอร วานิช จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร กรุงเทพเคหะ จํากัด และบริษัทเครดิตฟองซิเอร สิน

เคหการ จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99, 99.90, 99.85 และ 94.78 ตามลําดับ เพื่อใหมี

คุณสมบัติครบถวนในการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted Bank) เนื่องจากเปาหมายใน

การขออนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มเติมและมีสํานักงานสาขา บริษัทจึงตองเปลี่ยนไปเปนการจัดตั้ง

ธนาคารฯ แทนตามนโยบายของทางการ 

 
ป 2543  บริษัท ธนชาติ ประกันชีวิต จํากัด รวมทุนกับ “กลุมซูริค ไฟแนนเชียล เซอรวิส” ประเทศสวิสเซอรแลนด   

และไดเปล่ียนชื่อใหมเปน บริษัท ธนชาติซูริคประกันชีวิต จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 

49.99 

จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด โดยบริษัทฯ มี

สัดสวนการถือหุนรอยละ 100.00 และ 58.45 ตามลําดับ 

กระทรวงการคลังอนุมัติแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted Bank) ของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ ไดรวมกิจการกับสถาบันการเงินอื่นในกลุมธนชาต 5 แหง ประกอบดวยบริษัทเงินทุน เอก

ชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน เอ็นเอฟ จํากัด บริษัทเครดิตฟองซิเอร กรุงเทพเคหะ จํากัด บริษัท

เครดิตฟองซิเอร สินเคหการ จํากัด และบริษัทเครดิตฟองซิเอร วานิช จํากัด ดวยการเขาถือหุนเกือบ

ทั้งหมดในสถาบันการเงินดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับบริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) 

เปนธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted Bank) 

 
ป 2545 บริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบกิจการธนาคาร

พาณิชยในนาม “ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 98.89 

 
 

2.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมธนชาตในป 2548 
 

ในป 2548 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาตมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

การดําเนินงานในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี ดานสาขา ดานการใหบริการ      

ดานผลิตภัณฑทางการเงิน การไดรับรางวัล รวมถึงการปรับปรุงแบรนดของกลุมธนชาต ดังนี้ 

 
2.2.1 ดานการบริหารจัดการ 

•    ในวันที่ 22 เมษายน 2548  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให

ดําเนินการตามแผนงานการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต โดยบริษัทจะตองคืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจเงินทุนภายในเวลา 1 ป หลังจากไดรับการอนุมัติแผนการปรับโครงสรางดังกลาว และจะมีสถานะเปน

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 2-2 
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บริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการตามแผนงานการปรับโครงสรางองคกร 

ดวยการโอนการประกอบธุรกิจทางการเงินไปให ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการแทน โดยเริ่มตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2548 เปนตนมา  

• บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 

30 มกราคม 2549 ใหเปลี่ยนชื่อและตราสําคัญบริษัทจาก “บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท ทุนธน

ชาต จํากัด (มหาชน)” หรือ “National Finance Public Company Limited” เปน “Thanachart Capital Public 

Company Limited” และจะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนตอกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 

3 เมษายน 2549 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 

โดยไดทําการรับโอนการประกอบธุรกิจมาจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 1) การรับโอนการ

ประกอบธรุกิจการเงิน ไดแก ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่ออื่นของเงินทุนธนชาติ ธุรกิจการรับเงินฝากจากประชาชน รวมถึง

ธุรกิจการเงินอื่น  2) การรับโอนยายเงินฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ไดแก เงินรับฝากจากบุคคลธรรมดา เงินรับฝาก

จากนิติบุคคล และ 3) การรับโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อ ไดแก สิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อที่ไมมี

หลักประกัน และที่มีหลักประกันเฉพาะที่ลูกคายังมีสิทธิเบิกเงินกูตามสัญญาใหสินเชื่อ สิทธิเรียกรองตามสัญญาให

สินเชื่อที่มีหลักประกัน 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรองคกรใหเหมาะสมกับการประกอบ

ธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละสาย/ฝายงานอยางชัดเจนเปนลาย

ลักษณอักษร ทั้งนี้ ในป 2548 ธนาคารมีเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรดังนี้ 

1. จัดตั้งสายงานขายลูกคารายยอยสํานักงานใหญและสายงานเครือขายสาขา รองรับการประกอบ
ธุรกิจตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. จัดตั้งสายงานพัฒนาชองทางธุรกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายชองทางการใหบริการตาม  
เปาหมาย 

3. จัดตั้งสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ รองรับการดําเนินธุรกิจอยางสอดรับกับแผนธุรกิจโดยมุงสูการ
เปน Customer Centric 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต)  ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร โดย

มีการจัดแบงสายงานตามลักษณะประเภทของลูกคามากกวาการแบงตามผลิตภัณฑ รวมทั้งแยกสายงานสนับสนุน

ออกจากสายงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก เพื่อใหมีความชัดเจนและความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

1. สายการตลาด ประกอบดวย กลุมพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด กลุมการตลาด (ขาย) และ

กลุมบริการลูกคา 

2. สายปฏิบัติการ ประกอบดวย กลุมปฏิบัติการและบัญชีกองทุน กลุมงานทะเบียน และ กลุมบัญชีและ

งบประมาณบริษัท 

3. กลุมบริหารการลงทุน 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 2-3 
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4. กลุมงานสนับสนุนธุรกิจหลัก ประกอบดวย หนวยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี หนวยงาน

บริหารงานบุคคล หนวยงานธุรการ สํานักกรรมการบริหาร และสํานักกํากับดูแลกฎระเบียบและการ

ปฏิบัติงาน 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
1. ไดเปล่ียนชื่อและตราสําคัญบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท         

หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)” หรือ “National Securities Public Company Limited” เปน 

“Thanachart Securities Public Company Limited” ตั้งแต 7 มิถุนายน 2548 

2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บีเอ็นพี พารีบาส พีรีกริน ไดประกาศเปนพันธมิตร

ทางธุรกิจรวมงานกันใน 3 ดานหลัก คือ ดานวาณิชธนกิจ งานวิจัย และธุรกิจหลักทรัพย โดยดานวาณิช

ธนกิจเริ่มรวมมือกันตั้งแต 23 มิถุนายน 2548 ดานงานวิจัยและคาหลักทรัพยเริ่มรวมมือกันตั้งแต 4 

สิงหาคม 2548 ทั้งนี้สําหรับลูกคาสถาบันตางประเทศเริ่มตนมีการสงคําส่ังซื้อขายเขามาที่บริษัทตั้งแต 

26 กันยายน 2548 
 

2.2.2 ดานเทคโนโลยี 
• บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)  ไดเปดเผยรายงานการพัฒนาดานเทคเทคโนโลยีไวในหัวขอ 4. 

“การวิจัยและพัฒนา”  หนา 4-1,4-2  

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ไดทําการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรที่สําคัญเพื่อใหการทํางานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 

1. ระบบ Claim Center เพื่อใหสามารถบริการดานการรับแจงเหตุ และการออกสํารวจภัยไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง โดยเจาหนาที่สํารวจภัยจะปฏิบัติงานผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบการคนหาตําแหนงผาน

ดาวเทียม (GPS) ที่ติดตั้งไวที่รถจักรยานยนต ทําใหสามารถกระจายเจาหนาที่สํารวจภัยไปอยูตามจุดตางๆ 

ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งจะเปนผลใหเขาถึงที่เกิดเหตุไดในระยะเวลาที่ส้ันที่สุดและมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบ Work Flow เร่ิมตนพัฒนาระบบ Work Flow On-Line สําหรับปรับปรุง Internal Process ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติบนระบบแทนการปฏิบัติงานบนเอกสารตามระเบียบแบบเดิม 

3. ระบบ Premium Quotation เพื่อใหมีระบบในการคํานวณอัตราคาเบี้ยประกันภัยรถยนตที่สะดวกตอ

ผูปฏิบัติงาน จงึสามารถนําเสนอ และสรุปคาเบี้ยประกันภัยใหลูกคาทราบไดอยางถูกตองทันที 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  ไดพัฒนาระบบการใหบริการ ดังนี้ 

1. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  ไดพัฒนาระบบ IFIS Internet ที่เปนระบบแสดงขอมูลการซื้อขาย

ของหลักทรัพยดวยระบบ WINDOW ผานทางเว็บไซด แทนระบบเดิม คือ IVIP ที่ใชระบบ DOS 

2. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนา  www.thanachartsec.co.th เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกลูกคาทําการซื้อขายหลักทรัพยออนไลนไดดวยตนเองผานระบบ IFIS Internet สามารถดูขอมูลซื้อขาย

หลักทรัพยแบบ Real Time และทราบมูลคาของ Portfolio ได และบริการ wap.thanachartsec.co.th 

บริการขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย และบทวิเคราะหแบบ Real Time ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ขยายขอบเขตการใหบริการ ดังนี้ 

1. 

2. 

เพิ่มชองทางธนาคารที่สามารถใหชําระเงินในการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปน 5 ธนาคาร

ใหญ ไดแก ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคาร     

กสิกรไทย 

เริ่มขยายชองทางการเสนอขายกองทุนหรือการประชาสัมพันธขาวสารที่สําคัญผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

(E-Mail Address) 
 
2.2.3  ดานสาขา 

• บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)  ไดดําเนินการปดสํานักงานอํานวยสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยูจํานวน 16 

แหง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเปนไปตามแผนงานการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดเปดสาขาใหมในป 2548 จํานวน 53 สาขา โดยเปนสาขาในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 41 สาขา และในภูมิภาค จํานวน 25 สาขา ทําให ณ ส้ินป 2548 ธนาคารธนชาต มี

สาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 66 สาขา  

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด เปดดําเนินการสาขาใหมในป 2548 จํานวน 11 สาขา ไดแก สาขาระยอง 

สาขานครปฐม สาขานครสวรรค สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาอุบลราชธานี สาขานครศรีธรรมราช สาขาอุดรธานี 

สาขาขอนแกน สาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี และ สาขานครราชสีมา ทําให ณ ส้ินป 2548 บริษัท ธนชาตประกันภัย มี

สาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 18 สาขา 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ไดยกเลิกสํานักงานสาขาที่มีอยูทั้งส้ินจํานวน 5 สาขา ไดแก สาขา

กรุงเทพ 1 สาขาเชียงใหม สาขาหาดใหญ สาขาภูเก็ต และสาขาศรีราชา เนื่องจากบริษัท ธนชาตประกันชีวิต กําลัง

พัฒนาชองทางจําหนายผานธนาคารธนชาต [แทนการตั้งสํานักงานสาขา] 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปดสํานักงานสาขาเพิ่ม 10 แหง และสาขาออนไลน 1 แหง 

ไดแก สาขาวงศสวาง สาขาประชาชื่น สาขาพัทยาเหนือ สาขารัตนาธิเบศร (สาขาออนไลน) สาขาโคราช  สาขาอารซีเอ 

สาขาทองหลอ สาขาขอนแกน สาขาถนนจันทร สาขานครปฐม และสาขาเซ็นจูร่ี เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการลูกคา 

ทําให ณ ส้ินป 2548 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต มีสาขาทั้งส้ิน 28 สาขา และ สาขาออนไลน 1 สาขา 

2.2.4  ดานการใหบริการ 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
1. ใหบริการ Care Center แบงเปน 1) Inbound  :  เปนการใหบริการดานการรับขอรองเรียนของลูกคา  เพื่อ

เขาถึงปญหาไดโดยตรง และนํามาติดตามแกไขไดทันทวงทีเปนรายกรณี  2) Outbound  :  เปนการสอบถาม

ดานการบริการสินไหมของบริษัท รวมถึงการบริการของคูคาของบริษัท เพื่อนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัทสําหรับปรับปรุงการบริการใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
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2. เพิ่มจํานวนอูทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ใหใชระบบการอนุมัติราคา On-Line เพื่อใหอูคูสัญญาสามารถ

ใหบริการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานเสนอราคา และอนุมัติคาอะไหลและคาบริการผาน

ระบบ On-Line ไดทันที จึงชวยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่องคุมราคาและสั่งซอม เปน

ผลใหผูเอาประกันไดรับรถยนตกลับไปใชงานดวยความพึงพอใจทั้งในดานเวลาและประสิทธิภาพของงาน 

3.  ปรับปรุงการจายคาบริการซอม คาอะไหล และคาบริการสินไหม ใหแกคูคาผานบัญชีธนาคาร (Auto 

Payment) เปนการลดขั้นตอนปฏิบัติงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจายเงินใหแกคูคาโดยโอนเขา

บัญชีโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหคูคาไดรับความสะดวกในการรับเงินจากบริษัท 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

1. ไดรับอนุญาตจากบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ใหเปน

สมาชิกและสามารถใหบริการเปนนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธได อีกทั้งไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ในการประกอบธุรกิจ

ประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา ซึ่งตลาดอนุพันธจะเริ่มเปดดําเนินการซื้อขายตราสาร

อนุพันธไดในวันที่ 28 เมษายน 2549 

2. ไดจัดตั้งหนวยงานกลยุทธการลงทุนในฝายวิเคราะหหลักทรัพย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยมุงเนน

ใหบริการแกกลุมลูกคารายยอยในดานกลยุทธ และเทคนิคของตลาดหุน และขอมูลหุนรายตัว โดยนําเสนอ

บทวิเคราะหรายวัน และรายสัปดาหผานทาง E-mail และไปรษณีย อีกทั้งสงขอมูลหุนและสรุปขาวประจําวัน

ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย 

3. ไดเขารวมโครงการนําขอพิพาทเขากระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เพื่อคุมครอง

สิทธิประโยชนของผูลงทุนที่มีขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการที่ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจหลักทรัพยไมปฏิบัติตามสัญญาหรือใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ โดยสามารถไดรับ

การชดเชยความเสียหายผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต)  

1.    ไดทําการขยายเวลาการสั่งซื้อกองทุนทุกประเภท จากเดิม 8.30-12.00 น. เปน 8.30-15.30 น. และสําหรับ 

กองทุนตราสารทุนไดขยายเวลารับซื้อคืนเพิ่มขึ้นจาก 8.30-12.00 น. เปน 8.30-15.00 น.   

2.  เพิ่มชองทางการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนเปน 5 ธนาคารใหญ ไดแก ธนาคารธนชาต 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย   

3.    ขยายขอบเขตการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 4 กองทุนเพิ่มขึ้นเปน 24 

กองทุนในสิ้นป 2548  

4.    ขยายขอบเขตการใหบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving plan)  จาก 

7 กองทุน เพิ่มขึ้นเปน 20 กองทุน  

2.2.5  ดานผลิตภัณฑทางการเงิน 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ไดพัฒนาแบบประกันชีวิตออกจําหนายรวม 3 แบบประกัน ไดแก 

1. ธนชาตอัลตรา 5/1 เปนกรมธรรมแบบสะสมทรัพยที่มีระยะเวลาความคุมครอง 5 ป ชําระเบี้ยประกันภัยครั้ง

เดียว (Single Premium) ในอัตราเบี้ยประกันภัยเทากันทุกอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย เปนแบบประกันที่

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 2-6 
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ใหผลตอบแทนสูง มีเงินสดคืน (Bonus) ทุกส้ินปกรมธรรมในอัตราที่แนนอน ควบคูไปกับการประกันชีวิต

ตลอดระยะเวลาสัญญา 

2. ธนชาตปกปอง เปนรูปแบบการประกันชีวิตที่มีความโดดเดนดานความคุมครองที่หลากหลาย เพื่อเปนการ

แบงเบาภาระ และเพิ่มหลักประกันความมั่นคงใหมากขึ้นกวาการประกันชีวิตทั่วไป โดยมอบความคุมครอง

ตลอด 365 วัน จากเหตุการณไมคาดฝนในทุกกรณี  ทุกสถานการณ   

3. ธนชาต Happy Tax เปนกรมธรรมแบบสะสมทรัพยที่มีระยะเวลาความคุมครอง 10 ป ชําระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลา 10 ป โดยมีความโดดเดนในดานผลประโยชนอยางสูงสุดจากการนําเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาหัก

ลดหยอนภาษีเงินไดเปนจํานวนสูงสุด 50,000 บาทตอป อีกทั้งมีผลตอบแทนเงินสดคืน (Bonus) ทุกส้ินป

กรมธรรมในอัตราที่แนนอนและตอเนื่องไปตลอดสัญญา 10 ป   

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  จัดตั้งกองทุนที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปรวม 16 

กองทุน โดยเปนกองทุนเปดตราสารแหงหนี้ทั้งหมด เนื่องจากในป 2548 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร

ภาครัฐสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย ประกอบกับนักลงทุนทั่วไปไมสามารถลงทุนโดยตรงในตรา

สารภาครัฐได จึงทําใหเกิดโอกาสในการระดมเงินผานกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ โดย บลจ.ธนชาต สามารถระดมเงิน

ลงทุนไดรวม 11,589.46 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ลักษณะกองทุน จํานวนกองทนุ 
มูลคาที่เสนอขายได  

(ลานบาท) 

กองทุนรวมคุมครองเงินตนที่มีระยะเวลา 6-12 เดือน 10 8,881.26 

กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 5 2,230.23 

กองทุนรวมตลาดเงิน 1 477.98 

 รวม 11,589.46 

 

2.3  การไดรับรางวัล 
• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ไดรับรางวัล 2 รางวัลของ The 

Post/Lipper Thailand Fund Awards 2004 (ประกาศในป 2548) ไดแก 

1. Best Overall Group over Three Years เปนรางวัลสําหรับกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ 

และกองทุนรวมผสม ที่มีผลการดําเนินงานโดยรวมทุกประเภทยอนหลัง 3 ปลาสุดดีที่สุด 

2. Best Bond Group over Three Years เปนรางวัลสําหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีผลการดําเนินงาน    

ยอนหลัง 3 ปลาสุดดีที่สุด 
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2.4  การปรับปรุงแบรนดของกลุมธนชาต 

การตลาดในยุคปจจุบัน แบรนดนั้นมีความสําคัญมาก เพราะการที่ผูบริโภคจะใชบริการ หรือซ้ือผลิตภัณฑ

อะไรสักอยาง มักไมไดพิจารณาถึงแคเพียงตัวองคกรหรือตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตจะมองไปถึงแบรนดแบบองค

รวมของสินคาหรือบริการ รวมถึงตัวองคกรนั้นๆ ดวย  ซึ่งในปจจุบันนี้ แบรนดไมไดเปนเพียงแคเครื่องหมายการคา 

หรือบรรจุภัณฑ แตเปนผลรวมแหงประสบการณที่องคกรหนึ่งสรางขึ้น เพื่อมอบแกลูกคา ผูบริโภค และสังคม 

เพราะฉะนั้น แบรนดคือ ประสบการณของความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอองคกรนั้นๆ และความสําเร็จในการสรางแบรนด

นั้นจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหการประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องแบรนด เพื่อใหภาพลักษณของกลุมธนชาตเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และเปนที่จดจําของลูกคาและกลุมเปาหมายในอนาคต ทั้งในดานผลิตภัณฑ บริการ ภาพลักษณ การสื่อสาร และ 

บุคลากร โดยกลุมธนชาตไดมีการพัฒนาแบรนดของกลุมใหมใหมีความทันสมัยและมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น มี

ความคิดริเร่ิมและสรางสรรคอยูตลอดเวลา รวมทั้งมีความเขาใจและมีความจริงใจตอลูกคา  

 นอกจากนี้ยังไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบเอกลักษณองคกร (Corporate Identity) โดยมีการเปลี่ยนสีของ

องคกรใหม (Corporate Color) จากเดิมที่เปนสีน้ําเงินและสีเทา เปนสีสมและสีดํา พรอมทั้งเปลี่ยนโลโก และ

รูปลักษณในหลายๆ ดานใหม อาทิ การเปลี่ยนแปลงการออกแบบสํานักงานสาขาใหมีความโดดเดนและมีเอกลักษณที่

ชัดเจน การเปลี่ยนชุดเครื่องแบบพนักงานใหมีความทันสมัยและเปนสากล อีกทั้งยังเปนสวนเสริมสรางบุคลิกของแบ

รนด (Brand Personality) ใหแกองคกร รวมทั้งการปรับปรุงระบบสื่อสารทั้งดานการโฆษณาประชาสัมพันธ และการ

จัดกิจกรรมการตลาด เปนตน 

2.5 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจเงินทุนตามที่ไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลัง ไดแก ธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย ธุรกิจเงินทุนเพื่อการพัฒนา ธุรกิจเงินทุนเพื่อการจําหนายและ
บริโภค ธุรกิจเงินทุนเพื่อการเคหะ และธุรกิจดานเงินฝาก รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ไดแก ธุรกิจผูแทนผูถือหุนกู ธุรกิจผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวม และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน นอกจากการประกอบธุรกิจ
เงินทุนแลว ยังไดมีการลงทุนในธุรกิจอื่นในลักษณะของการเขาไปถือหุน  โดยเปนบริษัทแมของบริษัทในกลุมธนชาต 

ซึ่งแบงเปน 7 กลุมธุรกิจ โดยมีการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมดังนี้ 

  ธุรกิจธนาคาร ไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักในการรับฝากเงิน ใหบริการสินเชื่อ 

และบริการเสริมอื่นๆ เชน บริการโอนเงิน บริการรับชําระหนี้ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการตูนิรภัย  

เปนตน 

 ธุรกิจหลักทรัพย ไดแก บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

และวาณิชธนกิจ และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล 

และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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 ธุรกิจประกัน ไดแก บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันภัยรถยนต และรับ  

ประกันภัยบาน และบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันชีวิต ทั้งประเภทกลุม และ

ประเภทสามัญ ตลอดจนการรับประกันอุบัติเหตุ 

 ธุรกิจบริหารสินทรัพย ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอย

คุณภาพจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด และกองทุน

รวมธนชาต พร็อพเพอรตี้ ฟนด 6 ดําเนินธุรกิจหลักในการรับซื้อและบริหารหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่น และ

บริษัท ธนชาต เอส พี วี 01 จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) 

 ธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง ไดแก บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง 

 กลุมงานสนับสนุน ไดแก บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ดําเนินงานหลักดานบริการงาน 

ธุรการ และบริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ดําเนินงานหลักดานการใหบริการดานกฎหมายและ

ประเมินราคา 

 กลุมบริษัทที่ลงทุนเพื่อการควบรวมกิจการและการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ เปนการ

ลงทุนเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดตั้งธนาคารที่จํากัดขอบเขตธุรกิจ ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการเสร็จตามแผนงาน และ

ไดคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรแลว และจะดําเนินการชําระบัญชีและ/หรือจําหนาย

บริษัทใหแกผูลงทุนรายอื่นตอไป กลุมบริษัทดังกลาว ไดแก บริษัท พัสระ จํากัด บริษัท กรุงเทพเคหะ จํากัด บริษัท ถิร

วานิช จํากัด และบริษัท สินเคหะการ จํากัด 
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2.6  โครงสรางการถือหุนในกลุมธนชาตของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

99.99% 100.00% 

100.00% 

75.00% 

100.00% 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

100.00% 

100.00% 

กลุมงานสนับสนุน 

บริษัทธนชาตแมเนจเมนท เอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัทธนชาตกฎหมายและประเมนิราคา จํากัด   

บริษัทธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด 

บริษัทธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เนชั่นแนล ลีสซิ่ง จํากัด 

ธุรกิจเชาซือ้และลีสซิ่ง 

58.45% 

100.00% 
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากดั   

ธุรกิจบรหิารสินทรัพย 

100.00% 

79.93% 
บริษัทธนชาตประกันภัย จํากัด 

บริษัทธนชาตประกันชีวิต จํากัด   

ธุรกิจประกนั 

ธุรกิจหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
99.36% 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ  โครงสรางการถือหุนที่แสดงเปนการรวมการถือหุนทางตรงและทางออม และแสดงสัดสวนการลงทุนดวย

ทศนิยม 2 ตําแหนง 
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2.7  นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
กลุมธนชาตมีนโยบายที่จะใหบริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยบริษัทภายในกลุมแตละบริษัทสามารถ

นําเสนอหรือแนะนําบริการทางการเงินของทั้งกลุมใหลูกคาเลือกใชบริการตามความเหมาะสมกับความตองการของ

ลูกคาภายใตขอบเขตที่ทางการอนุญาต ซึ่งปจจุบันธนาคารไดทําสัญญาเปนผูแนะนําบริการประกันภัย ประกันชีวิต 

บริการดานธุรกิจหลักทรัพย การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหกับบริษัทในกลุมธนชาตแลว 

ในสวนของงานบริการหรืองานสนับสนุน กลุมธนชาตมีแนวทางดําเนินงานในลักษณะในลักษณะเปนศูนยกลาง

ที่ใหบริการแกบริษัทในกลุมทั้งหมดตามความเหมาะสมของแตละงาน เพื่อลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและ

ประหยัดในเรื่องของขนาด โดยในป 2548 มีการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุม  ดังนี้ 

- เงินทุนธนชาติ ใหบริการงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบ

ภายใน งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และงานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีการแบงแยกหนวยงานแตละ

บริษัทสอดรับตามธุรกิจที่ประกอบการอยู 

- ธนาคารธนชาต ใหบริการงานควบคุมธุรกิจ งานปฏิบัติการ และงานเรียกเก็บหนี้เชาซื้อและหนี้เพื่อการ

บริโภค 

- บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ใหบริการงานอาคารสถานที่ งานธุรการจัดซื้อ งาน      

ธุรการทรัพยสิน และงานบริการพนักงาน 

- บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหบริการงานนิติกรรมสัญญาและที่ปรึกษากฎหมาย    

งานฟองคดี งานบังคับคดี และงานประเมินมูลคาหลักประกัน 

2.8  วสิัยทศันของกลุมธนชาต  

“เปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศใหแกผลิตภัณฑ 

และบริการจากความรวมมือของทุกบริษัทในกลุม และสามารถตอบสนองความตองการทางการเงินของลูกคาไดดวย   

คุณภาพและจรรยาบรรณ” 

2.8.1  พันธกิจ  

     พันธกิจตอลูกคา มุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน 

     พันธกิจตอคูแขง แขงขันอยางใสสะอาด โปรงใส  

     พันธกิจตอคูคา สรางความสัมพันธที่ดีตอคูคา 

     พันธกิจตอพนักงาน เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

     พันธกิจตอผูถือหุน ใหความสําคัญในเรื่องผลประโยชนผูถือหุน 

     พันธกิจตอสังคม เปนองคกรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ 
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2.8.2  นโยบายและแนวทางการดําเนนิธุรกิจ ของกลุมธนชาต 

  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (หรือในนามชื่อ “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่จะเปลี่ยนตาม

แผน One Presence) จะดําเนินธุรกิจเปนบริษัทแม (Holding Company) ที่ถือหุนบริษัทในกลุมธนชาต    

ทุกบริษัท ) 

  บริษัทแมจะเปนผูสนับสนุน Infrastructure ของกลุม ตลอดจนรับผิดชอบในการสงเสริมและสราง

ภาพลักษณ 

  รวมกันกําหนดเปาหมายและทิศทางกลยุทธ ภายใตการสรางเสริมพลังจากการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

(Synergy)  

  รวมกันพัฒนาและจัดกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกลุม 

2.8.3  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อใหการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาตมีการประกอบธุรกิจเปนไปตามนโยบายและแนวทางการดําเนิน

ธุรกิจ ของกลุมธนชาตที่ตกลงรวมกันไว บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแมของกลุม จึงได

กําหนดกลยุทธไวดงันี้ 

  กลยุทธในการบริหารงานบริษัทยอย กําหนดใหบริษัทยอยจัดทํางบประมาณและแผนงานประจําป และ

แผนงาน 3-5 ป เสนอใหพิจารณา โดยจะมีการประเมินผลและทบทวนงบประมาณและแผนงานประจําปทุก 6 เดือน 

  กลยุทธในการบริหารงานกลางและเทคโนโลยี จัดใหมีหนวยงานกลางสําหรับงานสนับสนุนที่สามารถ

ใหบริการแกบริษัทในกลุมได และจัดใหมีการปรับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวตอธุรกิจภายใต

การควบคุมอยางเหมาะสม นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดใหมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแตละธุรกิจผานศูนยประมวลผลการดําเนินงาน (Profit Center) 

  กลยุทธในการบริหารงานบุคคล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทุกระดับ โดยจัดใหมีการ

พัฒนาเปนระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงปลูกฝงความรูความเขาใจในการสรางความเปนบรรษัทภิบาลและการบริหาร

ความเสี่ยง 
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2.9  โครงสรางรายได 

 รายไดหลักของบริษัทฯ ไดแก รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ โดยโครงสรางรายไดระหวางป 2546-2548 มีดังนี้ 

2548 2547 2546 
กลุมธุรกิจ ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
 เงินใหกูยืมและเงินฝาก 900.76 14.72    756.03      10.47         689.90       11.51 

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 6,309.98 103.11 5,244.52      72.64      3,438.77       57.39  

 เงินลงทุน 236.48 3.86   475.89        6.59         818.46       13.66  

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,447.22 121.69 6,476.44     89.70     4,947.13      82.56  

หัก คาใชจายดอกเบี้ย 3,716.34 60.73 2,217.97     30.72     2,169.29      36.20  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 3,730.87 60.96 4,258.47    58.98     2,777.84      46.36  

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       

 กําไรจากเงินลงทุน (41.33) (0.68)   173.69        2.41      1,035.06       17.27  

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และ

บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ 
      

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 513.29 8.39   807.94      11.19         597.18        9.97  

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 120.39 1.97    295.99        4.10        394.16        6.58  

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 26.00 0.42     47.25       0.65           41.26         0.69  

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (14.32) (0.23)      48.75        0.68             8.54        0.14  

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 113.36 1.85    (37.45) (0.52)          43.97  0.73 

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 626.63 10.24 359.45        4.98           16.84         0.28  

 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 35.32 0.58   286.35        3.97        190.18        3.17  

 อื่นๆ 83.64 1.37    132.26        1.83        201.87        3.37  

 คาธรรมเนียมและบริการ 27.63 0.45      19.61       0.27           20.75        0.35  

 สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 262.49 4.29   382.06       5.29        303.13        5.06  

 กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 114.30 1.87      64.83        0.90           43.42        0.72  

 รายไดอื่น 521.46 8.52   381.11        5.28        317.70        5.30  

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,388.86 39.04 2,961.84    41.02    3,214.06     53.64  

รวมรายได 6,119.73   100.00  7,220.31    100.00    5,991.90   100.00  
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2.10 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ 2549 : มุงสูการเติบโตและความมั่นคง 
ในรอบการดําเนินงานป 2548 ที่ผานมา กลุมธนชาตไดมีการเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจตามแผนปรับ

โครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) โดยได

ดําเนินการในเรื่องที่สําคัญๆ เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งการโอนธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและธุรกิจรับฝากเงินจากบริษัทเงินทุน

ธนชาติมาที่ธนาคารธนชาต ทําใหกลุมธนชาตมีความพรอมอยางเต็มที่ในการดําเนินธุรกิจเชิงรุกเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและนักลงทุน  

แผนธุรกิจของกลุมธนชาต 3 ปจากนี้ไป ซึ่งตั้งแตป 2549 – 2551 จึงมุงเนนการทํางาน ดวยวิสัยทัศน           

(Vision) 3 เร่ืองหลักไดแก Universal Banking, Customer Centric และ Synergy โดยกําหนดกรอบวิสัยทัศนแตละ

เร่ืองดังนี้ 

Universal Banking คือการมีบริการทางการเงินครบวงจรควบคูไปกับการมีเครือขายการใหบริการและ

ขั้นตอนการใหบริการที่ลูกคาทั่วประเทศสามารถใชบริการไดโดยสะดวกและไดรับบริการที่ดี และจะตองพัฒนาบริการ

ทางการเงินรวมถึงการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคา พรอมเรง

ขยายการเปดสาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและเครื่องบริการเงินดวนอัตโนมัติ (ATM) เพื่อขยาย

เครือขายการใหบริการลูกคาไดอยางครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาชองทางการใหบริการแตละชองทาง ให

สามารถใหบริการทุกบริการทางการเงินของบริษัทในกลุมธนชาตได 

Customer Centric หมายถึงการปรับขบวนการนําเสนอบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองทุกความ

ตองการของลูกคาแตละกลุม  

Synergy หมายถึงการทํางานรวมกันของบริษัทในกลุมธนชาตทุกบริษัทและพนักงานทุกระดับจนถึงผูบริหาร

ในลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ (Integrative) เพื่อกอใหเกิดการดําเนินธุรกิจในเชิงรุกโดยสอดรับกับแผนกลยุทธ

ของกลุมธนชาต  โดยธนาคารจะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  (Know-how)  และความชํานาญ (Skill) 

ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทของกลุมเพื่อใหสามารถเสนอผลิตภัณฑทางการเงินของบริษัทในกลุมไดทั้งหมดและตรง

ตามลูกคาเปาหมาย อีกทั้งมีแผนในการพัฒนาระบบ Core CRM (Customer Relationship Management) ที่จะทํา

ใหบรรลุผลทางการตลาดมากขึ้นในการทํา Cross-sale และ Up-sale ได 

สําหรับแผนงานป 2548–2550 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาตทุกบริษัทได

จัดใหมีกระบวนการจัดทําแผนงานดังนี้ 

• รวมกันพิจารณาสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต ทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัย  

ภายใน (Thanachart Group,s SWOT Analysis)  

• ศึกษายุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจของกลุม ทั้ง 4 ดาน ตามแนวความคิดของ Balance Scorecard 

คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา ตลอดจน

วิเคราะหถึงปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (Key Success Factors) เพื่อกําหนดเปาหมายหลักของบริษัท

ในกลุมธนชาต รวมถึงจัดทํากลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจป 2548-2550 ดังนี้ 
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กลยทุธหลักในการดาํเนนิธุรกจิของกลุมธนชาตป 2548 – 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานที่ดีในระยะยาว 

มีการขยายตัวของสินทรัพยอยางมีคุณภาพ ผสมผสานสัดสวนของ

รายไดใหกวางขึ้น และขยายสวนแบงการตลาด 

ประสานพลังธุรกิจในกลุมสูการเสนอบริการ

ทางการเงินแบบครบวงจร 

บริการดวยคุณภาพและจรรยาบรรณของ

บุคลากรอยางมืออาชีพ 

พัฒนาระบบการทํางานและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ขยายเครือขายการใหบริการ เพื่อใหเขาถึงกลุม

ลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น 

มีระบบการจายผลตอบแทนบุคลากร โดยมี

หลักเกณฑประเมินตามผลงานที่สอดรับกับ  

กลยุทธหลักขององคกร 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพในธุรกิจและบริการ 

ดานการเงิน 

ดานลูกคา 

ดานการ
ปฏิบัติงาน

ใ

ดานนวัตกรรม
และการเรียนรู 

  และเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาตบรรลุสูเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่จัดทําไว บริษัทเงินทุนธนชาติ

จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแมของกลุม จึงไดกําหนด CEO’s SIX Point Agenda ขึ้น เพื่อเปนภารกิจ (Mission) 

ของผูบริหารสูงสุดแตละธุรกิจในกลุม โดยไดกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ รวมทั้งการสรางโครงสรางระบบองคกรที่   

ม่ันคงทั้งดานการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และภาพลักษณ (Image) ที่ดีตอลูกคาและนัก

ลงทุน ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหองคกรและเปนประโยชนในระยะยาวตอไป ประกอบดวย 6 ดาน

หลักดังตอไปนี้ 

 1.  บรรลุเปาหมายทางการเงินตามที่ไดคาดการณไวในแผนธุรกิจ 3 ปขางหนา 

 2.  เรงสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ และขยายฐานธุรกิจ รวมทั้งคุณภาพการใหบริการที่เปนเลิศ 

 3.  ติดตั้งระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่สําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกใหการดําเนินธุรกิจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4.  สรางวัฒนธรรมการทํางานเชิงรุกและพัฒนาความรู ความสามารถใหกับพนักงานขององคกร 

 5.  ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎเกณฑของทางการและดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 6.  เผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีขององคกรไปสูกลุมลูกคาและนักลงทุน 
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33..  การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจการประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  
 

 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 5 กลุมหลัก ประกอบดวย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

ธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน และธุรกิจบริหารสินทรัพย ซึ่งลักษณะผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง การตลาด

และภาวะการแขงขันของแตละธุรกิจในปที่ผานมามีดังนี้ 

 
3.1 ธุรกิจเงินทุน 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบกิจการประเภทธุรกิจ 

เงินทุน ไดแก กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและบริโภค 

กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ และกิจการดานเงินฝาก อยางไรก็ตามในวันที่ 28 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2547 ไดมีมติเห็นชอบในแผนงานการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต ตามแนวนโยบาย

สถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence) และบริษัทฯ ไดรวมกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ยื่นแผนงานการ

ปรับโครงสรางฯ ตอกระทรวงการคลัง เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยกระทรวงการคลังไดมีหนังสือพิจารณาเห็นชอบ

การดําเนินการแผนงานฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

เงินทุนตอกระทรวงการคลังภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และจะมี

ฐานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company) โดยมีธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่

รับฝากเงินจากประชาชนเพียงแหงเดียวของกลุม ทั้งนี้ในป 2548 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินงานตามแผนงาน       

ดังกลาว โดยเริ่มทยอยโอนธุรกรรมทางการเงินไปยังธนาคาร ซึ่งธุรกิจดังกลาวประกอบดวย 

(1)  บริการดานเงินฝาก 

 บริษัทฯ  ไดหยุดรับเงินฝากจากประชาชนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 หลังจากที่ไดโอนเงินรับฝาก      

ทั้งหมดใหแกธนาคารธนชาต ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 

(2)  บริการดานสินเชื่อ 
บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจสินเชื่ออื่นตอเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 

ธนาคารธนชาต จะเปนสถาบันการเงินเพียงแหงเดียวของกลุมธนชาตที่ใหบริการสินเชื่อ 

(3)  ธุรกิจเชาซื้อ 
 บริษัทฯ ไดทยอยหยุดใหบริการเชาซื้อตามพื้นที่ตางๆ พรอมกับที่ธนาคารไดเปดใหบริการเชาซื้อในพื้นที่นั้นๆ 

และธนาคารไดเริ่มประกอบธุรกิจใหเชาซื้อตั้งแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 โดยเริ่มใหบริการในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล รวมทั้งขยายพื้นที่การใหบริการตามภูมิภาคตางๆ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 ธนาคารไดใหบริการ

ครอบคลุมพื้นที่เดิมที่บริษัทฯ ใหบริการเชาซื้อทั้งหมด 
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 (4)  ธุรกิจการเงินอื่น 
 ธุรกิจการเงินอื่นที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูและจะตองทําการยายไปที่ธนาคารนั้นไดแกธุรกิจการเปนผูแทน      

ผูถือหุนกู ซึ่งธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจผูแทนผูถือหุนกูตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2548 โดยธนาคารจะประกอบธุรกิจการเปนผูแทนผูถือหุนกูแทนเงินทุนธนชาติและเงินทุนธนชาติจะทําการ

โอนการเปนผูแทนผูถือหุนกูที่เงินทุนธนชาติรับเปนผูแทนผูถือหุนกูใหธนาคารเปนผูแทนผูถือหุนกูแทน โดยได

ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2549 

3.1.2 กระบวนการสําคัญในการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจ 

(1) การโอนยายเงินฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

การรับเงินฝากจากประชาชนโดยเงินทุนธนชาติ เปนการรับฝากในรูปตั๋วสัญญาใชเงินทั้งหมด ซึ่งไดทําการ

โอนยายเงินฝากดังกลาวใหธนาคารธนชาต ดังนี้ 

(1.1) เงินฝากจากบุคคลธรรมดา 

บริษัทฯ ไดทําการโอนยายใหธนาคารธนชาตเปนผูรับฝากแทนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยบริษัทฯ 

ไดสงมอบเงินตามจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินใหแกธนาคารธนชาตในวันเดียวกัน 

โดยบริษัทไดหยุดรับฝากเงินจากประชาชนที่เปนบุคคลธรรมดาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 

 

(1.2) เงินรับฝากจากนิติบุคคล 

บริษัทฯ ทําการโอนยายใหธนาคารธนชาตเปนผูรับฝากแทนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 โดยบริษัทฯ 

ไดสงมอบเงินตามจํานวนเงินตนและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใชเงินใหแกธนาคารธนชาตในวันเดียวกัน 

ทั้งนี้เงินทุนธนชาติไดหยุดรับฝากเงินจากประชาชนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เชนเดียวกัน ทั้งนี้    

ลูกคาผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯ   เปนผูออกสามารถไถถอนตั๋วสัญญาใชเงินได จากธนาคารธนชา

ตแทน โดยไดรับดอกเบี้ยและเงื่อนไขตางๆ เชนเดิมทุกประการ 

(2) การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯ ไดดําเนินการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อใหธนาคารธนชาตเปนผูมีสิทธิเรียกรองแทน โดย

ทําการโอนเฉพาะหนี้ดอยคุณภาพ คือ ลูกหนี้จัดชั้นปกติและหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษตามเกณฑที่ ธปท. กําหนด 

ยกเวนหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซ่ึงจะคงไวที่บริษัทฯ ตามที่กลาวขางตน 

(2.1)   สิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อที่ไมมีหลักประกัน และที่มีหลักประกันเฉพาะที่ลูกคายังมีสิทธิ

เบิกเงินกูตามสัญญาใหสินเชื่อ โดยไดโอนใหธนาคารธนชาตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยลูกคาที่ยังมี

สิทธิเบิกเงินกูตามสัญญาที่ทําไวกับบริษัทฯ สามารถเบิกเงินกูจากธนาคารธนชาตแทนเพื่อใหลูกคามี

แหลงเงินทุนตอเนื่องตามสัญญาเดิม  

(2.2)   สิทธิเรียกรองตามสัญญาใหสินเชื่อที่มีหลักประกัน จะทยอยโอนกอนที่บริษัทฯ จะคืนใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจเงินทุนฯ  

ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการปดสํานักงานอํานวยสินเชื่อทั้ง 16 แหงแลวตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 

(3) การคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทฯ 
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ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ใหความเห็นชอบแผนงานปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจฯ ไดกําหนดให    

บริษัทฯ จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนตอกระทรวงการคลังภายใน 1 ป นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังอนุญาตการดําเนินการตามแผน คือ ตองคืนภายในวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีกําหนดการ

คืนใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวอยูแลว และการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนมีผลใหไมสามารถใช

คําวา “เงินทุน” เปนสวนหนึ่งของชื่อบริษัทไดเพราะตองหามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร จึงทําใหตองเปลี่ยนชื่อบริษัท ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยเหตุ

ดังกลาวคณะกรรมการบริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) จึงไดเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

เปล่ียนชื่อบริษัทตลอดจนวัตถุประสงค ขอบังคับตางๆ ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2549 ไดมีมติใหบริษัทฯ เปล่ียนชื่อภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 3 

เมษายน 2549 เปน  “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” และจะเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding 

Company) 

 

3.2  ธุรกิจทรัพยสินรอการขาย 

 3.2.1  นโยบายและลักษณะการตลาด 
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยสินรอการขาย  ดังนี้ 

(1) กลยุทธการแขงขัน 
1. เพิ่มมูลคาใหกับทรัพยสิน (Value added) ไดแก การปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินใหอยูในสภาพพรอม

ขาย และดูแลทรัพยสินไมใหเส่ือมสภาพ ในขณะที่ยังจําหนายไมได  

2. ดําเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก ประกอบดวย  

(1)   กลยุทธดานราคา เชน ใหสวนลดกับราคาของทรัพยสินในการออกบูธ เปนตน 

(2)   กลยุทธดานการโฆษณา เชน  การกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ เปนตน  

(3)  กลยุทธดานสินคา ไดแก การจัดกลุมทรัพยสินรายใหญ พรอมศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน เพื่อทํา

การเสนอขายตอนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่สนใจลงทุน และจัดกลุมทรัพยสินรายยอย 

ปรับปรุง และดูแลทรัพยสินใหอยูในสภาพพรอมขาย  

(4)   เพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูกับลูกคากลุมเปาหมายและตัวแทนขายตางๆ    

(5) เพิ่มชองทางการจําหนาย  เชน FPA , ผาน website  ,ตัวแทนนายหนา, และการเขารวมงาน

มหกรรมตางๆ ( เชน NPA Grand Sale , มหกรรมบานมือสอง ส่ีมุมเมือง เปนตน) 

 (2) กลุมลูกคาเปาหมาย  

 ประกอบดวย กลุมลูกคาทั่วไปที่ซื้อทรัพยสินเพื่ออยูอาศัย กลุมนักลงทุนรายยอยที่ซื้อเพื่อการลงทุนใหเชาหา

รายได กลุมนักลงทุนรายยอยที่ซื้อและนําไปปรับปรุงซอมแซมใหม และขายตอ และกลุมลูกหนี้เดิมที่มีสิทธิ์ซื้อคืน

ทรัพยสิน 
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 3.2.2 ภาวะการแขงขัน 
 ในป 2548 ความตองการที่อยูอาศัยบานมือสองยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง แมจะมีปจจัยดานลบ เชน อัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น , ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณความไมสงบทางภาคใต  แตตลาดยังคงมีการแขงขัน โดย

การปรับกลยุทธทุกรูปแบบทั้งดานสินคาและบริการ 

 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2549 คาดวาจะมีโครงการใหมเขาสูตลาดนอยลง และจะมีการแขงขันที่สูง 

เนื่องจากในป 2548 อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น และคาดวาจะสูงขึ้นตอเนื่องในป 2549 , ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น  ,

ราคาวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้น  ทําใหตนทุนการผลิตของผูประกอบการเพิ่มขึ้น   

 ในสวนของทรัพยสินรอการขายหรือบานมือสองของสถาบันการเงินตางๆ ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ         

ผูบริโภคที่มีความตองการที่อยูอาศัย นั้น ยังคงมีการแขงขันที่รุนแรง สาเหตุมาจากทรัพยสินที่สถาบันการเงินตางๆ    มี

อยูนั้น ครบกําหนดการถือครอง ตามเกณฑขอบังคับของ ธปท.  ซึ่งตองเรงระบายทรัพยสินรอการขายออกจากระบบ 

โดยการใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ เชน การลดราคา , การยกเวนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ , การกําหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย  0% ในปแรก รวมถึงการยกเวนคาประเมินทรัพยสิน เปนตน  

 

3.3 ธุรกิจธนาคาร 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการ

ธนาคารพาณิชยและประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารมีเครือขายสาขาเต็มรูปแบบ

และสาขายอย จํานวน 66 สาขา โดยใหบริการแกลูกคาของธนาคารและประชาชนทั่วไปผานเครื่อง ATM ที่ติดตั้งอยูใน

สาขาและนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค จํานวน 93 เครื่อง โดยมีศูนยกลางการดําเนินงาน

และใหบริการที่สํานักงานใหญ 

 แนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

  ป 2548 ธนาคารเนนการดําเนินธุรกิจในเชิงรุก เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ง

เปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินของทั้งในและนอกประเทศที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนไป

ตามวิสัยทัศนของกลุมธนชาต “เปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคทางความ

เปนเลิศใหแกผลิตภัณฑและบริการ จากความรวมมือของทุกบริษัทในกลุม และสามารถตอบสนองทุกความตองการ

ทางการเงิน” จากวิสัยทัศนนี้สงผลใหเปนการสรางโอกาสและเสริมศักยภาพของธนาคารผานบริษัทในกลุมธนชาตอีก

ดวย เนื่องจากในการดําเนินธุรกิจธนาคารจะตองแขงขันกับคูแขงอื่นๆ เชน ธนาคารไทยขนาดใหญ ธนาคารที่เปนของ

รัฐ ธนาคารที่มีผูถือหุนสวนใหญเปนชาวตางชาติ ธนาคารไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก และกลุมธุรกิจที่มิใชธนาคาร 

ซึ่งคูแขงในแตละประเภทไดเนนการทําธุรกิจกับกลุมลูกคาตางๆ โดย    คูแขงขันแตละรายตางมีศักยภาพจุดแข็ง – 

จดุออนและใชกลยุทธการแขงขันที่แตกตางกันไป 
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  ธนาคารไดใชแนวคิด Balanced Scorecard เปนเครื่องมือการจัดการที่จะสนับสนุนใหธนาคาร

สามารถบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายตามที่มุงหวังไดอยางรวดเร็ว เพื่อผนวกแนวคิดและการทํางานของทุกหนวยงาน  

ภายในองคกรใหมีเปาหมายสอดคลองกัน และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 กลุมการใหบริการซึ่ง

แบงเปนดังนี้ 

 กลุมผลิตภัณฑ 

  ในป 2548 ธนาคารไดมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการที่หลากหลายของลูกคาดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ 3 กลุมหลักดังนี้ 

  1.  บริการดานเงินฝาก 

  2.  บริการใหสินเชื่อ 

   3.  บริการอื่นๆ 

 (1)  บริการดานเงินฝาก 

 ธนาคารใหบริการดานเงินฝากกับกลุมลูกคา ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยผานชองทางการ

ใหบริการของธนาคาร โดยธนาคารแบงบริการดานเงินฝาก ออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 

 -   เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit) 

 -   เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) ระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน 

 -   เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit) 

 -   เงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

 กลยุทธการแขงขัน 

1.  กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) 

 ธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการ เนนการนําเสนอ

ผลิตภัณฑและบริการที่สนองกับความตองการของลูกคา ปจจุบัน ธนาคารมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

หลากหลาย โดยการเพิ่ม Feature ใหมๆ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 2.  กลยุทธดานอัตราดอกเบี้ย (Pricing Strategy) 

 ธนาคารมีนโยบายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอก รวมถึง

แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายและการใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูในระดับ    

ที่สูงกวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

 3.  กลยุทธดานโปรแกรมสงเสริมการขาย (Promotional Strategy) 

 ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑเงินฝากใหแกกลุมลูกคาเปาหมายใหมๆ และ

รักษาฐานลูกคาเงนิฝากเกา 

4.  กลยุทธดานการจัดกลุมลูกคา (Customer Segmentation) 
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 ธนาคารมีนโยบายที่จะจัดกลุมของลูกคาและวิเคราะหถึงความตองการและรูปแบบการใชบริการของ ลูกคา

แตละกลุม โดยธนาคารไดจัดเตรียมเจาหนาที่การตลาด (Relationship Officer) ไวคอยบริการใหคําแนะนํา และ     

คําปรึกษา ตลอดจนวางแผนทางการเงินใหแกลูกคาแตละกลุมใหไดรับความสะดวกและความพึงพอใจ  สูงสุด 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

ฐานลูกคาเงินฝากของธนาคารจะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1)   ฐานลูกคาที่มาจากบริษัทเงินทุนเดิม ทั้งบริษัทเงินทุนเอกชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนธนชาติ 

จํากัด (มหาชน) 

2)  ฐานลูกคาใหมที่มาจากการขยายสาขาไปในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งธนาคารมีนโยบายที่รักษาฐานลูกคาเดิม 

และเรงขยายฐานลูกคารายใหม 

 ในป 2548 ธนาคารไดมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองตอความ

ตองการที่หลากหลายของลูกคาไดอยางทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยมีการนําเสนอการใหบริการผานชองทางตางๆ ของ

ธนาคารทั้งสวนที่เปนเครือขายสาขาของธนาคาร ทีมงานทางการตลาด ทีมงานขาย รวมไปถึงเครือขายพันธมิตรทาง

ธุรกิจ 

 ชองทางการใหบริการ 

ธนาคารมีชองทางการใหบริการดานเงินฝาก 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

 1.  เครือขายสาขา 

 ณ ส้ินป 2548 ธนาคารมีสาขาจํานวนทั้งส้ิน 66 สาขา แบงเปน สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จํานวน 40 สาขา และสาขาในตางจังหวัด จํานวน 26 สาขา โดยสาขาของธนาคารจะตั้งอยูพื้นที่ที่เขาถึงกลุมลูกคา

เปาหมาย อาทิ หางสรรพสินคา ยานชุมชน และอาคารสํานักงานตางๆ ปจจุบันเครือขายสาขาเปนชองทางหลักในการ

ใหบริการแกลูกคา ลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถทําธุรกรรมการเงินผานเคานเตอรสาขาธนาคารภายในสาขา

เดียวกันและตางสาขา  

 ปจจุบันเครือขายสาขาเปนชองทางหลักในการใหบริการแกลูกคา ในการติดตอทําธุรกรรมทางการเงินและ

นําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย 

 ลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานเคานเตอรสาขาธนาคารไดอยางสะดวก และ

รวดเร็ว อาทิ การเปดบัญชีเงินฝาก ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหวางบัญชีทั้งภายในสาขาเดียวกันและตางสาขา 

 2.  ทีมการตลาดเงินฝาก (Direct Marketing) 

  ธนาคารไดจัดใหมีทีมการตลาดที่มีความรูทางดานผลิตภัณฑเงินฝากและการบริการลูกคา เปนผู

แนะนําบริการดานเงินฝากหรือการลงทุนตางๆ แกลูกคากลุมเปาหมาย 

 3.  ATM 

 ในป 2548 ธนาคารไดเรงติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มเพิ่มมากขึ้น ทําให ณ ส้ินป 2548 ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็ม    

ทั้งส้ิน 93 เครื่อง อยางไรก็ดี ดวยเครือขายของ ATM Pool ทําใหลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถใชบริการเบิกถอน
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เงินสด โอนเงิน สอบถามยอดเงินในบัญชี ชําระคาสาธารณูปโภค ไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่ตูเอทีเอ็มของทุกธนาคารทั่ว

ประเทศ 

 4.  บริการทางการเงินผานระบบโทรศัพท 

 ปจจุบัน Thanachart SmartPhone สามารถใหบริการตางๆ ไดดังนี้ 

 -   สอบถามยอดเงินในบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และโอนเงินภายในบัญชีธนาคารธนชาต 

 -   สอบถามอัตราดอกเบี้ย 

 -   ขอรับ Statement ขอมูลผลิตภัณฑและบริการโทรสาร 

 -   เปล่ียนรหัสสวนตัว 

 -   สามารถเสนอแนะหรือติชมบริการได 

 5.  บริการทางการเงินผานระบบอินเตอรเน็ต 

 ปจจุบัน Thanachart SmartWeb สามารถใหบริการตางๆ ไดดังนี้ 

 -  สามารถตรวจสอบยอดรวมบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ ที่มีอยูกับบริษัทได 

 -  เรียกดูและส่ังพิมพรายการเดินบัญชี (Statement) 

-  เรียกดูรายละเอียดตั๋วสัญญาใชเงิน เชน ยอดเงินหนาตั๋ว อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาฝากเงิน วันที่ครบ 

   กําหนด เปนตน 

 -  เรียกดูรายละเอียดเงินกูในแตละสัญญา เชน วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย คางวด ประวัติการชําระเงิน เปนตน 

(2)  บริการใหสินเช่ือ 

 การใหบริการสินเชื่อของธนาคาร แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 

 1.   สินเชื่อบุคคล 

 ธนาคารมีความมุงม่ันพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และใหบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบทุกความ

ตองการทางการเงินของลูกคา 

 -  บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนสินเชื่อสําหรับลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปซื้อที่อยูอาศัย ภายใต

เครื่องหมายผลิตภัณฑ Smart Home ทั้งที่เปนโครงการหมูบาน ที่ดินเพื่อการปลูกสราง หรือที่อยูอาศัยทั่วไป รวมไปถึง

การไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินเดิม 

 -    บริการสินเชื่ออเนกประสงค เปนสินเชื่อเพื่อการใชจายสวนตัวของลูกคา โดยมีทั้งแบบที่ใชหลักทรัพยเปน

ประกันและแบบไมมีหลักประกัน 

 -    บริการสินเชื่อสารพัดนึก ใหวงเงินกูเพิ่มแกลูกคาเชาซื้อรถยนตของธนาคารที่มีประวัติการผอนชําระดี 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 เนนการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง มีทีมขายตรงลูกคาผูบริโภคที่เขาถึงลูกคาโดยเฉพาะ ทําใหมีความรวดเร็ว

และคลองตัวในการดําเนินงาน 
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 กลยุทธการแขงขัน 

 เนนความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ การสงเสริมการตลาดตามสถานการณและสภาวะการแขงขันของ

ตลาด โดยมีฝายพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอยเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานเงื่อนไข 

รายละเอียด ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1)   ลูกคาที่ตองการซื้อบาน ดวยธนาคารเห็นวาลูกคายังมีความตองการอยางตอเนื่อง 

 2) ลูกคาเชาซื้อที่มีประวัติการผอนชําระดี รวมถึงกลุมลูกคาที่เปนพนักงานในบริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ดี 

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารจัดใหมีชองทางการใหบริการสินเชื่อบุคคลดังนี้ 

 1)  ธนาคารมีเจาหนาที่ทีมขายตรงลูกคาผูบริโภค ดูแลในการจําหนายผลิตภัณฑตามเปาหมายที่กําหนดใน

แผนธุรกิจ 

 2)  เครือขายสาขาเปนอีกชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธสินเชื่อบุคคล หรือผลิตภัณฑใหมๆ แก   ลูกคา 

 2.  สินเช่ือเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 บริการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มีความตองการวงเงินกู 

ประเภทวงเงินกูระยะสั้น เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองในกิจการ และวงเงินกูระยะยาวเพื่อใชใน

การขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดานอื่นๆ เชน ค้ําประกัน/อาวัล และวงเงิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาตางประเทศ เปนตน 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 -   เสนอบริการแบบครบวงจร โดยมุงเนนการตอบสนองความตองการของลูกคา 

 -   กําหนดนโยบายการใหสินเชื่อ กลยุทธ และกลุมลูกคาเปาหมายในการใหสินเชื่อที่ชัดเจน 

 -   ขยายธุรกิจและเสนอบริการทางการเงินอื่นๆ ใหกับลูกคา และบุคคลที่เกี่ยวของกับลูกคา 

 กลยุทธการแขงขัน 

 -  เลือกกลุมลูกคาเปาหมายที่ธนาคารมีฐานขอมูล และความไดเปรียบดานความสัมพันธในกลุม

ผูประกอบการประเภทตางๆ 

 -  สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยใหบริการใหคําปรึกษาวางแผนธุรกิจและการเงินใหกับลูกคาควบคู

กันไปดวย เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม รวมถึงมุงหวังลูกคาใหมจากลูกคาเดิมที่ไดรับบริการที่ดีจากธนาคาร 

 -  อํานวยความสะดวกในบริการดานตางๆ ใหกับลูกคา ตั้งแตขั้นตอนการพิจารณาใหสินเชื่อและเมื่อเปน

ลูกคาของธนาคารแลว 
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 -  พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อที่รวมบริการทางการเงินอื่นๆ ใหลูกคาไดรับวงเงินและผลิตภัณฑตางๆ ตรงกับ

ความตองการและโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 -   ผูประกอบการตัวแทนจําหนายรถยนตใหม 

 -   ผูประกอบการกิจการจําหนายรถยนตใชแลว 

 -   ผูประกอบการขนสงและใหเชารถ 

 -   กลุมผูประกอบกิจการที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

 ชองทางการใหบริการ 

 -  ใหสินเชื่อ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผานชองทางฝายการตลาดลูกคาธุรกิจสินเชื่อ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 -  การใหสินเชื่อ SMEs ในเขตสาขาตางจังหวัด ผานชองทางการตลาดสาขาที่กระจายอยูทั่วภูมิภาคของ

ประเทศ 

 3.  สินเช่ือธุรกิจ 

 สามารถแบงประเภทสินเชื่อที่ใหบริการไดดังนี้ 

 -  วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility) สําหรับลูกคาที่มีความตองการวงเงินในระยะปานกลางและ

ระยะยาวที่มีวัตถุประสงคการกูอยางชัดเจน มีระยะเวลาวงเงินตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

 -  วงเงินกูยืมระยะสั้น (Working Capital Facility) สําหรับลูกคาที่มีความตองการใชวงเงินระยะสั้นไมเกิน 1 

ป เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองสามารถเบิกกูไดตามความตองการ โดยธนาคารจะมีการทบทวน

วงเงินและเครดิตของลูกคาทุกป 

 -  การอาวัล/ค้ําประกัน (Aval / Guarantees Facility) ธนาคารใหบริการออกหนังสือคํ้าประกันและอาวัลตั๋ว

เงิน สําหรับลูกคาที่ตองนําไปใชสําหรับการค้ําประกันกับคูคา เชน การยื่นประมูลงานตางๆ การค้ําประกันผลงานตางๆ 

เปนตน นอกจากบริการหลักขางตนแลว ธนาคารยังใหบริการในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจร เชน การ

ใหคําปรึกษาทางดานการจัดโครงสรางทางการเงิน การปรับโครงสรางหนี้ เปนตน 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 ธนาคารบริการสินเชื่อธุรกิจแกลูกคาขนาดกลาง – ใหญในกลุมเปาหมาย กําหนดเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และ

ระยะเวลาการผอนชําระใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา โดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงาน 

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก 

 กลยุทธการแขงขัน 

 เนนการใหบริการแบบครบวงจร โดยนําเสนอบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา รวมทั้งสงเสริมการ

ขายผลิตภัณฑทางการเงินของกลุมธนชาต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกความตองการ 
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 นอกจากนี้ ธนาคารยังไดพัฒนากระบวนการทํางานภายใน (Re-engineering) ใหมีความกระชับและ

คลองตัวมากขึ้น รวมถึงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใหบริการและสรางความสัมพันธอยางใกลชิด

กับลูกคา 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ธนาคารเนนการใหบริการแกลูกคาขนาดกลางและขนาดใหญที่มีผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะลูกคาที่อยู

ในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งเนนการขยายฐานลูกคาไปสูคูคาของกลุม

ลูกคาเปาหมายอีกดวย 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 ธนาคารไดจัดใหฝายการตลาดสินเชื่อธุรกิจ ทําหนาที่ติดตอเสนอบริการแกลูกคา รวมถึงการใหคําปรึกษาแก

ผูประกอบการทั้งในเรื่องโครงสรางทางการเงินและการจัดหาแหลงเงินทุน การใหคําปรึกษาดานการเงินอื่นๆ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีชองทางการแนะนําบริการผานเครือขายสาขา และพนักงานกลุมธนชาตอีกดวย 

 4.  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

 ธนาคารใหบริการสินเชื่อประเภทเชาซื้อแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบริการที่ธนาคารมุงเนน คือ 

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งปจจุบันธนาคารเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม และไดขยายสวนแบงตลาด

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองเพิ่มขึ้น 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 นอกจากการใหบริการสินเชื่อ ณ สํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครแลว ธนาคารยังขยายฐานการใหบริการ

ดานสินเชื่อไปยังสวนภูมิภาค โดยพิจารณาจังหวัดที่มีศักยภาพทางดานธุรกิจเพื่อใหบริการแกลูกคาในตางจังหวัด โดย

ใหสาขาที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค เปนศูนยกลางการทําธุรกิจครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยธนาคารไดทําการรับโอน

ธุรกรรมดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจากเงินทุนธนชาติ เพื่อดําเนินการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร 

และในสวนภูมิภาคแลวในป 2548 

 กลยุทธการแขงขัน 

 ธนาคารดําเนินกลยุทธการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถยนต ดังนี้ 

 1)  ดานราคา 

  ธนาคารมีนโยบายการกําหนดราคาใหสามารถแขงขันไดในตลาด และใหผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งมีความ

ยืดหยุนสามารถปรับเปล่ียนเงื่อนไขการใหเชาซื้อไดตลอดเวลา โดยพิจารณาจากหลายปจจัยที่คาดวาจะสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
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 2)  ดานบริการ 

 กระบวนในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเปนไปดวยความรวดเร็ว นับตั้งแตการออกพบลูกคา การตรวจสอบ

เครดิต การแจงผลการพิจารณาใหลูกคาทราบผลการพิจารณาทราบอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ธนาคารยังให

ความสําคัญกับการใหบริการหลังการขายที่ดีเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

 3)  ดานการสงเสริมการขาย 

 ธนาคารจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับตัวแทนจําหนายรถยนตทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งนี้ เพื่อเปนการ

รักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมไว อยางไรก็ตาม ธนาคารยังหาชองทางในการขยายสวนแบงทางการตลาด โดยการ

จัดแคมเปญรวมกับตัวแทนจําหนายเพื่อจัดแสดงรถยนต  

 4)  ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 ธนาคารไดริเร่ิมโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มการใหบริการกับลูกคาเดิมของธนาคาร เชน โครงการเชาซื้อรถคันที่ 2 

สําหรับลูกคาปจจุบันที่มีประวัติการผอนชําระดี ดานศูนย Call Center ธนาคารไดปรับปรุงหนวยงานเพื่อรองรับ

ปริมาณฐานลูกคาที่ใชบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑของธนาคารที่ครบถวน รวมทั้งรับฟงขอติ

ชม และหาทางแกไขปญหาตางๆ ใหกับลูกคา อยางไรก็ตาม ธนาคารยังคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปน

หลัก จึงจัดทําแผนสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และตัวแทนจําหนายรถยนตอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผล

การบริการจากลูกคาในทุกๆ ดาน 

 5)  ดานการตลาด 

 เพื่อเปนการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเชาซื้อรถยนต ธนาคารใชกลยุทธการเจาะตลาด  (Market 

Penetration Strategy) โดยการเชิญชวนลูกคาเดิมที่ใชบริการกับธนาคารใหมาใชบริการซ้ําในการทําเชาซื้อรถยนตคัน

ตอไป และขยายกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่ใชบริการเชาซื้อกับบริษัทอื่น หรือลูกคาที่ไมเคยใชบริการเชาซื้อ (ลูกคาที่

ซื้อเงินสด หรือนิติบุคคล) ใหมาทําเชาซื้อกับธนาคาร 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของธนาคาร (Hire 

Purchase) ไดแก 

 1.  กลุมลูกคารายยอยทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 

 2.  บริษัทผูประกอบการรถเชา 

 3.  องคกรนิติบุคคล และหนวยงานราชการตางๆ 

 ชองทางการใหบริการ 

 ดานการจําหนายและชองทางการจําหนายในธุรกิจเชาซื้อ ธนาคารใชชองทางการตลาดดังนี้ 
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 1.  ทีมการตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค มุงเนนใหบุคลากรทั้งในกรุงเทพมหานครและ   ภูมิภาค 

สรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมตัวแทนจําหนายรถยนต รวมถึงบริษัทตางๆ ที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเขาถึงลูกคา

โดยตรง 

 2.  จัดเชาซื้อรถยนตผานทีมงาน TFA (Thanachart Financial Agent) ที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนขาย

ผลิตภัณฑของกลุมธนชาต รวมถึงเพิ่มชองทางผานฐานลูกคาของกลุมธนชาต (Cross Selling) โดยเนนกลุม    ลูกคาที่

มีศักยภาพ 

 3.  พัฒนาการขายชองทางใหม โดยรวมกับตัวแทนจําหนายในลักษณะแคมเปญพิเศษแกกลุมลูกคาเฉพาะ 

 5.  สินเช่ือเพื่อการคาตางประเทศ 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 เปนการใหบริการครบวงจรในดานการคาตางประเทศ เชน การเปดเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการสั่ง   

สินคาเขา การทําทีอาร บริการดานแพคกิ้งเครดิต รับซื้อและซื้อลดต๋ัวคาสินคาออก และสแตนดบายเลตเตอรออฟ

เครดิต (Standby L/C) 

 กลยุทธการแขงขัน 

  การบริการที่ถูกตองแมนยํา  สะดวกรวดเร็ว  อัตราดอกเบี้ย  และคาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรตัวหลักในการ

สงเสริมใหลูกคามาใชบริการดานธุรกรรมการคาตางประเทศ  โดยธนาคารคํานึงถึงรายไดจากการทําธุรกรรมของลูกคา

ในภาพรวมและการสรางฐานลูกคาเปนประเด็นหลัก 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

  ลูกคารายใหญ ขนาดกลาง และรายยอย โดยกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารมีเปาหมายเปนการสราง

ฐานลูกคาในอนาคต และการสรางเครือขายไปยังตางประเทศทั่วโลก สําหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและรายยอย 

จะเปนฐานในการสรางรายได 

 ชองทางการใหบริการ 

 1.  เจาหนาที่ฝายการคาตางประเทศ และเจาหนาที่ฝายการตลาดสินเชื่อธุรกิจ และ SMEs 

 2.  เครือขายสาขา 

 (3)  บริการอื่นๆ 

  เปนการใหบริการจัดการทางการเงินสําหรับบุคคลและธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอํานวยความสะดวกในดาน

การจายชําระคาสินคาและบริการ การโอนเงิน และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการคาระหวางประเทศ รวมถึง

บริการอื่น แบงออกเปน 3 สวนหลักคือ 

 1.  ผลิตภัณฑบริการอิเล็กทรอนิกส 

 2.  บริการธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ 

 3.  บริการอื่นๆ 
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 ผลิตภัณฑบริการอิเล็กทรอนิกส 

  ธนาคารใหบริการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถรองรับการทําธุรกรรม ทางการเงินของลูกคาธนาคาร 

ซึ่งประกอบไปดวย  

 ATS (บริการโอนเงินอัตโนมัติ) 

 เปนบริการโอนเงินอัตโนมัติ ใหกับผูรับเงินจํานวนมากรายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันกับธนาคาร

ธนชาตทั่วประเทศ ดวยการสงคําส่ังเพียงครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) อาทิ เพื่อชําระคาสินคาและบริการ 

รวมถึงจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล ฯลฯ ทั้งนี้ลูกคายังสามารถใชบริการ ATS ผานชองทาง Counter และ Internet 

ไดเชนกัน 

 SMART (บริการโอนเงินอัตโนมัติ ระหวางธนาคาร) 

 บริการโอนเงินอัตโนมัติ ใหกับผูรับเงินรายยอยจํานวนมากรายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวัน 

สามารถโอนไปไดทุกธนาคาร ดวยการสงคําส่ังเพียงครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) อาทิ เพื่อชําระสินคาและ

บริการ รวมถึงการจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล ฯลฯ ทั้งนี้ ลูกคายังสามารถ ใชบริการ SMART ผานชองทาง Counter 

และ Internet ไดเชนกัน 

 Fund Transfer ( บริการโอนเงินประเภทตางๆ) 

 บริการโอนเงินประเภทตางๆ ระหวางธนาคารธนชาต และระหวางธนาคารพาณิชยทั่วไป อาทิ การโอนเงิน

ปกติ การโอนเงินบุคคลที่ 3 การโอนเงินแบบไมเปดบัญชี และ การโอนเงินแบบ ORFT 

 Bill Payment (บริการรับชําระเงินคาสินคา) 

 เปนบริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการแกบริษัทที่มีการจําหนายสินคาเงินผอนหรือบริการตางๆ ที่มีการ

รับชําระเงินเปนรายงวด (ในรูปแบบ Many to One) โดยผูชําระเงินสามารถชําระเงินไดที่เคานเตอรของธนาคารธนชา

ตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 

 BAHTNET (บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร) 

 ธนาคารใหบริการลูกคาที่มีความตองการโอนเงินของตนเองจากธนาคารธนชาต ไปยังธนาคาร/สถาบัน

การเงินอื่น หรือรับโอนเงินของลูกคาจากธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น เพื่อเขาบัญชีที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะมีผลการ

โอนเงินภายในวันนั้น 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 หาแนวทางจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการ และพยายามพัฒนารูปแบบและการใหบริการใหเปน One Stop 

Service ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว คาธรรมเนียมที่ถูก รวมถึงวงเงิน

ใหบริการสูง และความปลอดภัยจากการใชบริการ 
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 กลยุทธการแขงขัน

 กลยุทธการแขงขัน ในกลุมนี้ใชกลยุทธในรูปแบบที่คลายคลึงกันในการแขงขัน ดังนี้ 

 1.  คาธรรมเนียมถูกกวาธนาคารคูแขง 

 2.  สะดวกรวดเร็วโดยมีขั้นตอนในการใหบริการไมซับซอน 

 3.  ใหวงเงินในการโอนมากกวาธนาคารอื่นและสามารถรับเงินไดภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังโอน 

 4. ความปลอดภัยในการโอนเงิน เนื่องจากไมตองเบิกเงินสดจํานวนมาก หรือเดินทางไปโอนยังธนาคารตางๆ 

ดวยตนเอง 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ที่ตองการความสะดวก รวดเร็วในการทํา     

ธุรกรรมที่มีการจายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีของธนาคารธนชาตไปยังตางธนาคารพาณิชยอื่น หรือระหวางบัญชีของ

ธนาคารธนชาตดวยกัน และตองการความรวดเร็ว ปลอดภัยในการโอนเงิน 

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารไดเตรียมความพรอมในการนําเสนอบริการผลิตภัณฑบริการอิเล็กทรอนิกส โดยลูกคาธนาคารทั้ง

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถเขาใชบริการดังกลาวไดหลังจากเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแลว โดยทาง

ธนาคารจะใหบริการผานชองทางดังตอไปนี้ 

 1. เจาหนาที่การตลาดสาขา 

 2. เครือขายสาขาของธนาคาร 

 3. เครื่องบริการอัตโนมัต ิ(ATM) 

 4. Internet 

 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ 

 เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Exchange) รวมถึงการรับ

โอนเงินตราตางประเทศขาเขาเพื่อชําระคาสินคาหรือโอนเขาบัญชีบุคคลธรรมดา บริการโอนออกเงินตราตางประเทศ

เพื่อชําระคาสินคา รวมทั้งการเปดบัญชีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 

 นโยบายและลักษณะการตลาด

 จากแนวโนมของนักทองเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจที่เดินทางเขามาซื้อสินคาจากตลาดคาสงในประเทศไทย เพื่อ

นํากลับไปขายในประเทศของตนที่เพิ่มขึ้น ทําใหความตองการในการแลกเปลี่ยนเงินระหวางสกุลตางๆ และเงินบาท

เพิ่มขึ้นตาม 

 กลยุทธการแขงขัน

 นอกจากการใหบริการที่เปนกันเอง รวดเร็ว และถูกตองแลว ธนาคารยังเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกวาเพื่อ

เปนการขยายฐานลูกคา เพื่อการสรางลูกคาใหม และรักษาลูกคาปจจุบัน โดยธนาคารไดเลือกพื้นที่ยุทธศาสตรและ

ดําเนินการเพื่อใหไดครองสวนแบงตลาดมากที่สุดในพื้นที่ยุทธศาสตรที่กําหนด 
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 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายมีทั้งรายบุคคล คือนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาพักผอน นักธุรกิจที่เดินทางมาทําธุรกิจ 

ชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และองคกรในภาคธุรกิจอื่นๆ เชน โรงแรม และทองเที่ยวที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับ

เงินตราตางประเทศ 

 ชองทางการใหบริการ

 ธนาคารมีนโยบายในการขยายหนวยการใหบริการทําใหจุดใหบริการลูกคามีความสะดวกและเขาถึงไดงาย

ทั้งในสาขาของธนาคารที่ตั้งอยูในทําเลที่มีความตองการในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และสํานักงาน

แลกเปลี่ยนเงินตางประเทศนอกสาขาในทําเลที่ตั้งที่เปนสถานที่ทองเที่ยว อีกทั้งยังใหบริการรับแลกเปลี่ยนถึงที่สําหรับ

องคกรที่มีความประสงคในการใชบริการของธนาคาร 

 บริการอื่นๆ 

 เปนบริการแนะนําธุรกิจทางการเงินของบริษัทในกลุมธนชาต 

 -  บริการแนะนําการประกันภัย ประกันชีวิต 

 -  บริการแนะนําการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

 -  บริการแนะนําการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางๆ 

3.4 ธุรกิจหลักทรัพย 

 แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน 

 3.4.1 ธุรกิจหลักทรัพย 

 3.4.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย 3 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนาย        

หลักทรัพยตามใบอนญุาตเลขที่ 014/2540 โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯหมายเลข 16 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนิน

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย อันไดแก ธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยบริษัทไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน 

รวมทั้งยังมีการใหบริการนายทะเบียนหลักทรัพย ดังนั้นจึงสามารถแบงประเภทของธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยูใน

ปจจุบันไดเปน 5 ประเภท ไดแก ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนาย        

หลักทรัพย ธุรกิจคาหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  และธุรกิจอื่น ๆ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนน พญาไท แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีสํานักงานสาขาทั้งส้ิน 28 แหง และสาขาออนไลน 1  แหงประกอบดวย 

สาขาทาพระ ภูเก็ต หาดใหญ เชียงใหม สุราษฎรธานี สระบุรี ราชบุรี เพลินจิต เยาวราช   แจงวัฒนะ พระราม 4  

พระราม 2 บางนา ปนเกลา พาหุรัด เชียงใหม–โชตนา ชลบุรี นครสวรรค วงศสวาง ประชาชื่น พัทยาเหนือ           
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รัตนาธิเบศร (สาขาออนไลน) โคราช  อารซีเอ ทองหลอ ขอนแกน ถนนจันทร นครปฐม และเซ็นจูร่ี และมีจํานวน

พนักงานทั้งส้ิน 528 คน 

3.4.1.2  การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑ 
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ไดแก ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย ธุรกิจคาหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจอื่น ๆ 

 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

           บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 16 โดย

ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และใหบริการขอมูลวิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคา เพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุน 

           บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) บัญชีเงินสด (Cash) เปนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงินสดที่กําหนดวงเงินใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพย

ได โดยลูกคาตองนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

 2) บัญชีเงินสดแบบ Cash Balance เปนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงินสดที่ลูกคาจะตองนําเงินสดมา

วางเปนประกันกอนการสงคําส่ังซื้อหลักทรัพย และตองมีหลักทรัพยฝากอยูในบัญชีขายหลักทรัพยกอน   การสงคําส่ัง

ขาย ซึ่งอํานาจซื้อของลูกคาจะเพิ่มลดตามมูลคาเงินสดที่ลูกคานําฝากเขาบัญชี  

 3) บัญชีใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance) เปนบัญชีที่ใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย 

การพิจารณาวงเงินจะมีความเขมงวดมากกวาบัญชีเงินสด และลูกคาจะตองทําคําส่ังซื้อขายผาน เจาหนาที่การตลาด

เทานั้น โดยลูกคาจะตองนําเงินสดมาวางเปนหลักประกันการชําระหนี้กับบริษัทกอนการซื้อขายหลักทรัพยครั้งแรก 

บริษัทจะมีการประเมินมูลคาหลักทรัพยที่เปนหลักประกันทุกวัน และผลการประเมินดังกลาวจะทําใหอํานาจซื้อของ

ลูกคาเพิ่มลดโดยอัตโนมัติตามมูลคาตลาดของหลักทรัพยในบัญชีลูกคา  

            ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงคุณภาพของบทวิเคราะหจะเปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการลงทุนของ นักลงทุน

สถาบัน และนักลงทุนตางประเทศ ดังนั้นในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทไดรวมเปนพันธมิตรกับบีเอ็นพี พารีบาส ใน

การรวมกันทํางานดานบทวิเคราะหและธุรกิจหลักทรัพย สงผลใหงานดานบทวิเคราะหของบริษัทมีความเปน

มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น เปนประโยชนสําหรับลูกคาทุกประเภทของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมี

บุคลากรในฝายวิเคราะหหลักทรัพย ทั้งเจาหนาที่วิเคราะหและหนวยงานสนับสนุนจํานวน 16 คน และใหบริการ

รายงานการวิเคราะห 7 รูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสงใหแกนักลงทุนในประเทศ คือ  Daily Issues 

(Morning Line และ Technical Daily), Weekly Issues (Fate and Fortune), Monthly Issues (Siam Signal), 

Economics, Strategy (Siam Senses และ Ticker Talk), Sector Reports และ Company Research ซึ่งครอบคลุม

จํานวนหลักทรัพยกวา 86 หลักทรัพย หรือประมาณรอยละ 76 ของมูลคาตลาดหลักทรัพยฯ สวนบีเอ็นพี พารีบาส จะ

เปนผูเผยแพรรายงานการวิเคราะห  4 รูปแบบ คือ Economics, Strategy, Sector Reports และ Company 

Research ใหแกลูกคาสถาบันตางประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาแตเพียงผูเดียว นอกจากนี้แลวประโยชน

ของการรวมมือกันในครั้งนี้ไดสงผลใหสัดสวนนักลงทุนตางประเทศของบริษัทไดเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 4 ในป 2547 

เปนรอยละ 6 ในป 2548 ในสวนของนักลงทุนรายยอยบริษัทไดจัดตั้งหนวยงานกลยุทธการลงทุน เพื่อใหบริการบท

วิเคราะหตลาดหุนประจําวัน เชน Morning Line และ Technical Daily บทวิเคราะหประจําสัปดาห เชน Fate and 
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Fortune และ       บทวิเคราะหหุนเดน เชน Tiding Talk ผานทาง E-mail และไปรษณีย  อีกทั้งมีการแนะนําหุนที่

นาสนใจ และประเด็นขาวเดนประจําวันอยางยอ ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหนักลงทุนไดรับขอมูลขาวสารอยาง

รวดเร็ว และทัน       เหตุการณ 

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 

           บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการ

จําหนายหลักทรัพยตั้งแตเปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทมีการนําเสนอ

บริการที่ปรึกษาทางการเงินในดานตางๆ และการจัดจําหนายหลักทรัพย แกบริษัทชั้นนําหลายแหง เชน บริษัทในกลุม

ชินวัตร (บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส บมจ. ชิน แซทเทลไลน) บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  บมจ. 

ธนาคารทหารไทย บมจ. บางจากปโตรเลียม และ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม เปนตน  

           ในการดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ปจจุบันบริษัทมุงเนนการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทมหาชนที่ตองการระดมทุน อยางไรก็ตามบริษัทยังใหความสําคัญกับการ

ใหบริการแกลูกคาในดานอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายไดในสวนของคาธรรมเนียม ทั้งการเปนที่ปรึกษาใหแก บริษัทตางๆ  ในการ

ปรับโครงสรางกิจการ โครงสรางหนี้ โครงสรางทางการเงิน และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือบริษัท การ

ควบรวมกิจการ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาอิสระในการใหความเห็นตอรายการตางๆ เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทีมงานฝายวาณิชธนกิจจํานวน 21 คน โดยเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานจํานวน 15 

คน  

 ธุรกิจคาหลักทรัพย 

 การประกอบธุรกิจคาหลักทรัพยของบริษัทเปนการดําเนินธุรกิจเฉพาะดานตราสารหนี้  ซึ่งมีนโยบายที่จะ

มุงเนนการทํารายการเฉพาะในลักษณะ  Matching Order เทานั้น  โดยบริษัทจะมีการสํารวจความตองการของผูซื้อ  

และผูขายกอนทํารายการ  ทําใหบริษัทไมมีการถือครอง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะ

เกิดขึ้นได  ทั้งนี้บริษัทเปนสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thaibma) 

ในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองที่เปนการซื้อขายแบบ over-the-counter (OTC)  รวมทั้ง

เขารวมประมูลพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือตั๋วเงินคลัง เพื่อทําการขายใหแกนักลงทุนตอไป   

 นอกจากนี้บริษัทยังเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนของตลาดตราสารหนี้ หรือ Bond 

Electronic Exchange หรือ BEX โดยทําหนาที่เปนนายหนาในการซื้อขายตราสารหนี้ใหแกนักลงทุนที่มีจํานวนเงิน

ลงทุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป   

 จากขอมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในป 2548 บริษัทมีสวนแบงตลาดอยูในลําดับที่  12  หรือ     รอย

ละ 2.73 ลดลงจากป 2547 จากลําดับที่ 11 หรือระดับรอยละ 3.67 ของมูลคาซื้อขายรวมของสมาคมตลาด      ตรา

สารหนี้ไทย  โดยผูประกอบการ 10 อันดับแรกยังคงเปนธนาคารพาณิชย   

 
 

 ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
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           บริษัทไดรับอนุญาตจากบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (Thailand Future Exchange : 

TFEX) เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ใหเปนสมาชิกและสามารถประกอบธุรกิจซ้ือขายตราสารอนุพันธได ซึ่งเปนการ

เปดรับสมาชิกเปนครั้งแรกจํานวน 20 ราย และบริษัทเปนหนึ่งในผูไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (กลต.) เม่ือวันที่ 14ตุลาคม 2548 ในการประกอบธุรกิจประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญา

ลวงหนา 

           สําหรับธุรกิจนี้บริษัทไดใหบริการเปนนายหนาซื้อขายสัญญาลวงหนา และใหบริการขอมูลการวิเคราะหตลาด

อนุพันธแกลูกคา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และลักษณะสินคา โดยในลําดับแรกตลาดอนุพันธจะเปด

ซื้อขายสินคาประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนา (Futures) ของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) และจะเริ่มเปด

ดําเนินการตั้งแต 28 เมษายน 2549 เปนตนไป 

 ในปจจุบันบริษัทไดเตรียมความพรอมทั้งทางดานการจัดอบรมและสัมมนาใหแกพนักงานและลูกคา ดาน

ระบบงานการสงคําส่ังซื้อขายใหครอบคลมุทั้งสํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดทําเอกสารและการ

ประชาสัมพันธผานสื่อเพื่อเผยแพรการบริการของบริษัทใหพนักงาน ลูกคา และบุคคลทั่วไปไดทราบ  

 ธุรกิจอื่นๆ 

          ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 

          บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนายทะเบียนหลักทรัพย ซึ่งใหบริการงานใน 3 ลักษณะ คือ  

 งานบริการใหแกผูออกหลักทรัพย เชน การจัดทํารายการเกี่ยวกับการโอน การจํานําอายัด

หลักทรัพย การจัดสรรหลักทรัพย แจงยอดการจัดสรร จายเงินปนผล ดอกเบี้ยแกผูถือหลักทรัพย คํานวณ

ภาษี  เงินปนผล ดอกเบี้ยหัก ณ ที่จาย การจัดทํารายงานตางๆ ตามที่ผูออกหลักทรัพยรองขอ เปนตน 

 งานบริการใหแกผูถือหลักทรัพย เชน งานดานทะเบียนผูถือหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลง  ขอมูลผู

ถือหลักทรัพย การโอนหลักทรัพย การออกใบหลักทรัพยใหม การจัดพิมพและสงเอกสารใหแกผูถือหลักทรัพย 

เปนตน 

 งานอื่นๆ เชน งานบริการแกหนวยงานอื่น  

3.4.1.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 บริษัทมีการใชกลยุทธ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการหารายได โดยบริษัทไดแบง

กลยุทธการแขงขัน เปน 2 กลยุทธหลัก คือ  

1) Concentration Strategy คือ กลยุทธที่มุงเนนสายธุรกิจเดิมเพื่อสรางความไดเปรียบ และมี

ประสิทธิภาพเหนือคูแขง โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอบริการที่มีคุณภาพแกลูกคา ดวยการพัฒนาคุณภาพบริการ  

และบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มชองทางการใหบริการแกลูกคา ทั้งการ

เปดสาขา และการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนที่ และจัดสัมมนาใหความรู และ

กิจกรรมทางการตลาดใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางลูกคา และเพิ่มโอกาสในการขยาย

ฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 
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2) Concentric Strategy คือ กลยุทธการขยายตัวสูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม  โดยเตรียมความ

พรอมในการเปนนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ ทั้งการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหกับเจาหนาที่การตลาดเพื่อใหบริการ

ลูกคาเพื่อใหสามารถนําเสนอบทวิเคราะห  และใหคําปรึกษากับลูกคาในดานการซื้อขายตราสารอนุพันธและระบบซื้อ

ขายตราสารอนุพันธผานระบบ นอกจากนั้นไดจัดการอบรม สัมมนาใหความรู รวมถึงประชาสัมพันธผานสื่อใหลูกคาได

ทราบและมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ 

  สําหรับป 2548 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทแบงตามประเภทลูกคา คือ ลูกคา  นักลงทุน

ตางประเทศ สถาบันในประเทศ และบุคคลในประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 รอยละ 9 และรอยละ 85 

ตามลําดับ เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนบุคคลในประเทศ บริษัทจึงมิไดพึ่งพารายไดจากลูกคารายใดราย

หนึ่งเกินรอยละ 30 ของรายไดคานายหนารวมของบริษัท โดยลูกคาที่มีมูลคาซื้อขายกับบริษัทใน 10 อันดับแรก คิด

เปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้นอีก 

10 สาขา รวมถึงการพัฒนา  www.thanachartsec.co.th เพื่อใหลูกคาสามารถทําการซื้อขายหลักทรัพยออนไลน

ไดดวยตนเองผานระบบ IFIS Internet สามารถดูขอมูลซื้อขายหลักทรัพยแบบ Real Time และทราบมูลคาของ 

Portfolio ได นอกจากนี้ลูกคายังสามารถดูขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย และบทวิเคราะหแบบ Real Time ทาง

โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ wap.thanachartsec.co.th  

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย มีความเกี่ยวของโดยตรงกับมูลคาการซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เปนสําคัญ โดยในป 2548 ภาพรวมของตลาดคอนขางผันผวน ทําใหมูลคาซื้อขาย

เฉล่ียตอวันในป 2548 มีเพียง 16,454 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.77 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2547  ซึ่งมีมูลคาซื้อ

ขายเฉลี่ยตอวันสูงถึง 20,508 ลานบาท และปดที่ 713.73 จุด  ทั้งนี้ปจจัยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศที่สงผล

กระทบตอภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในป 2548 ไดแก อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก การเพิ่มขึ้นสูงของราคา

น้ํามัน และผลกระทบตอยอดเงินเฟอในเวลาตอมา ตลอดจนการปรับลดลงของ GDP เนื่องจากการขาดดุลการคาซึ่งมี

สาเหตุมาจากมูลคาการนําเขาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น การทองเที่ยวที่หดตัว  ผลกระทบจากไขหวัดนก สถานการณความไม

สงบที่ภาคใต และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เปนตน 

 การแขงขันของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2548 เปนการแขงขันดานคุณภาพการใหบริการเปน

สวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหบริการขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพย การจัดสรรหุนจอง (IPO) แกลูกคา 

การขยายจํานวนสาขาและเจาหนาที่การตลาด ในป 2548 มูลคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทมีปริมาณ 211,966 ลาน

บาท หรือมีสวนแบงการตลาดรอยละ 2.61 หรือ อันดับที่ 18 จากบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตการเปนตัวแทน

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 39 บริษัท  

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2549 มีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยคาดการณวา GDP ในป 2549 จะ

ขยายตัวอยูที่อัตรารอยละ  5  และมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 20,000 ลานบาท สงผลใหภาคธุรกิจตางๆ มีการทํา

ธุรกรรมกันมากขึ้น   รวมถึงการระดมทุน และการซื้อหรือควบรวมกิจการ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งจะสงผลตอรายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็

ตามสถานการณความไมสงบในภาคใต  ความไมแนนอนทางการเมือง รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
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พาณิชย ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและผลกําไรของผูประกอบการนั้น  อาจสงผลกระทบในทางลบตอภาวะ

ตลาดโดยรวมและปริมาณการลงทุนของนักลงทุนได  นอกจากนี้การแขงขันภายในอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่ง

เปนการแขงขันดานคุณภาพการใหบริการเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหบริการขอมูลการวิเคราะห

หลักทรัพย การจัดสรรหุนจอง (IPO) ใหกับลูกคา การพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ตซึ่งคาดวา

จะมีการเติบโตสูงขึ้นแมวาปจจุบันจะอยูในชวงเริ่มตนก็ตาม   

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินดานการระดมทุนทั้งในดานตราสารทุน และตราสาร

หนี้ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางทางการเงิน และการประเมินความเปนไปไดของโครงการเพิ่มขึ้น อีกทั้ง

รักษาและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาที่บริษัทเคยใหบริการเพื่อสรางโอกาสในการเสนอบริการในธุรกรรมทาง

การเงินอื่นๆ อีกทั้งเพื่อสรางโอกาสในการขยายการใหบริการไปในบริษัทอื่นๆ ในกลุมของลูกคาเอง 

  ในชวงป 2545-2548 บริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย

ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนแกลูกคาหลายราย ทั้งการเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(Lead Underwriter) ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการการจําหนาย  (Co-Lead Underwriter) ผูจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Sub Underwriter) อาทิเชน    บมจ. ซีเอส ลอกซอินโฟ  บมจ.การบินไทย บมจ.

ธนาคารกรุงไทย บมจ.เอส ซี แอสเซท คอรปอเรชั่น บมจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ  บมจ.อารียา  พรอพเพอรตี้ บมจ.ทาอากาศ

ยานไทย  บมจ.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท  บมจ.แมงปอง  บมจ. โกลว พลังงาน บมจ. หลักทรัพยภัทร บมจ. เมโท

รสตาร พรอพเพอรตี้ บมจ.ไทยพลาสติค และหีบหอไทย  เปนตน  โดยมีชองทางการจําหนายผานลูกคาของเจาหนาที่

การตลาดของบริษัท และ ลูกคาที่มีการใชบริการทางการเงินดานอื่นๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตอยูในปจจุบัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยฯ มีแนวโนมการฟนตัวอยางชัดเจนหลังจากป 2544 สงผลใหภาคธุรกิจ

ตางๆ มีความตองการระดมทุนเพื่อใชในการขยายกิจการ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมใหมีการนําบริษัท

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้น เชน การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียน การผอน

คลายกฎเกณฑในการรับหลักทรัพยของทั้งตลาดหลักทรัพยฯ (SET) และตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจน

การผลักดันใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยการกระจายหุนสูสาธารณชน และการนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ฯ สงผลใหการระดมทุนและการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับป 2548 ซึ่ง

เปนปสุดทายของการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี โดยบริษัทที่จะไดรับประโยชนตองยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย

ภายในเดือนธันวาคม 2548 และตองดําเนินการใหหลักทรัพยทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายในป 2549 นั้น 

มีบริษัทเขาจดทะเบียนทั้งส้ิน 50 บริษัท โดยเปนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 36 บริษัท และตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จํานวน 14 บริษัท คิดเปนมูลคาระดมทุนทั้งส้ิน 31,973 ลานบาท  

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยมีการแขงขันคอนขางรุนแรงจากจํานวน

ผูประกอบการในธุรกิจที่มีจํานวนมาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ใหประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานกําหนด รวมทั้งส้ิน 71 บริษัท ในจํานวนที่ปรึกษา        

ดังกลาวเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดานการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 40 บริษัท 
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โดยการแขงขันในธุรกิจจะเปนการแขงขันดานคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ ทั้งดานการใหคําแนะนําและ

การแกปญหาใหกับลูกคา ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนใหกับลูกคาได 

 ในป 2548 บริษัทฯ ไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจํานวน  4 บริษัท คิดเปนมูลคาการเสนอ

ขายทั้งส้ิน 15,230 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการเปนผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย (Co-Lead Underwriter) และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแกบริษัทผูออกและเสนอขาย       

หลักทรัพย จํานวน 16 บริษัท คิดเปนมูลคาการเสนอขายทั้งส้ิน 37,138 ลานบาท 

  สําหรับแนวโนมธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในป 2549 นั้น การใหบริการดานที่ปรึกษาทางการเงินสวนใหญจะ

เปนที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) เปนหลัก เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ชวยในการ

ขยายธุรกิจหรือเขาสูตลาดใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเสริมสรางธุรกิจใหแข็งแกรงเพื่อรับมือกับการแขงขันที่ทวีความ

รุนแรงขึ้นในแทบทุกประเภทธุรกิจ อีกทั้งการใหบริการที่ปรึกษาการเสนอขายหุนสามัญ และนําบริษัทเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ ยังคงมีอยู แตจะมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากระยะเวลาการไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษีของบริษัทจดทะเบียนไดส้ินสุดลงแลวในป 2548 

 3.4.1.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 (1) แหลงที่มาของเงินทุน 

 บริษัทดําเนินกิจการโดยใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยเงินทุนและกําไร

สะสมเปนหลัก สําหรับนโยบายการจัดการเงินทุนในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลอง

กับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

และอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ 

 (2) เงินลงทุน 

  บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงระยะยาวเทานั้น โดยแบงวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเปน 2 ลักษณะ คือ การลงทุนเชิงกลยุทธในกิจการที่สามารถเสริมการประกอบธุรกิจใหกับบริษัทหรือกลุมบริษัท 

และการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนโดยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับทั้งในรูปเงินปนผลและกําไร

จากการขายหลักทรัพย 

  บริษัทกําหนดใหเงินลงทุนรวมในตราสารทุนจะตองไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาเงินกองทุนของ

บริษัท และไมทําใหอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio) ของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่ทางการกําหนด 

โดยบริษัทสามารถลงทุนไดทั้งหลักทรัพยที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตตองเปนบริษัทหรือ

องคกรที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม กรณีที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตองเปนหลักทรัพย

ที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย โดยในการตัดสินใจลงทุนแตละครั้งจะตองมีขอมูลเชิงวิเคราะห เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจที่เพียงพอ 
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 (3) การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุน       
รายใหญ 

 บริษัทมีการจัดหาเงินทุนผานผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ในสวน

ของทุน และกําไรสะสมของบริษัท โดยไมมีการกูยืมเงินจากผูถือหุนรายใหญ  

 (4) การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเปน

อัตรารอยละ 139.08 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว 

คือ ไมต่ํากวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป 

 3.4.2 ธุรกิจจัดการลงทุน

 3.4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทเงินทุน       ธน

ชาติ จํากัด (มหาชน) (ถือหุนในอัตรารอยละ 75) กับ ธนาคารออมสิน (ถือหุนในอัตรารอยละ 25) โดย บลจ.ธนชาต 

เปนบริษัทจัดการกลุมแรกที่ ไดรับการคัดเลือกและได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมจาก

กระทรวงการคลังในเดือนมีนาคม 2535  และไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล  และกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพในป 2540  และ ในป 2544  ตามลําดับ  ในป 2547 บลจ.ธนชาต ไดยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ที่ปรึกษาการลงทุน  เพื่อใหสามารถใหบริการคําแนะนําไดอยางครบวงจร  โดยไดรับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2547 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ.ธนชาต มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 135  คน โดยผูบริหาร  (ตั้งแตระดับ

ผูอํานวยการฝายขึ้นไป) มีจํานวน 18 คน  และพนักงานจํานวน 117 คน   

  บลจ.ธนชาต จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่คลอบคลุมในทุกประเภท หรือทุกนโยบายกองทุนรวมตางๆ      

ที่เหมาะกับทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุนทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนรายใหญ รวมถึงผูลงทุนประเภท

สถาบัน โดยผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว ไดแก 

 (1) กองทุนรวม  

 เปนเครื่องมือในการลงทุนสําหรับนักลงทุน โดยการรวบรวมเงินลงทุนของผูลงทุนแตละรายมารวมกัน

เปนเงินกองใหญ  และจัดใหมีผูจัดการกองทุนทําหนาที่จัดการลงทุนภายใตนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน เพื่อ

สรางผลตอบแทนหรือดอกผลจากการลงทุน การลงทุนผานกองทุนรวมมีขอดีสําหรับผูลงทุนคือสามารถกระจายความ

เส่ียงในการลงทุนได โดยไมตองมีเงินลงทุนจํานวนมาก และมีคาใชจายในการจัดการลงทุนที่ไมสูงมากนัก 

 (2) กองทุนสวนบุคคล  

 เปนเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญหรือคณะบุคคลที่มอบหมายใหบริษัทจัดการ

บริหารจัดการเงินลงทุนที่ตองการเนนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการลงทุนของตนเองอยาง

แทจริง  โดยมีผูจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดการลงทุนภายใตกรอบการลงทุนและขอจํากัดการลงทุนที่ตกลงรวมกัน

ระหวางลูกคาและบริษทั 
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                    (3) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนกองทุนที่ลูกจางหรือพนักงาน และนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยความ  

สมัครใจ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการออมและสะสมทรัพยของลูกจางที่ประสงคจะสรางหลักประกันความมั่นคงของ

ชีวิตในวัยเกษียณอายุการทํางาน ตลอดจนเปนสวัสดิการที่สําคัญที่นายจางมอบใหกับลูกจางหรือพนักงาน 

นอกจากนั้นแลวกองทุนสํารองเล้ียงชีพยังเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตของลูกจางในกรณีอื่นๆ เชน กรณี

ลูกจางออกจากงาน หรือกรณีลูกจางตาย หรือทุพพลภาพ จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได เปนตน  

3.4.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
(1) นโยบายและลักษณะตลาด 

 กลยุทธการแขงขัน 
 บลจ.ธนชาต ใชกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการจัดการลงทุนในเชิงรุก ตลอดจนการสรางสรรค

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรวดเร็วและมีคุณภาพ ผานทีมการตลาด

ของบริษัท ผูถือหุนที่เปนสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการใหบริการทางการเงินที่ครบ

วงจร และพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่เปนผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอีกหลายแหง 

 บลจ.ธนชาต  ใหความสําคัญและเนนการทําตลาดในสวนของกองทุนรวมที่เสนอขายแกประชาชน   

ทั่วไป (Public Mutual  Fund) ใหมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุน ในดาน

การเสนอขายหนวยลงทุนหรือชองทางการจัดจําหนายเพื่อเพิ่มยอดจําหนายของ บลจ.ธนชาต  นอกจากเสนอขาย

หนวยลงทุนโดยตอตรงตอผูสนใจลงทุน โดยจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัตพิรอมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังเสนอขายผานสาขาของธนาคารธนชาต  และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่

เปนสถาบันการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บลจ.ธนชาต มุงเนนกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญตามภูมิภาค

สําคัญๆ ของประเทศ โดยจะขยายกลุมเปาหมายโดยคํานึงถึงการรักษาคุณภาพของการใหบริการเปนหลัก ทั้งนี้ได

กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายดังนี้ 

1. กลุมลูกคารายใหญทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ของธนาคารธนชาต และสาขา และ สถาบัน

การเงินที่เปนตัวแทนจําหนาย 

2. กลุมลูกคาพนักงานบริษัทที่มีรายไดประจําอยูในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ 
3. กลุมลูกคาที่มีวิชาชีพอิสระ 

4. กลุมลูกคาที่ไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม โดยการทําตลาดแบบขายตรง 

สําหรับกลุมลูกคาเดิมที่มีอยูเปนจํานวนกวาแสนราย บลจ.ธนชาต ดําเนินการทําตลาดอยางตอเนื่อง

ดวยการแจงขาวสารของกองทุนที่ลูกคาลงทุนอยู การเสนอขายกองทุนใหมๆ และขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการ

ลงทุนและการออมเงินของลูกคา 
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 การจัดการจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
แบงออกเปน 2 ชองทางหลัก ไดแก     

1) การขายผานบริษัท 

บลจ.ธนชาต มีเจาหนาที่การตลาดที่ทําหนาที่ขายโดยตรงจํานวน 19 คน แบงเปนผู

ติดตอกับผูลงทุนประเภท ก จํานวน 11 คน และผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข จํานวน 8 คน 

นอกจากนี้พนักงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทก็สามารถเพิ่มยอดขายไดอีกทางหนึ่งโดยมีพนักงาน

ที่ผานการอบรมและการทดสอบหลักสูตร     ผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ก มีจํานวน 21 คน 

และผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข มีจํานวน 82 คน    

2) การขายผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บลจ.ธนชาต ไดแตงตั้งสถาบันการเงินที่เปนทั้งธนาคารพาณิชย และบริษัทหลักทรัพย 

เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนภายใตการจัดการ รวม 13 แหง 

เพื่อขยายขอบเขตการใหบริการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ป  2548  มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  ทั้งส้ิน  18  

บริษัท โดยมี บลจ.ฟนันซา เปน บลจ.รายลาสุด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวมที่

เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public  Mutual  Fund) (ไมรวมกองทุนรวมวายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุน

ตางประเทศ (Country Fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินกองทุนรวมเพื่อ

แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน   และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง) ภายใตการจัดการใหญที่สุด 

3 อันดับแรก  ไดแก  ลําดับที่ 1 บลจ.กสิกรไทย มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 21.0 ลําดับที่ 2 บลจ.ไทยพาณิชย รอย

ละ 18.0  และลําดับที่ 3. บลจ.ทหารไทย รอยละ 9.8 สวน บลจ.ธนชาต อยูในลําดับที่ 7 มีสวนแบงทางการตลาดรอย

ละ 5.8 ทั้งนี้ สวนแบงทางการตลาดสวนใหญยังคงเปนของบริษัทจัดการที่เปนบริษัทในกลุมธนาคารพาณิชย ซึ่งมีขอ

ไดเปรียบในดานการจําหนายหนวยลงทุนผานสาขาธนาคารที่มีอยูทั่วประเทศ รวมถึง บลจ. ที่เกิดใหมอยางเชน บลจ.

นครหลวงไทย ก็มีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก  

 การแขงขันในธุรกิจกองทุนรวมในป 2548 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ํามาก ทําใหมีการ จัดตั้ง

กองทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยในป 2548 มี

กองทุนตราสารหนี้จัดตั้งใหมเปนมูลคากวา 260,000 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 89 ของจํานวนกองทุนรวมที่จัดตั้ง

ใหมทั้งหมดในป 2548 นอกจากนี้กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศและกองทุนอสังหาริมทรัพย ที่ยังมีจํานวนไมมากนักก็

เร่ิมมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง    

 บลจ.ธนชาต ดําเนินธุรกิจจัดการกองทุนครอบคลุมทั้ง กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ โดยมีสวนแบงตลาดดังรายละเอียด ดังนี้ 

 
 ธุรกิจกองทุนรวม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ.ธนชาต มีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งส้ิน 50 กองทุน มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรวมเทากับ 38,524.43  ลานบาท แบงเปนกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Mutual Fund) 

จํานวน 47 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม 36,790.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 เปนมูลคา 10,741.27 ลาน
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บาทหรือ รอยละ 41.20  อยูในลําดับที่  7 ในจํานวนผูประกอบการทั้งหมด และมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 5.81  

ลดลงจากป 2547 ที่อยูที่รอยละ 7.28 โดยแยกเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั้งส้ิน 794.13 

ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 4.30 อยูในลําดับที่ 5 และมีมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหุนระยะยาว 

604.07 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 4.26 เปนลําดับที่ 6 จากจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน    18  แหง  

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมาในป 2548 สวนใหญมาจาก

การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ใหมจํานวน 16 กองทุนมีมูลคารวม 11,589 ลานบาท  สวนกองทุนที่เลิกเนื่องจากครบ

กําหนดอายุโครงการมีจํานวน 6 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ รวมกันประมาณ 3,300 ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีการ

รวมกองทุนรวมออมสินพัฒนาภูมิภาค 1, กองทุนรวมออมสินพัฒนาภูมิภาค 2 และ กองทุนรวมออมสินพัฒนา       

ภูมิภาค 3 เขาดวยกันในเดือนเมษายน  และเปลี่ยนประเภทเปนกองทุนเปด ใชชื่อวา กองทุนเปดออมสินพัฒนา

ภูมิภาค โดยมีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวมประมาณ 2,377 ลานบาท   

 ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหารทั้งส้ิน 56 กองทุน ลดลง

จากป 2547 ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 61 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,014.82  ลานบาท ลดลง 940.67 ลานบาทหรือ  รอย

ละ 31.83 

  ธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหาร 27 กองทุน มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรวม 2,656.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 เปนมูลคา 394.81 หรือรอยละ 17.45 โดยแบงประเภทของ

กองทุนเปนกองทุนเดี่ยว 11 กองทุน กองทุนรวมเฉพาะกลุม 13 กองทุน และกองทุนรวม 3 กองทุน และมีจํานวน

สมาชิกเพิ่มขึ้นจาก  21,118 ราย  เปน  29,362  ราย  

 แนวโนมของธุรกิจจัดการกองทุนในป 2549 คาดวาธุรกิจกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ 

จะยังคงขยายตัวตอไปไดอีก เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังมีแนวโนมอยูในระดับต่ํา และต่ํากวาผลตอบแทนใน

ตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะในชวงอายุของตราสารที่ต่ํากวา 1 ป นอกจากนี้ กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ ก็เร่ิมเปน

ทางเลือกที่บริษัทจัดการกองทุนตางๆ ใหความสนใจ เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ยังไมนาดึงดูดใจนัก รวมทั้ง

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีความผันผวนอยูมาก 

3.4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

   บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากสองแหลง คือ จากทุนของบริษัทที่ไดรับจากการจดทะเบียนหุน

สามัญ และจากกําไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบกิจการเทานั้น  

3.5 ธุรกิจประกัน 
 การดําเนินธุรกิจประกันของบริษัทฯ แบงออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย ดําเนินการโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด โดยใหบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท สวนธุรกิจประกันชีวิตดําเนินการโดยบริษัท 

ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สําหรับสถาบันและองคกร และสําหรับบุคคล

ทั่วไป 

 3.5.1 ธุรกิจประกันภัย
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 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพฯ มีสํานักงานสาขา 16 สาขา ไดแก  สาขา

ภูเก็ต, สาขาหาดใหญ,  สาขาสุราษฎรธานี, สาขาระยอง, สาขาชลบุรี, สาขานครปฐม, สาขาเชียงใหม, สาขา

นครสวรรค, สาขาพระนครศรีอยุธยา, สาขาอุบลราชธานี, สาขานครศรีธรรมราช, สาขาอุดรธานี, สาขาขอนแกน, สาขา

พิษณุโลก, สาขาสระบุรี และสาขานครราชสีมา  บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจ

รับประกันวินาศภัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2540  โดยมีประเภทของการประกันภัยที่ใหบริการดังนี้ 

3.5.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 (1) บริการรับประกันวินาศภัย 

 การประกันวินาศภัยมี 4 ประเภท แตละประเภทสวนใหญจะมีขอบเขตความคุมครองและเงื่อนไข

ขอยกเวนเปนมาตรฐานสากล มีเพียงวงเงินที่คุมครองเทานั้นจะแตกตางกันตามความตองการซื้อของผูเอาประกันภัยแต

ละราย โดยแบงประเภทของการประกันวินาศภัยออกเปน 

 (1.1) การประกันอัคคีภัย 

  คุมครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสที่ใชในครัวเรือน

และสามารถซื้อภัยอื่นๆ เพิ่มเติม  

 (1.2) การประกันภัยรถยนต 

  คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต แยกเปน  

 (1.2.1) การประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  

 (1.2.2) การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก  

 (1.2.2.1) คุ มครองรถของตนเอง  รวมทั้ งทรัพย สินและร างกายของ

บุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 1  

 (1.2.2.2) คุมครองภัยใดภัยหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรถของตนเอง รวมทั้งทรัพยสิน

และรางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 2  

 (1.2.2.3) คุมครองเฉพาะทรัพยสินและรางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียก

กันทั่วๆ ไปวา ประเภท 3  

 (1.3) การประกันภัยทางทะเลและขนสง 

   คุมครองความเสียหายแกเรือและทรัพยสินหรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล 

และขยายขอบเขตความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศ และทางบก ซึ่งตอเนื่องกับการ

ขนสงทางทะเลดวย  

 (1.4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

  แยกเปนหลายรูปแบบตามลักษณะความเสี่ยงภัยและความตองการของผูเอาประกันภัย 

เชน การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก

ชนิด การประกันภัยเครื่องจักรชํารุดเสียหาย ฯลฯ  

 (2) ธุรกิจการลงทุน 
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 ธุรกิจอีกสวนหนึ่ง คือ กิจการดานการลงทุน บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุน

เพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยจะตองปฏิบัติตามประเภท สัดสวน และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด ปจจุบัน

กฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ไดแก ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการลงทุน

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทไดใชความพยายามและระมัดระวังเปนพิเศษในการเลือกพิจารณา

ลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพตลาดการเงิน และตลาดทุน ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ให

ผลตอบแทนคงที่ ไดแก ฝากเงินกับสถาบันการเงิน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู หรือ ลงทุน

ใน      หลักทรัพยจดทะเบียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการลงทุนของบริษัทจะคํานึงถึงสภาพคลอง ความมั่นคง และ 

เสถียรภาพของการลงทุนเปนหลัก 

 3.5.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ ไดวางแผนนโยบายการตลาดเชิงกลยุทธไวอยางตอเนื่อง เพื่อความสามารถในการแขงขัน และ

เพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหสูงขึ้น โดยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย 

ตลอดจนไดพัฒนาสายผลิตภัณฑ หรือนําเสนอกรมธรรมประเภทใหมๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และความตองการของกลุมลูกคา คํานึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุก

ทางการแขงขัน ใหทันกับภาวะการณที่เปล่ียนแปลงไป เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และ

รักษากลุมลูกคาเดิม 

 ลักษณะลูกคา 

 กลุมลูกคาหลักของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประมาณรอยละ 95 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด ไดแก 

กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันอยูในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทการประกันวินาศภัย

ที่ลูกคาเลือกทํากับบริษัท ไดแก การประกันภัยรถยนต และการประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจาก

ลูกคาสินเชื่อของบริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) และการทําการตลาดของบริษัทเองตลอดจนนายหนาประกันภัย 

และตัวแทนของบริษัท สําหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไปนั้น ไดแก ลูกคา

กลุมสถาบันองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยและอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ

หลักๆ ที่ใหบริการแกลูกคากลุมนี้ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย  

 จากลักษณะของฐานลูกคาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ตั้งแตบริษัทฯ ไดเร่ิมประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยมา บริษัทมิไดมีการพึ่งพิงลูกคารายหนึ่งรายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท นอกจากนี้ทาง

บริษัทไดเปดดําเนินการใหบริการรับประกันภยัเฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น 

 

 

 
 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
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 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยป 2548 ยังคงเติบโตตอเนื่องจากป 2547 โดยป 2548 มี      

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประมาณการของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 88,498 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 9,280 ลานบาท หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 11.7 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการ      

ประกันภัยรถยนตที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 12.4 อันเปนผลจากยอดจําหนายรถยนตภายในประเทศยัง

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีรายไดจากการรับประกันภัยจํานวน 1,293.18 ลานบาท    

เพิ่มขึ้น 497.40 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.5 เม่ือเทียบกับปกอน เปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาอยางมากใน

ทุกผลิตภัณฑ (Product) ของการประกันภัย ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจน

ผูบริโภคเชื่อม่ันในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจึงทําใหมีการใชจาย การลงทุน สงผลใหตลาดประกันภัยโดยรวมมีการ

ขยายตัว 

 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยในชวง 9 

เดือน ของป 2548 สรุปสาระสําคัญไดแก เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งธุรกิจ 64,829.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของป 2547 รอยละ 13.10 สําหรับสัดสวนเบี้ยประกันภัยจําแนกตามประเภทการรับประกันภัย การประกันภัยรถยนตมี

มูลคาเบี้ยประกันภัย 38,843.99 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.91 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดมูลคาเบี้ยประกันภัย 

17,544.63 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 27.06 การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนสงมูลคา

เบี้ยประกันภัย 5,607.75 และ 2,832.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.65 และ 4.36 ตามลําดับ 

  

ตารางแสดงจํานวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 

ประเภทของธุรกิจ บริษัทในประเทศ สาขาบริษัทตางประเทศ รวม 

ประกันชีวิต 24 1 25 

ประกันวินาศภัย 63 5 68 

ประกันสุขภาพ 5 0 5 

ประกันภัยตอ    

     ประกันชีวิต 1 0 1 

     ประกันวินาศภัย 1 0 1 

รวม 94 6 100 
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย สําหรับเดือน มกราคม – กันยายน 2548 

                         หนวย : พันบาท 

การประกัน

อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  บริษัท 

 ตัวเรือ สินคา โดย

ขอบังคับ

แหง

กฎหมาย 

โดยความ

สมัครใจ 

อุบัติเหตุ

สวนบุคคล 

สุขภาพ อื่นๆ 

รวมทั้งส้ิน 

1 วิริยะ       

ประกันภัย 

119,907 1,985 25,505 1,387,016 6,528,064 117,600 19,884 188,480 8,388,441 

2 ทิพย       

ประกันภัย 

561,297 51,734 138,962 104,960 806,899 228,688 34,238 2,828,406 4,755,184 

3 กรุงเทพ   

ประกันภัย 

595,031 64,385 146,897 150,408 1,893,707 65,091 55,020 1,293,903 4,264,442 

4 สัมพันธ   

ประกันภัย 

9,027 0 1,527 508,891 2,195,935 4,436 0 8,334 2,728,150 

5 สินม่ันคง 

ประกันภัย 

65,725 0 6,140 456,316 1,723,861 304,429 0 0 2,556,471 

 รวม 1,350,987 118,104 319,031 2,607,591 13,148,466 720,244 109,142 4,319,123 22,692,688 

26 ธนชาต    

ประกันภัย 

49,369 385 1,120 46,942 825,571 3,242 0 159,758 1,086,387 

 สวนแบง
ตลาด  

0.88% 0.13% 0.04% 0.61% 2.64% 0.08% 0.00% 1.29% 1.69% 

 รวมทั้งส้ิน 5,607,747 288,719 2,544,249 7,579,820 31,264,169 3,918,567 423,092 12,379,259 64,005,622 

ที่มา : กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

 สวนในป 2549 ไดมีการคาดการณวาภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะเติบโตในอัตราที่ใกลเคียงกับป 

2548 อยูที่ระดับรอยละ 4.5 – 6.5 เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง การลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญของภาครัฐจะทําใหมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ของ GDP ตอป ขณะที่ภาคการสงออกคาดวาจะมี

การขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก จากการคาดการณของบริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด 

(มหาชน) คาดวาเบี้ยประกันภัยในป 2549 จะมีการขยายตัวอยูที่รอยละ 10.9 – 12.8 หรือมีการเพิ่มขึ้นของเบี้ย

ประกันภัยประมาณ 9,691 – 11,324 ลานบาท  

 3.5.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

  (1) แหลงที่มาของเงินทุน 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทจาก

แหลงเงินทุน 3 แหลง ไดแก 
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 (1.1) เงินรับจากการดําเนินงานของบริษัท โดยขายความคุมครองในรูปกรมธรรมประกันภัย

ประเภทตางๆ การเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย ตัวแทน นายหนา แหลงเงินทุน

ซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดรับเขามาทุกวัน 

 (1.2) เงินรับจากกิจการลงทุน บริษัทนําเงินสดรับจากการดําเนินงานที่เหลือจากการใชจาย

ตามภาระผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมการประกันภัยกําหนด โดยบริษัทจะมีเงินที่ไดรับ

จากกิจกรรมการลงทุนดังนี้ เงินตนจากเงินฝากประจํา ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หุนกู พันธบัตร หนวย

ลงทุนที่ครบกําหนด หรือเงินจากการขายหลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทยังมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของสินทรัพยลงทุนดังกลาวขางตน ไดแก ดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากประจํา ตั๋วเงิน    

หุนกู พันธบัตร และเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพยหุนทุน 

(1.3) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารพาณิชย 

และกรณีที่ตองการใชเงินกูจะเบิกใชโดยเช็ค  

 (2) เงินลงทุน 

      บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยดังนี้ บริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพยตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะนํา

เงินสดคงเหลือไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยเนนความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนเปนสําคัญ พิจารณา

ผลตอบแทนควบคูกับความเสี่ยงใหความระมัดระวังอยางสูงในการลงทุน และทบทวนนโยบายการลงทุนใหสอดคลอง

กับสถานการณ การลงทุนของบริษัทฯ สวนหนึ่งจะลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูงและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย 

ซึ่งเปนตราสารทางการเงินระยะสั้น ไดแก ตั๋วเงิน เงินฝากประจํา สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคงที่ ไดแก        

พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุนกู อีกสวนหนึ่งเปนการลงทุนในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ 

 (3) การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

  บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยประเภทตางๆ  เชน 

พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งบริษัทจะเนนลงทุนในพันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกําหนดในระยะสั้น เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้บริษัทยังกระจายการลงทุนไปในตั๋วเงินคลัง หุนกู   

หนวยลงทุน และหุนสามัญ ซึ่งหุนสามัญจะเลือกลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในสัดสวนไมเกินรอยละ 

20 ของมูลคาเงินลงทุน   

 (4) การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 - บริษัทไมมีรายการดังกลาว - 

 (5) ความสามารถในการดํารงอัตราสวนตามประเภทธุรกิจ 

   บริษัทกําหนดนโยบายในการรับประกันภัยทุกประเภทแบบรัดกุม รวมถึงกําหนดมาตรการในการบริหาร

ความเสี่ยงภัยดวยกลไกการประกันภัยตอ ทั้งแบบสัญญา และแบบเฉพาะราย เพื่อควบคุมรักษาระดับสินไหมทดแทน 

(Loss Ratio) ใหอยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกประเภทของการรับประกันภัย 
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 (6) สภาพคลอง 

 บริษัทมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน โดยจะ 

ลงทุนในตราสารรุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายที่มาก ซึ่งจะทําใหสามารถทําการขายเงินลงทุนดังกลาวไดทันที   

นอกจากนี้ยังไดมีการเปดวงเงินเบิกเกินบัญชี และลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น เพื่อสํารองสําหรับเงินสด

หมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานระยะสั้น 

 3.5.2 ธุรกิจประกันชีวิต

 ธุรกิจประกันชีวิตดําเนินการโดยบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกัน

ชีวิต สําหรับสถาบันและองคกร และบุคคลทั่วไป 

 3.5.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

          บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ไดกอตั้งขึ้นโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากกรมการ

ประกันภัย กระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2540 มีพนักงานทั้งส้ิน 132 คน ใหบริการดานความคุมครองชีวิต

และสุขภาพ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของลูกคา ไดแก การประกันสามัญรายบุคคลและการประกัน

กลุม (สําหรับสถาบันและองคกร) 

 3.5.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) นโยบายและลักษณะตลาด 

 ธนชาตประกันชีวิตมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบบ Multi–Distribution Channel เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาผูมุงหวังที่หลากหลายและแตกตางกันไป ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สอดคลอง

และเหมาะสมกับกลุมลูกคาผูมุงหวังแตละกลุม ปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางการขายประกอบดวย การขายในรูปแบบ

บริษัทตอบริษัท การขายผานชองทางนายหนา การขายผานธนาคารธนชาต (Banc assurance) และการขายผาน

ตัวแทนประกันชีวิต   

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ในป 2548 ที่ผานมา  ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตในอัตราที่ลดลงรอยละ 10 โดยมีอัตราการ

เติบโตของธุรกิจลดลงจากป 2547 ที่มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 13.5 เปนผลมาจากปจจัยหลักหลายประการ ไดแก 

ภาวะเศรษฐกิจชลอตัวลงจากปญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น อันสงผลใหคาครองชีพ    

สูงขึ้น และกําลังซื้อของประชาชนเริ่มชลอ การตัดสินใจออมเงินระยะยาว เนื่องจากความกังกลเกี่ยวกับภาระคาใชจาย

ที่สูงขึ้น นอกจากนี้การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ทําใหสินคาทดแทนที่เนนดานผลตอบแทนสูง เขามาแบง

สวนกําลังซื้อของผูบริโภค ประกอบกับการแขงขันที่คอนขางสูง เนื่องจากคูแขงเขาไปแขงขันการขายในธุรกิจหลักของ

การประกันชีวิต  

 ปจจุบันมีบริษัทที่เปดดําเนินธุรกิจประกันชีวิตรวม 24 บริษัท โดยบริษัทที่มีสวนแบงตลาดของเบี้ย

ประกันภัยรับรวมทุกประเภทสูงสุด 6 บริษัท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกันถึงรอยละ 86 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุก

ประเภทในป 2548 ไดแก บริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัท
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อยุธยาอลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด บริษัท ไทยพาณิชย  นิวยอรคไลฟ 

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีสวนแบงการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทประมาณ

รอยละ 1.0 อยูในลําดับที่ 14 จากทั้งหมด 24 บริษัท และดวยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตกลุมเปนหลัก ทําให

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปแรกของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 5 ของธุรกิจ สวนเบี้ยประกันภัยรับรวมของการ

ประกันกลุมอยูในลําดับที่ 5 ของธุรกิจเชนกัน 

 สําหรับแนวโนมป 2549 คาดวาธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงมีอัตราการเติบโตในอัตราใกลเคียงกับปกอน

อันเนื่องมาจากปจจัยหลักหลายประการ อาทิเชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของสถาบันการเงินมีแนวโนมอยู

ในชวงขาขึ้นมาตรการสงเสริมธุรกิจประกันของภาครัฐ รวมถึงการประชาสัมพันธสรางรากฐานความเขาใจดาน

ประกันภัย การขยายชองทางการจําหนายกรมธรรม การออกกรมธรรมรูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออม

ทรัพยระยะยาวใหกับประชาชน เชนกรมธรรมแบบ Unit-Linked, Unlversal Life เปนตน และคุณภาพของตัวแทนมี

ความเปนมืออาชีพมากขึ้น 

 3.5.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดมาจากสวนของผูถือหุน ทําใหบริษัทฯ ไม

จําเปนตองกูยืมเงินมาใชสําหรับธุรกิจของบริษัท ตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ไดวางไวสําหรับอนาคต ในชวงนี้บริษัทฯ    

ยังไมมีความจําเปนตองเพิ่มทุน 

3.6 ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

 3.6.1  บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด
 บริษัทไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตามพระ

ราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ตามใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 006/2543 เม่ือวันที่ 25 

สิงหาคม 2543 

  3.6.1.1  ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

 (1)   ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ

สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ไดรับอนุญาตไว

ในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหมีอํานาจ

วาจางหรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใดเพื่อ

ประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 (2)   ประกอบกิจการใดๆ ในการบริหารและฟนฟูลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการ

ตอไปได และมีความสามารถในการชําระหนี้ เชน การใหกูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ การ

ประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ การถือหุนในกิจการที่ไดมาจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ การรับชําระหนี้ดวยการ

แปลงหนี้เปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
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 (3)  กระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องในการบริหารหรือฟนฟูลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

เชน การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหนี้ ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระ

หนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนา

ตอใหเสร็จส้ินเทานั้น ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา 

 (4)  นําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนรายอื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 3.6.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) ลักษณะและนโยบายการตลาด 

กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทประกอบดวย

การดําเนินการที่หลากหลาย แตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไดเตรียมการ

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแก

บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว  เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทกระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ

การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มี

มูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลานั้น 

 นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหพนักงานของบริษัทมีสวนรวมโดยเปนตัวแทนขายทรัพยสิน  โดยไดรับคา    

ตอบแทนจากความสําเร็จของงานตามสมควร 

 ในดานของราคา บริษัทคอนขางมีขอไดเปรียบที่สามารถกําหนดราคาไดต่ํากวาเมื่อเทียบกับทรัพยสิน

ของตวัแทนขายอื่น  ซึ่งเปนที่ดึงดูดแกผูที่ใหความสนใจ 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทกําหนดกลุมลูกหนี้ที่บริษัทมีโอกาสรับชําระหนี้คอนขางสูงดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ที่ยังประกอบกิจการอยู และมีศักยภาพพอที่จะชําระหนี้ได 

2)  ลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุมมูลหนี้มาก 

3)  ลูกหนี้ที่ถูกฟองรองคดีและมีคําพิพากษาแลว 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

  บริษัทไดวางนโยบายการจําหนายทรัพยสินที่บริษัทรับโอนมาจากลูกหนี้ ดังนี้ 

1)  การแตงตั้งตัวแทนขาย (Sold agent) 

2)  พนักงานของบริษัทรวมขายทรัพยสิน 

3) เขารวมงานประมูลขายทรัพยสิน  
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 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ดังนั้น 

ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือจากสถาบันการเงินอื่น หรือกองทุนตางๆ จึงไมมี 

อยางไรก็ตาม กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมาเปนลูกหนี้ที่มีเจาหนี้หลายราย อาจเกิดภาวะการแขงขันในการใช

สิทธิทางกฎหมายบังคับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เหลานั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบกับบริษัทใน

เรื่องของการนําทรัพยสินของลูกหนี้นั้นมาฟองรองคดีและบังคับขายทอดตลาดซึ่งตองทําการเฉลี่ยทรัพยกับเจาหนี้     

รายอื่นดวย 

 จํานวนคูแขงขัน 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ผานทางบริษัทเงินทุน 

ธนชาติ จาํกัด (มหาชน) กรณีนี้จึงไมมีคูแขงขัน 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขันจึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) บริษัทจึง 

ไมเนนที่ศักยภาพในการแขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะการเงินของลูกหนี้วา

สมควรจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือควรรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการคงอยูและ

ดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน 

เพื่อทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

3.6.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัทมีเงินทุนในการดําเนินกิจการจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืมจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

(1) เงินกูยืม 

 (1.1)  วงเงินกู (Senior Debt) จากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,124,458,400 

บาท (สองพันหนึ่งรอยยี่สิบส่ีลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันส่ีรอยบาทถวน)  ปรากฏรายละเอียดตาม

สัญญากูเงิน เลขที่ กม.001-5-4300016 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543, สัญญาแกไขเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-5-4300016 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543, สัญญาแกไข

เพิ่มเติมสัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-5-4300016 (ครั้งที่2) ลงวันที่ 29 มกราคม 2544 และสัญญา

แกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-5-4300016 (ครั้งที่3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544        

ซึ่งบริษัทไดชําระคืนเงินกูสวนนี้เสร็จส้ินแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2547 
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 (1.2) วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) จํานวน 

1,075,541,600 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ปรากฏ

รายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง เลขที่ กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 

2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม.001-5-4300032 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 19 

ตุลาคม 2543 

 (1.3) วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จํานวน 213,458,400 

บาท (สองรอยสิบสามลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันส่ีรอยบาทถวน) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญา

กูเงินวงเงินลําดับรอง เลขที่ กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไข

เพิ่มเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม.001-5-4300032 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2543 

(2) เงินลงทุน 

 (2.1) เงินลงทุนจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) จํานวน 334,334,000 บาท (สามรอย

สามสิบส่ีลานสามแสนสามหมื่นส่ีพันบาทถวน) 

 (2.2) เงินลงทุนจาก บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จํานวน 94,723,200 บาท (เกาสิบส่ีลาน

เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

 (2.3) เงินลงทุนจาก กองทุนเปดมอรแกนสแตนลีย คันทรีฟนด จํานวน 142,942,800 บาท (หนึ่ง

รอยสี่สิบสองลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 

 3.6.2 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

 บริษัทไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตาม            

พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ตามใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 001/2543 เมื่อวันที่ 22 

มีนาคม 2543 

 3.6.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 เชนเดียวกับลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

 3.6.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) ลักษณะและนโยบายการตลาด 

 กลยุทธการแขงขัน 
 บริษัทไมมีกลยุทธการแขงขัน เนื่องจากรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรงเปนหลัก 

โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมา ไดแก  

 1) ลูกหนี้ดอยคุณภาพ   ประกอบดวย 

 1.1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ 

 1.2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ 

 1.3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 

 1.4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
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 2) ทรัพยสินรอการขายดอยคุณภาพ โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนบริษัทจะนํามาบริหาร

หรือจัดการใหไดรับชําระหนี้ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทกําหนดกลุมลูกหนี้ที่บริษัทมีโอกาสรับชําระหนี้คอนขางสูงดังตอไปนี้ 

 1) ลูกหนี้ที่ยังประกอบกิจการอยูและมีศักยภาพพอที่จะชําระหนี้ได 

 2) ลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุมมูลหนี้มาก 

 3) ลูกหนี้ที่ถูกฟองรองคดีและศาลมีคําพิพากษาแลว 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย   

แบงเปน 2 กรณี  ดังนี้ 

 1) ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 

 1.1) วิเคราะหและจัดแยกประเภทของลูกหนี้ 

 1.2) บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตเพื่อนํามาบริหารและติดตาม

หนี้คางชําระ เพื่อใหลูกหนี้อยูในฐานะที่จะสามารถชําระหนี้ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รวมถึงสามารถดําเนินกิจการเดิม หรือกิจการใหมไดตอไป หรือสมควรที่จะจําหนาย

ทรัพยสินเพื่อนํามาชําระหนี้คืน 

 1.3) ลูกหนี้ที่ไมมีความสามารถชําระคืนหนี้ หรือไมสามารถแกไขหนี้ได จะดําเนินการ

ตามขั้นตอนของกฎหมายเร็วที่สุด 

 2) ทรัพยสินรอการขายดอยคุณภาพ 

 บริษัทไดวาจางให  บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด เปนผูดําเนินการบริหารทรัพยสินทั้งหมดของ

บริษัท โดยมีวิธีบริหารจัดการดังนี้   

 2.1) จัดหาพันธมิตร (Partner) รวมลงทุนและพัฒนาทรัพยสิน 

 2.2) บริหารงานในรูปของกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property fund) โดยเลือกศึกษา

เฉพาะทรัพยสินที่มีสภาพคลองทางการตลาดที่ดี 

 2.3) จัดกลุมทรัพยสินเปนทรัพยสินเกรด A, B, หรือ C เพื่อชวยใหงายตอการจัดการและ

การขาย 

 2.4) จัดทํา Package ของทรัพยสินใหมี Value-Added เพิ่มขึ้น โดยการประสานรวมมือ

กับกลุมบริษัทในเครือ ในรูปแบบของการประกันภัย การประกันชีวิต หรือการใหสินเชื่อใน

อัตราดอกเบี้ยต่ํา   เปนตน 

 2.5) เพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย   เชน ผานนายหนาหรือตัวแทน จัดหาและติดตอกับ

บริษัทเอกชนที่ดําเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย การขายรวม (Cross Selling) และ

อินเตอรเน็ต (Internet) 

 2.6) สงเสริมการขาย โดยการจัดหาและเลือกส่ือที่มีประโยชนตอการจําหนาย รวมถึง    

การเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
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 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุมธนชาตเปนหลัก     

ดังนั้น ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือสถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่นๆ จึงไมมี 

 จํานวนคูแขงขันโดยประมาณ 

  บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรง  กรณีนี้จึงไมมีคูแขงขัน 

 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขัน   จึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

 สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตเปนหลัก ดังนั้น บริษัทจึงไมเนนที่ศักยภาพในการ

แขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้วาสมควรจะปรับปรุง

โครงสรางหนี้หรือควรจําหนายทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของ    

ลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อทําใหสินทรัพยดอย  

คุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

 3.6.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 (1) แหลงที่มาของเงินทุน 

 1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งเรียกชําระ     

คาหุนแลว โดยมีโครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   ดังนี้ 

  ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 99,999,993 99.99 

 ผูถือหุนรายยอย         7   0.01 

 2) ณ วันที่  31  ธันวาคม  2548 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  คงเหลือ

เปนจํานวนเงิน 11,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันลานบาทถวน) โดยในระหวางป 

2548 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  ไดชําระคืนเงินกูยืมกับบริษัทเงินทุน ธนชาติ 

จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  เปนจํานวนเงินรวม 4,824,183,408.78 

บาท (ส่ีพันแปดรอยยี่สิบส่ีลานหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันส่ีรอยแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)   
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44..  การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  
 

 

  กลุมธนชาตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร และยกระดับ

องคกรสูมาตรฐานสากล ใหมีศักยภาพในการแขงขัน โดยในป 2548 ทางกลุมธนชาตไดทําการวิจัยและพัฒนาใน

หลายๆ ดาน สวนใหญเนนหนักทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค IT  

ดังนี้ 

   
4.1  การปรับปรุงและพัฒนาที่สําคัญดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ในป 2548 

• จัดหาระบบงานหลักทางดานบัญชี (Core General Ledger: Core GL) ใหมสําหรับกลุมธนชาต เพื่อให

สามารถจัดทํารายงานดานการเงินสําหรับผูบริหารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรายงานดานการเงินตางๆ ตาม

กฎหมาย หรือขอบังคับของหนวยงานราชการ   

• จัดเตรียมระบบสํารองพรอมแผนฉุกเฉินสําหรับระบบงานสนับสนุนที่สําคัญ เชนระบบอนุมัติเชาซื้อ ระบบ

เรงรัดหนี้เชาซื้อ ระบบหลักประกัน ระบบศูนยขอมูลเครดิต (Credit Center) และระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (Management Information System: MIS) เปนตน เพิ่มเติมจากระบบสํารองสําหรับระบบเงินฝาก 

ระบบสินเชื่อ ระบบบัญชี และระบบเชาซื้อ ที่มีอยูแลวที่ศูนยสํารอง ทั้งนี้เพื่อใหรองรับเหตุการณฉุกเฉินได

ครบถวนมากขึ้น 

 

4.2  นโยบายทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) รวมถึงโครงการในอนาคตที่สําคัญ 
 
นโยบายทางดาน IT 

• จัดหาเทคโนโลยีและระบบงานคอมพิวเตอรใหม เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจ ใหรองรับการแขงขันและการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนี้ 

1) ใชระบบ Parameterize, Web Technology เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน    และการ

ใหบริการ 

2) ใชระบบที่รองรับการทํางานแบบ Straight Through Processing เพื่อลดการปอนขอมูลซ้ํา เพิ่มความ

รวดเร็วและปองกันความผิดพลาดของพนักงาน 

3) ใช Middleware ในการเชื่อมโยงระบบตางๆ 

• จัดทําระบบขอมูลลูกคาที่สามารถเชื่อมโยงกันไดทุกธุรกิจ และใหมีขอมูลเพียงพอ 

• ใช Outsourcing Service เพื่อใหสามารถรองรับการขยายธุรกิจไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งใช On Demand 

Service เพื่อลดคาใชจายของ Hardware และเพื่อรองรับการใชงานในบางชวงเวลา  

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟทแวรของฝาย IT ใหเขาสูมาตรฐานสากล CMMI (Capability 

Maturity Model Integration) เพื่อใหไดซอฟทแวรที่มีคุณภาพ ตรงตอความตองการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น  
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4.3  โครงการในอนาคตที่สําคัญ 

• ติดตั้งโปรแกรม Oracle Financials เพื่อใชงานทางดานบัญชีสําหรับกลุมธนชาต 

• จัดหาระบบงานหลักทางดานทรัพยากรบุคคล (Core HR) สําหรับกลุมธนชาต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล และสามารถดูแล อํานวยความสะดวกและใหบริการพนักงานไดอยาง

รวดเร็วผานระบบ Employee Self-Service 

• จัดหาระบบ Enterprise Application Integration เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบงานตางๆ ในป 2549 

โดยเฉพาะการ Integrate ระบบงานใหมๆ เชน ระบบ Core GL ระบบ Core Hire-purchase และ ระบบ 

Core Human Resource เพื่อใหสามารถทําไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบตอระบบงาน

เดิมเมื่อมีการติดตั้งระบบงานใหมๆ ในอนาคต 

• พัฒนาระบบขอมูลลูกคาใหเชื่อมโยงกันทุกธุรกิจในกลุมธนชาต และมีขอมูลเพียงพอสําหรับการทําระบบการ

บริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) เบื้องตนในป 2549 และเสร็จสมบูรณในป 

2550 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

 

5.1 สินทรพัยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกจิ 

5.1.1   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนเจาของและไมติดภาระจํานอง/จํานํา ณ วันที่      

31 ธันวาคม มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2548 2547 2546 
ที่ดิน    
สํานักงานใหญของบริษัทฯ 

ที่ดินอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของบริษัทยอย 

ที่ดินอื่นๆ ในตางจังหวัดของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

- 

37.4 

178.7 

- 

- 

69.8 

- 

- 

22.1 

รวมที่ดิน 216.1 69.8 22.1 
อาคาร    
สํานักงานใหญของบริษัทฯ 

สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของบริษัทยอย 

สาขาในตางจังหวัดของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

- 

3.5 

151.8 

- 

- 

89.5 

- 

- 

41.4 

รวมอาคาร 155.3 89.5 41.4 
อุปกรณ    
เครื่องตกแตงและติดตั้ง/คอมพิวเตอร/เครื่องใชสํานักงาน 

ยานพาหนะ 

1,460.0 

186.9 

877.0 

153.0 

752.1 

138.3 

รวมอุปกรณ 1,646.9 1,030.0 890.4 
เครื่องตกแตงระหวางติดตั้ง 77.0 103.2 28.0 

รวม 2,095.3 1,292.5 981.9 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 
 คาเผื่อการดอยคา 

(791.1) 

- 

(626.6) 

- 

(560.1) 

- 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,304.2 665.9 421.8 

หมายเหต ุ ป 2546 โปรแกรม Software แสดงรวมอยูในคอมพิวเตอร แตในป 2547 และ 2548 แสดงเปนทรัพยสิน

ไมมีตัวตน 
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5.1.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2548 เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2547 มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2548 2547 

สิทธิการเชา 

ซอฟแวร 

279.1 

63.1 

186.9 

24.3 

รวม 342.2 211.2 

 
5.1.3 สัญญาเชาระยะยาว 

  บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดิน/อาคาร เพื่อใชเปนสํานักงานสาขาและทําสัญญาเชา

รถยนตและอุปกรณ จํานวนหลายสัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 

31 ธันวาคม มีดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2548 2547 2546 

สัญญาเชาที่ดิน/อาคาร 

สัญญาเชารถยนตและอุปกรณ 

344.9 

3.6 

257.9 

3.2 

108.3 

- 

รวม 348.5 261.1 108.3 

 
5.2 เงินใหสินเชือ่ 

5.2.1 นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย 
 บริษัทฯ  จัดชั้นสินทรัพยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยจัดชั้นสินทรัพยออกเปน 6 ระดับตาม

คุณภาพสินทรัพย ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญและมีอัตราขั้นต่ําของการกันเงินสํารองในแตละระดับช้ัน ซึ่งคํานึงถึง

ระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหนี้เขามาเกี่ยวของดังนี้ 

 

สินทรัพยจัดช้ัน การกันเงินสํารอง  
 ปกติ 
 กลาวถึงเปนพิเศษหรือควรระวังเปนพิเศษ 
 ต่ํากวามาตรฐาน 
 สงสัย 
 สงสัยจะสูญ 

 
 
 

 สูญ 
 

     1 %            หรืออัตราที่ต่ํากวาซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑ 
     2 %            วิธีการและเงื่อนไขที่ ธปท. กําหนด 

20 % 
   50 % 
100 %   ยกเวน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไมไดฟองรอง  
                          ดําเนินคดีหรือปรับโครงสรางหนี้ ธนาคาร    
                          แหงประเทศไทยกําหนดใหตั้งคาเผื่อหนี้     
                          สงสัยจะสูญเพิ่มตามจํานวนวันที่คางชําระ 
ตัดออกจากบัญชี 

 
หมายเหตุ บริษัทฯ มีการกันเงินสํารอง สําหรับสินทรัพยจัดชั้นในอัตราที่สูงกวาธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา 5-3 

รายงานแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งลาสุด 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 25464

 บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพจัดชั้น 992 ลานบาท เทากับรอยละ 0.92 ของสินทรัพยรวมและไดกันเงิน

สํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นไวแลวจํานวน 2,415 ลานบาท ซึ่งในการกันเงินสํารองดังกลาวบริษัทฯ กันเงินสํารองเผื่อ

สินเชื่อจัดชั้นปกติไวในอัตรารอยละ 3 ที่เหลือเปนเงินสํารองสวนเกินอีก 258 ลานบาท 

5.2.2 นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมและลูกหนี้โดยอางอิงตามหลักเกณฑ   

ที่กําหนดโดย ธปท. (ยกเวนการจัดชั้นลูกหนี้ซึ่ง ธปท. ใหจัดชั้นหนี้ตามรายสัญญา แตบริษัทฯ ยังคงจัดชั้นหนี้ตามราย

ลูกคาเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป) และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแต

กรณีและปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะ

ของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ  

 ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาการจัดชั้นลูกหนี้ (ซึ่งอางอิงระยะเวลา

คางชําระเปนสําคัญ) อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับช้ันของลูกหนี้ และการตีราคาหลักประกันที่จะ

นํามาหักจากยอดคงคางตามบัญชีของลูกหนี้เพื่อคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งหลักเกณฑในการปรับระดับ

การจัดชั้นลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลวเปนหนี้ปกติตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.  

 การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได  ซึ่งพิจารณาจาก

สถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 
 

5.2.3 นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน 

การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะพิจารณาจากขอบงชี้การดอย

คาตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต  

5.2.4 นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี ้

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้  เปนไปดวยความบริสุ

                                                                

ทธิ์  ยุติธรรม  สามารถ

ตรวจสอบได  เพื่อใหลูกหนี้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได  และสามารถที่จะชําระหนี้คืนใหกับบริษัทไดสูงสุด  และ

ไดรับความเสียหายนอยที่สุดจากลูกหนี้มีปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว  

 

 

 

 

 
4 เปนรายงานการตรวจสอบครั้งลาสุด เนื่องจากป 2547-2548 ธปท. ไมไดเขาตรวจสอบบริษัทฯ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา 5-4 

5.2.5 นโยบาย/เงื่อนไขการระงับการรับรูรายได 

 นโยบาย/เงื่อนไขการระงับการรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ดอยคุณภาพตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง เงินใหกูยืมและ     

ลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ และลูกหนี้จัดชั้นสูญ 

 นโยบาย/เงื่อนไขการรับรูรายไดและการระงับการรับรูรายไดตามเกณฑของบริษัทฯ และ     
บริษัทยอย 

 ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมของบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คาง

ชําระ รายไดตามสัญญาเชาซื้อรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนป (Sum-of-the-year-digits) รายไดตามสัญญาเชาทาง

การเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective rate) บริษัทฯ และบริษัทยอย หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑ

คงคางสําหรับเงินใหกูยืมที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ  และ

บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลว การ

บันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ เงินสด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคง

คางเชนเดียวกับเงินใหกูยืมที่กลาวขางตน โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายได

ดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือ

สามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่

ใชกําหนดราคาทุนของลูกหนี้ทั้งกลุม (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับ

ลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับ

ซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป 

 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหกูยืมแลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะ

บันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ียเทาๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให

กูยืมนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ที่รับชําระ 

 ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะ 

ทยอยรับรูเปนรายไดตามวิธีผลรวมจาํนวนปเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 

 
5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 5.3.1 นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรพัย 

 บริษัทฯ เล็งเห็นวาการบริหารเงินลงทุนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการ

ลงทุนในหลักทรัพยชั่วคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีการทบทวนแผนการลงทุนทุกป หรือ

ทุกครั้งที่มีสถานการณเปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ และใหมีการวัดผลตอบแทนและความ

เส่ียงจากการลงทุนรายงานตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา 5-5 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในธุรกิจที่มีแนวโนมดี ความเสี่ยงต่ํา 

และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในสวนของตรา

สารทุนและตราสารหนี้แยกจากกัน ซึ่งตองปฏิบัติภายใตหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และ

ทางการกําหนด 

 5.3.2 การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

 ปจจุบัน บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนผานทางคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment 

Committee) ซึ่งรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติการลงทุน ติดตามทบทวนผลการลงทุน รวมทั้งกําหนดนโยบาย       

การลงทุน สวนการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (Market Risk) บริษัทฯ ไดนําเทคนิค Value 

at Risk หรือ VaR มาใชในการวัดความเสี่ยงของเงินลงทุนแตละตัว และวิเคราะหความเสี่ยงของ Portfolio ได เพื่อที่จะ

กําหนด Limit ของความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับไดและจะนําไปใชในการจัดสรรเงินกองทุน (Capital Allocation) 

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคตตอไป 

 5.3.3 การตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคา 

 บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชวิธีการประเมินมูลคา        

ยุติธรรม โดยในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งคาเผื่อ

การปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนแตละประเภทของบริษัทฯ   ตามในตารางที่ไดแสดงไวในหัวขอ

ฐานะทาการเงินและผลการดําเนินงาน สวนเงินลงทุน หนา 12-26 

 5.3.4 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหลักของ

บริษัทฯ ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร บริษัทยอยและบริษัทรวมสวน

ใหญจึงเกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต 

ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการกําหนดเงินลงทุนในบริษัท

ยอยและบริษัทรวม วงเงินลงทุนขึ้นอยูกับความจําเปนของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ

นั้นๆ โดยสัดสวนการถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดแสดงไวในตาราง หัวขอ 

2.9 หนา 2-13 

นโยบายการบริหารงานในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธ     

การลงทุน การบริหารงานมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ แตจะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดยบริษัทฯ จะสงผูแทน

หรือผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการเพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามนโยบายหลักของ

บริษัทแมและรวมบริหารงานในบริษัทยอย 
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 สําหรับบริษัทรวมที่บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนไมมาก บริษัทฯ อาจสงเพียงตัวแทน/ผูบริหารเขาเปน

กรรมการ เพื่อรวมกําหนดนโยบายหลักเทานั้น สวนการบริหารงานภายในบริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจ

คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

 ขอบเขตอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน หากมีสัดสวนการ    

ถือหุนสูง บริษัทฯ จะมีขอบเขตอํานาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนต่ํากวา     

อยางไรก็ตาม  โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการสงตัวแทนหรือผูบริหารของบริษัทฯ     

เขาเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อรวมกําหนดนโยบายของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ 

 การสงตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทฯ อาจสงผูบริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ เขาเปนกรรมการหรือกรรมการ

อิสระในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรวมบริหารงานหรือกําหนดนโยบายหลักในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 

 



                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

66..  โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต  

 

  

 ในป 2549 ภายหลังบริษัทฯ คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน  และมีสถานะเปนบริษัทแมของบริษัท

กลุมธนชาต (Holding Company) แลว  บริษัทฯ จะดําเนินการอยางตอเนื่องตามเปาหมายแผนธุรกิจที่กําหนดไว

สําหรับป 2549-2551 โดยจะมุงเนนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในยุค IT  ตามรายละเอียดที่ไดแสดงไวในหัวขอ 4 เรื่องการวิจัยและพัฒนา ตั้งแตหนาที่ 4-1 ถึง 4-2 ทั้งนี้         

นอกเหนือจากโครงการวิจัยและการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินการตามเปาหมายดังกลาว

แลว บริษัทฯ  ไมมีโครงการดําเนินงานในอนาคตอื่นอันอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ  

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา  6-1 
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77..    ขอพิพาททางกฎหมายขอพิพาททางกฎหมาย  
 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากผลประกอบธุรกิจปกติ         

21 คดี แยกเปน คดีแพง 15 คดี คดีอาญา 5 คดี และคดีปกครอง 1 คดี มีมูลคดีรวมประมาณ 840 ลานบาท             

ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนขอผูถือหุน ทั้งนี้ ไมมีคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แตประการใด  

  

 

 แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                               สวนที่ 2 หนา   7-1 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา  8-1 

88..    โครงสรางเงินทุนโครงสรางเงินทุน  
 

 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 23,331,540,030 บาท ทุนที่ออกและเรียกชําระ

แลว 13,331,540,030 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,333,134,457 หุน และหุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทาเทียมหุน

สามัญจํานวน 19,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท         

 (2) หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทาเทียมหุนสามัญจํานวน 19,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยผูถือหุน

บุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1:1 โดยไมมีคาใชจายและสามารถใชสิทธิไดทุก

วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 

 (3) ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 หุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 78,846,020 หุน หรือรอยละ 5.91 ของจํานวน
หุนที่เรียกชําระแลว อยูในใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt หรือ NVDR)  ซึ่งจะมีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน เนื่องจากหุนที่อยูใน NVDR หรือผูถือ 
NVDR จะไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เปน 
NVDR ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผาน Web Site : www.set.or.th/nvdr   

 (4) บริษัทฯ มีหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ ดังนี้ 

 (4.1) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1 

 ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2  

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1  ครบกําหนดไถถอน  

ป 2552 

ประเภทหุนกู  หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู   10 ป 

วันออกหุนกู  29 เมษายน 2542 

วันครบกําหนดไถถอน  29 เมษายน 2552 

จํานวนหุนกู  81 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย  1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก  81,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน  81,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย  5.00% 

วันชําระดอกเบี้ย  ทุกวันที่ 29 เมษายน ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ        - 
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การจัดอันดับความนาเชื่อถือ                -  

 (4.2) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 

ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2    

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 

2552 

ประเภทหุนกู หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู   10 ป 

วันออกหุนกู  29 กันยายน 2542 

วันครบกําหนดไถถอน  29 กันยายน 2552 

จํานวนหุนกู  124 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย  1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก  124,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน  124,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย  4.75% 

วันชําระดอกเบี้ย  ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ                - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ    -  

(4.3) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 3 

ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 

2    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกําหนดไถ

ถอนป 2552 

ประเภทหุนกู หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู  10 ป 

วันออกหุนกู 22 ตุลาคม 2542 

วันครบกําหนดไถถอน 22 ตุลาคม 2552 

จํานวนหุนกู 53 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 53,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 53,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย 4.50% 
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วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  -  

(4.4) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 4 

ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน  ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้น

ที่ 2    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ครบกําหนดไถ

ถอนป 2553 

ประเภทหุนกู หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู  10 ป 

วันออกหุนกู 9 มีนาคม 2543 

วันครบกําหนดไถถอน 9 มีนาคม 2553 

จํานวนหุนกู 68 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 68,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 68,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย 3.75% 

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  -  

(4.5) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 5 

ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน  ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้น

ที่ 2    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ครบกําหนดไถ

ถอนป 2553 

ประเภทหุนกู หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู  10 ป 

วันออกหุนกู 28 กรกฎาคม 2543 

วันครบกําหนดไถถอน 28 กรกฎาคม 2553 

จํานวนหุนกู 93 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 93,000,000.- บาท 
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มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 93,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย 3.75% 

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  -  

(4.6) หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 6 

ชื่อเฉพาะ หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน  ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้น

ที่ 2    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ครบกําหนดไถ

ถอนป 2553 

ประเภทหุนกู หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือที่มีการกําหนดสิทธิ

ของผูถือหุนไวดอยกวาสิทธิของเจาหนี้สามัญทั่วไป 

อายุหุนกู  10 ป 

วันออกหุนกู 31 ตุลาคม 2543 

วันครบกําหนดไถถอน 31 ตุลาคม 2553 

จํานวนหุนกู 54 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 54,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 54,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย 3.50% 

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 ตุลาคม  ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  -  

 (5) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

  -ไมมี - 

 (6) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต 

  -ไมมี - 
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8.2 ผูถือหุน   

 รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสามัญสูงสุด 10 รายแรก จํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน ณ            

วันที่  9 มกราคม 2549 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุดเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญ

ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549) 

ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 
รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน 

จํานวนหุน สัดสวน (%) 

 1. บริษัท คอม-ลิงค จํากัด 133,315,400 10.00 

 2. State Street Bank and Trust Company 119,911,738 8.99 

 3. บริษัท โคราชธานี จํากัด 89,269,900 6.70 

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  78,846,020 5.91 

  5. Morgan Stanley & Co International Limited 61,946,605 4.65 

  6.  Chase  Nominees Limited 42 59,981,800 4.50 

 7. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 38,000,000 2.85 

 8. Clearstream Nominees Ltd. 37,214,802 2.79 

 9. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 20,407,567 1.53 

 10. Investors Bank And Trust Company 19,015,446 1.43 

11.  ผูถือหุนอื่นๆ 675,244,725 50.65 

จํานวนหุนที่เรียกชําระแลว 1,333,154,003 100.00 

   

        ผูถือหุนสัญชาติไทย 697,854,023 52.35 

        ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 635,299,980 47.65 

“ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Web Site : www.tsd.co.th” 

ที่มา    : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด 

• กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการอยางมีนัยสําคัญ 

 -ไมมี- 

• ช่ือผูถือหุนที่เปดเผยมิไดแสดงสถานะที่แทจริง 

 -ไมมี- 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

8.3.1  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนใน

ระยะยาว โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงาน

ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

   ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ  ป 2548 มีดังนี้ 

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2548 มีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจาก

การดําเนินงานครึ่งปหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2547  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ  ทั้ง ผู

ถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน หุนละ 0.40 บาทตอหุน เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 

จํานวน 1,333,154,003 หุน คิดเปนเงิน 533,261,601.20 บาท  เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวาง

กาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2547 มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด

ครึ่งปแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2547 จํานวน 0.30 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 

399,946,200.90 บาท จายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2547 ทั้งส้ินจํานวน 933,207,802.10 บาท หรืออัตรา 0.70 บาทตอหุน     

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2548 มีมติใหบริษัทฯ  จายเงิน  

ปนผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548 ใหแกผูถือหุน

ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เปนจํานวนเงิน 0.30 บาทตอหุน โดยจายใหผูถือหุนสามัญ

และผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน  จํานวน  1,333,154,003  หุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 

399,946,200.90 บาท  

 8.3.2  การจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย  จะตองได รับอนุ มัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนหรือมติที่ประชุม               

คณะกรรมการของบริษัทนั้น (แลวแตกรณี) โดยที่การจายเงินปนผลทุกครั้ง บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยาง

นอยหนึ่งในยี่สิบของเงินกําไรสุทธิจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวา

นั้น 
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99..      การจัดการการจัดการ  
 

 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา     

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีสายงานหลัก ดังแสดงในผังโครงสรางองคกร

ของบริษัทฯ สําหรับรายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดเปนดังนี้ 

 

9.1.1  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 บริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารในอัตราไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 

และในคณะกรรมการบริษัทนี้มีกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน ซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายจัดการและไมมี              

ผลประโยชนหรือความสัมพันธใดๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหมายความวากรรมการบริหารของบริษัทจะถูกถวงดุลโดย

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ซึ่งจะสามารถกํากับควบคุมฝายจัดการไดเต็มที่ 

 อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท 

 1.     บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่

ประชุมผูถือหุน 

 2.      แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัท      

มอบหมาย 

 3.    มอบหมายหนาที่หรืออํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใด

แทนคณะกรรมการได รวมทั้งมีอาํนาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และใน

จํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล  

กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวย 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายสมมาตร  พูนภักดี    กรรมการอิสระ 

4. นายพิมล  รัฐปตย กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย 

5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ  

6. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการอิสระ 

7. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ 

8. นางจันทิมา  จตุรภัทร      กรรมการอิสระ 
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9. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป* กรรมการ 

10. นางสุชาดา  ภวนานันท กรรมการ 

11. นายปยะพงศ  อาจมังกร* กรรมการ 

12. นางนุสรา  รุนสําราญ* กรรมการ 

* หมายเหตุ :  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ขอลาออกจํานวน 3 ทานไดแก นางสุปรียา 

แสงอุดมเลิศ นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ และนายวีระศักดิ์ จิรเศรษฐ 

 ผูมีอํานาจควบคุม (กรรมการมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

 นายบันเทิง ตันติวิท  นายศุภเดช พูนพิพัฒน  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป นางสุชาดา ภวนานันท 

นายปยะพงศ  อาจมังกร นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ

ของบริษัท 

 ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ   

              -ไมมี- 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   

 1. นายวิชา  กุลกอบเกียรติ 

 2. นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 



สายธุรกิจสินเชื่อ        
และสายธุรกิจเชาซื้อ 

สายธุรกจิสนิเชือ่ 

ฝายกจิการสาขา 

สายแกไขหนี้
 

ฝายสินเชื่อเพือ่การบริโภค 

ฝายพฒันาธุรกิจสนิเชือ่ภูมิภาค 

สายการเงิน 

ฝายบริหารตราสารหนีแ้ละ
ธุรกิจสถาบันการเงิน 

สายทรัพยากรบุคคลกลาง 
 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

สายงานบริหาร 
ทรัพยสินรอการขาย

สายงาน 
เลขาธิการองคกร 

หมายเหต ุ 1. โครงสรางนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2549 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท  
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารบริษัทยอย รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 
  

สํานกักิจการคาจาง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สํานกัวางแผนและพฒันาระบบบัญชี

สํานกัวิเคราะหสินเชื่อ

สํานกัความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน

สํานกักํากับกฎระเบียบและขอบังคับ

สายงานตรวจสอบ 

สํานกัตรวจสอบทัว่ไปและสอบทานสินเชื่อ 2 

สํานกัตรวจสอบทัว่ไปและสอบทานสินเชื่อ 1 
คณะที่ปรึกษา

ฝายพฒันาระบบงาน
และระเบียบคําสั่ง 

ฝายระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี

ฝายบริหารคาจาง 
และผลตอบแทน 

ดานประสานงานกลาง 

ฝายงานสนับสนนุธุรกจิ 

สายงาน 
ปฏิบัติการ 

สายงานบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท
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9.1.2  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวนหนึ่งและ

กรรมการจากบุคคลภายนอกอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท 

 อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหาร 
 1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

 4. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เชน การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ การลงทุน ทรัพยสิน รอการขาย 

เปนตน 

 5. บริหารจัดการการดําเนินงานภายในองคกร เชน การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล การ

จัดการงานธุรการ เปนตน 

 6. มอบหมายหนาที่หรือมอบอํานาจชวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูภายใตอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร 

 7. กล่ันกรองงานกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย 

1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน     กรรมการผูจัดการใหญ 

3. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป*  กรรมการบริหาร 

4. นางสุชาดา   ภวนานันท     กรรมการบริหาร 

5. นายปยะพงศ  อาจมังกร*      กรรมการบริหาร 

6. นางนุสรา  รุนสําราญ*        กรรมการบริหาร   

* หมายเหตุ : เขาแทนกรรมการที่ขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และขอลาออกจากตําแหนง

กรรมการบริหาร 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   

 1. นายวิชา  กุลกอบเกียรติ 

 2. นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 

 9.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล

การบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตอง โปรงใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือเปน

ประโยชนตอผูลงทุนและทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กําหนด มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กําหนด และไดตราเปนกฎบัตรอยางชัดเจน เครื่องมือของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 2 หนวยงาน คือ สาย

งานตรวจสอบ และสํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ จะทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมของ

บริษัทฯ ใหเปนไปโดยถูกตองและควบคุมไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    

ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง 

ครบถวน เปนที่เชื่อถือได โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย

สอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการ

ควบคุมภายในของบริษัท 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วามีอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวทางของธนาคาร    

แหงประเทศไทย (ธปท.) และนโยบายของบริษัทฯ  

4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกตหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ

หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํา

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือขอบังคับ หรือขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

7. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ        

ผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน       

ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

9. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูอํานวยการสายงานตรวจสอบ  

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด 

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ           กรรมการตรวจสอบ 

3. นางจันทิมา  จตุรภัทร*       กรรมการตรวจสอบ 
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* หมายเหตุ :  ในระหวางป นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ ขอลาออกจากกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่  8 

สิงหาคม 2548 ซึ่งบริษัทฯ ไดแตงตั้งนางจันทิมา จตุรภัทร เขาเปนกรรมการตรวจสอบ มีผล

ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548  

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. นายชัชวาลย  จันทรรวงทอง 

2. นายชูศักดิ์   พัชรพงษศักดิ์   ผูชวยเลขานุการ 

 

9.1.4  คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน (Remuneration Committee) 

 คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 3 คน 

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณากําหนดคาเบี้ยประชุมและผลประโยชนอื่นๆ ของ

กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง รวมทั้งมีหนาที่พิจารณากําหนด

คาตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ประกอบดวย 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นางจันทิมา  จตุรภัทร    อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน     

   นางยุวภา  เงินสวัสดิ์ 

 9.1.5  คณะอนุกรรมการสรรหา (Nomination Committee) 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเปนคราวๆ ไปเพื่อทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อมีตําแหนงวางลงและจําเปนตองแตงตั้งบุคคลใหม      

เขาทดแทนตําแหนงที่วางดังกลาว 

 องคคณะของคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีอํานาจหนาที่

ดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการในกรณีที่มีตําแหนงวางลง  

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหา  ณ ปจจุบัน ประกอบดวย 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานอนุกรรมการสรรหา 

2. นางจันทิมา  จตุรภัทร   อนุกรรมการสรรหา 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา อนุกรรมการสรรหา 
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 เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา   

   นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 

ทั้งนี้ รายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาชุดปจจุบันที่ไดแตงตั้งไวนี้ จะปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 9.1.6  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate 

Governance) ตามหลักขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปเกี่ยวกับ    

การปฏิบัติดานบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงเห็นควรใหแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance 

Committee) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทําหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเปนผูกําหนดนโยบายในการกํากับ     

ดูแลกิจการใหเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ธปท. กําหนด โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทําหนาที่ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบายการกํากับ      

ดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่

กําหนดขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

 

9.1.7  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 ดวยคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกลั่นกรองการทําธุรกรรมตางๆ ของบริษัทฯ 

ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย บริษัทฯ จึงกําหนดให         

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

1. นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งหมดตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยตองสรางมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบใหแนใจวานโยบายความเสี่ยงนั้นไดมีการ 

ปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

2. กําหนดมาตรการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงในดานของการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

และการแกปญหา  

3. ทําหนาที่ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางเปน

สาระสําคัญเพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ  

4. กําหนดและสั่งการหนวยงานบริหารความเสี่ยงในการพัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                สวนที่ 2 หนา  9-7 



                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

5. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในดานการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ โดยคณะกรรมการ และ/หรือ

หนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว รวมถึงการติดตามและควบคุมการพิจารณาสินเชื่อให

เปนไปตาม Credit Policy Guideline และ Credit Authority Guideline ที่กําหนดโดยคณะ

กรรมการบริหาร 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 ไดมีมติเปล่ียนแปลง

โครงสรางและรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงใหม เพื่อความเหมาะสม และเพื่อใหการพิจารณาความ

เส่ียงของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กําหนดไว โดยมีรายชื่อ

คณะกรรมการดังนี้ 

 1. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน  ประธานคณะกรรมการ 

 2.    นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  รองประธานคณะกรรมการ 

 3. นางสชุาดา   ภวนานันท  กรรมการ  

 4. นายอมร   กิตินารถอินทราณี  กรรมการ  

 5.     นางนุสรา รุนสําราญ    กรรมการ 

 6. นายปยะพงศ  อาจมังกร  กรรมการ  

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 นายกําธร  ตันติศิริวัฒน 

 

9.2 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการคณะตางๆ 

 9.2.1  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ มิไดกําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไวเพียงแตกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตองไมนอย

กวา 5  คน วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการมีขึ้นได 2 กรณี  คือ  กรณีแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตาม

วาระ และกรณีแตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตําแหนงวางลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อ

ทําหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยในกรณีแรก

จะตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติที่

เหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงแทน โดยการแตงตั้งกรรมการอิสระเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเลือกตั้ง โดย     

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 

9.2.2  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และ ใน

จํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล   

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                สวนที่ 2 หนา  9-8 



                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                สวนที่ 2 หนา  9-9 

กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหาร            

โดยตําแหนง 

9.2.3  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ โดยใชแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไวดังนี้ 

 “กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย        

แหงประเทศไทย ไดกําหนด กลาวคือ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการ

บริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่

เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณ

ใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน” 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอยางนอย 3 คน ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอํานาจ

หนาที่ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรง

ตอ        คณะกรรมการบริษัท   

9.2.4  วิธีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารที่เปนองคคณะ ใน

คณะกรรมการบริษัทอยางนอยจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่เปนคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

9.3 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 

 9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 ในป 2548 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 5 คณะ รวมทั้งส้ิน 17,854,578.02 บาท โดย

ลักษณะของคาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และเงินบําเหน็จกรรมการ (จายจาก               

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2547) สรุปไดดังนี้  

 



     (หนวย : บาท) 

                     

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                                                             สวนที่ 2 หนา   9-10 

 

 

 ตารางคาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม 
กรรมการบริษัท 

เงินประจําตําแหนง 
กรรมการบริษัท 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ 

คาเบี้ยประชุม
อนุกรรมการกําหนด 

คาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุม
อนุกรรมการ 

สรรหา 

เงินบําเหน็จ
กรรมการจากผล
การดําเนินงาน 
ประจําป 2547 รวม 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 360,000  690,000 240,000 - - - 1,435,704.26 2,725,704.26 

 2. นายศุภเดช พูนพิพฒัน 180,000  345,000 120,000 - - - 717,852.16 1,362,852.16 

 3. นางสุชาดา ภวนานันท 180,000  345,000 120,000 - - - 717,852.16 1,362,852.16 

 4. นางจันทิมา*/** จตุรภัทร 135,000  345,000 60,000 20,000 20,000 10,000 717,852.16 1,307,852.16 

 5. นายวีรศักดิ์* จิรเศรษฐ 105,000  201,250 70,000 - - - 717,852.16 1,094,102.16 

 6. นายสมมาตร*** พูนภักดี 180,000  345,000 - 600,000 - - 717,852.16 1,842,852.16 

 7. นางสุปรียา* แสงอุดมเลิศ 105,000  201,250 - 120,000 - - 717,852.16 1,144,102.16 

 8. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 165,000  345,000 - 140,000 45,000 30,000 717,852.16 1,442,852.16 

 9. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 180,000  345,000 - - 30,000 20,000 717,852.16 1,292,852.16 

10. นายพิมล รัฐปตย 180,000  345,000 - - - - 717,852.16 1,242,852.16 

11. นายบัณฑิต* ชีวะธนรักษ 120,000  230,000 80,000 - - - 717,852.16 1,147,852.16 

12. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว 180,000  345,000 - - - - 717,852.16 1,242,852.16 

13.  นางสาวสุวรรณภา**     สุวรรณประทีป 60,000 115,100 40,000 - - - - 215,000.00 

14. นางนุสรา**                    รุนสําราญ 60,000 115,100 40,000 - - - - 215,000.00 

15. นายปยะพงศ**              อาจมังกร 60,000 115,100 40,000 - - - - 215,000.00 

รวมเปนเงินแตละคณะ 2,250,000 4,427,500 810,000 880,000 95,000 60,000 9,332,078.02 17,854,578.02 

                      

 

 



                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะ ป 2548 
  (หนวย : ครั้ง) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ประชุมทั้งหมด 
8 ครั้ง) 

คณะอนุกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

(ประชุมทั้งหมด      
3 ครั้ง) 

คณะอนุกรรมการ 
สรรหา 

(ประชุมทั้งหมด      
2 ครั้ง) 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 12 12    

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 12 12    

 3. นางสุชาดา ภวนานนัท 12 12    

 4. นางจันทิมา*/** จตุรภัทร 9 6 1 2 1 

 5. นายวีรศักดิ*์ จิรเศรษฐ 7 7    

 6. นายสมมาตร*** พูนภักด ี 12  8   

 7. นางสุปรียา* แสงอดุมเลศิ 7  6   

 8. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 11  7 3 2 

 9. นายสมเกียรต ิ ศุขเทวา 12   3 2 

10. นายพิมล รัฐปตย 12     

11. นายบัณฑติ* ชีวะธนรกัษ 8 8    

12. พลเรือตรีนายแพทยวทิรุ แสงสิงแกว 12     

13.  นางสาวสุวรรณภา**     สุวรรณประทีป 4 4    

14. นางนุสรา**                    รุนสําราญ 4 4    

15. นายปยะพงศ**              อาจมังกร 4 4    

 

หมายเหตุ * นางจันทิมา    จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการบริหารมีผลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 

 นางสุปรียา     แสงอุดมเลิศ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีผลต้ังแตวันที่ 8 

สิงหาคม 2548 

 นายวีรศักด์ิ    จิรเศรษฐ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารมีผลต้ังแตวันที่ 8 

สิงหาคม 2548 

 นายบัณฑิต   ชีวะธนรักษ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารมีผลต้ังแตวันที่ 1 

กันยายน 2548 

** นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป ,

นางนุสรา  รุนสําราญ และ 

นายปยะพงศ  อาจมังกร 

เขาเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แทนกรรมการที่ขอลาออก   

มีผลต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 

 นางจันทิมา  จตุรภัทร เขาเปนกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548 

*** นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับเงินคาตอบแทนในรูปของเงินประจํา

ตําแหนง 

9.3.2  คาตอบแทนรวม 

 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะผูบริหารของบริษัท จํานวน 9 คน รวมเปนจํานวนเงิน 44,852,813 บาท  ซึ่ง

ประกอบดวยเงินเดือน เงินชวยเหลือ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริหารและ          

ผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งคาตอบแทนนี้ไมรวมผูอํานวยการอาวุโสสายงานบัญชี  ในป 2548 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดจาย  

คาตอบแทนใหแกกรรมการบริหารในรูปของคาเบี้ยประชุม ซึ่งแสดงไวในตารางในหัวขอ 9.3.1  แลว   
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9.3.3  คาตอบแทนอื่น 

 บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหกับคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากคาตอบแทนที่เปน     

ตัวเงินดังที่กลาวแลว 

 

9.4 การกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาองคกร และมุงมั่นในอันที่จะเปน

องคกรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป       

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสูเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

ไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ (Stakeholders) และสังคมโดยรวมอยางทั่วถึง   

 ในป 2548 ที่ผานมา สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดนําเสนอผลการประเมินดานการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ Base lining Corporate Governance Practices of Thai 

Listed Companies เปนการรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของป 2547 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการประกาศให

เปนหนึ่งในบริษัทที่มีผลการประเมินดีเดนอยูในกลุมดี (Top Quartile Companies)   

 สําหรับรายงานการกํากับดูแลกิจการในป 2548 ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีจํานวน 15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางขอพึง

ปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามแนวทางที่กําหนดขึ้นโดยหนวยราชการ ตลอดจนหนวยงานที่กํากับดูแล

บริษัทฯ ในฐานะสถาบันการเงินและบริษัทมหาชนอยางครบถวนแลว สรุปไดดังนี้   

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะกํากับดูแลธุรกิจ โดยยึดมั่นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) อันประกอบดวย กรรมการและผูบริหารที่มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนและความรับผิดชอบ มี

โครงสรางการบริหารงานที่มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส เปน

ธรรม สามารถตรวจสอบได คํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุนและความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย อัน

เปนรากฐานที่สําคัญตอการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทฯ ไดในระยะ

ยาว เปนที่ยอมรับของสังคมไทยและสรางความเชื่อม่ันใหกับผูที่เกี่ยวของทุกสวน 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรและถือปฏิบัติกันมา     

ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2546 โดยแบงออกเปน 15 หมวด ดังนี้ 

1. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถอืหุน 

2. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

3. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

4. คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 
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6. การประชุมคณะกรรมการ 

7. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 

8. การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 

9. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

10. ระบบการควบคุมภายใน 

11. ความสัมพันธของผูลงทุน 

12. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

13. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
14. แผนการทดแทนผูบริหารระดับสูง 
15. การพิจารณาทางวินัย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการ

บริษัทไดกําหนดไวอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการเผยแพร “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” ในเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.nfs.co.th และในระบบ Intranet ซึ่งเปนเว็บไซตภายในของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานสามารถเขาไปศึกษา

รายละเอียดไดอยางทั่วถึงแลว ยังไดรณรงคในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance) แกพนักงาน โดยไดบรรจุหัวขอนี้ไวในหลักสูตรฝกอบรม “ปฐมนิเทศพนักงานใหม” ของ

กลุมธนชาต เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยในป 2548 มีผูที่ผานการ

ฝกอบรมจํานวนทั้งส้ิน 2,328 คน ทั้งนี้บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร 

ภายใตกรอบของบรรษัทภิบาลที่ดีตอไป   

9.4.2  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพตอสิทธิของผูถือหุนซึ่งเปรียบเสมือนเจาของกิจการ โดยปฏิบัติตอผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันตอ

เหตุการณใหผูถือหุนไดรับทราบตลอดเวลา และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุนทุก

คราว บริษัทฯ จะจัดใหมีกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว โดยจะกําหนดนัดประชุมในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ  ณ 

สถานที่ซึ่งสามารถเดินทางถึงไดโดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการบอกกลาวเชิญประชุม โดยสงหนังสือเชิญและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลเปนการลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนการประชุม และในวันประชุมไดเปด

ให  ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิบัติเชนนี้มาอยาง

สมํ่าเสมอทุกป  

 ผูถือหุนทุกรายสามารถใชสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชนของตน ดวยการเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น ให

ขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจในการดําเนินกิจการตางๆ ของบริษัทฯ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนอยางเต็มที่ 

ตามสิทธิที่มีอยู ทั้งนี้หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน

ได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลหนึ่งที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมแทน 

หรือผูถือหุนจะพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเปนผูรับมอบฉันทะนอกเหนือจากรายชื่อที่บริษัทฯ นําเสนอ          

ก็สามารถกระทําได 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา  9-13 

 

http://www.nfs.co.th/


                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของใดๆ ของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งผูถือหุน พนักงาน          

ผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม จะไดรับการดูแล และไดเสริมสรางความรวมมือกัน

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ ดําเนินไปดวยดี         

มีความมั่นคงและ     ตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย 

ผูถือหุน บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด 

ใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทฯ ในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดี

และตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน 

พนักงาน พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง

ไดมุงพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปน

ทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจาง 

แตงตั้งและโยกยายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคล

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน ไมคํานึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 

หรือความเชื่อ 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยาง

เครงครัด 

ลูกคา  บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา ที่จะไดรับผลิตภัณฑ

และบริการทางการเงินที่ดี มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี 

คูแขง บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาด 

หรือกําหนดใหคูคาตองขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ เทานั้น และไมมีนโยบายในการแขงขันทาง

การคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม 

สาธารณชน 
และสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทของคนไทย มีจิตสํานึกความตระหนักและสํานึกในประเทศและเปน

สวนหนึ่งของสังคม  ซึ่งตองรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม  การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่นที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 

คูคาและเจาหนี้ การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือขัดตอ

กฎหมายใดๆ มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา 

การคัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง 
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value chain ใหกับลูกคา    

 บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคนืเงนิตน 

ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกัน 

9.4.4  การประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในป 2548 บริษัทฯ ไดจัดใหมี

การประชุมผูถือหุน คือ ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 28 เมษายน 2548 ซึ่งมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากิจการตางๆ 

ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 11 คน 

จากจํานวนที่มีอยูทั้งหมด 12 คน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท/บริหาร/คณะอนุกรรมการสรรหา/

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวยขาดแตเพียง นางจันทิมา จตุรภัทร 

อนุกรรมการสรรหาและอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากปวย และเมื่อตนป 

2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 14.30 น. ซึ่งการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 11 คน จากจํานวนที่มีอยูทั้งหมด 12 คน ซึ่งในจํานวน

นี้รวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัท/บริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวยขาดเพียง คุณศิริเพ็ญ สีต

สุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและอนุกรรมการสรรหาเพียงทานเดียวซึ่งติดภารกิจสําคัญ

เรงดวน  

 ทั้งนี้ ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ใชเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในระหวางการประชุม ประธานที่ประชุมไดให

เวลาในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน

รายงานการประชุม   และบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม 

และมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีขอมูลครบถวนเพียงพอใหแกผู

ถือหุนไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุม 14 วัน และยังไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย เรื่อง หนังสือ

บอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน นอกจากนี้ ในวันประชุม บริษัทฯ ไดจัดเจาหนาที่

ลงทะเบียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม โดยบริษัทฯ ไดนําระบบ 

Barcode มาใชในการลงทะเบียน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงทะเบียนและบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนดวย 

9.4.5  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มากดวยความรูและประสบการณในหลายๆ ดาน        

ซึ่งลวนแตเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 

นโยบาย เปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุม มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ อยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะจัดใหมีการประชุมพิจารณาทบทวน  

แผนงานและงบประมาณตามที่วางไวตามความเหมาะสม ซึ่งอยางนอยจะดําเนินการ 2 ครั้งตอป ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ถูกตองตามกฎขอบังคับตางๆ ของทางการ และมีมาตรการบริหาร      

ความเส่ียงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งจัดขึ้นไมนอยกวา 12 ครั้งตอป   
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9.4.6  ความขัดแยงของผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและระมัดระวังในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง         

ผลประโยชน และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือรายการระหวางกัน ของบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลความเกี่ยวพันทางธุรกิจหรือกิจการที่มี

ผลประโยชนเกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน และในการพิจารณาใหสินเชื่อหรือ

ลงทุนในกิจการตางๆ ที่ตองผานการลงมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการอยางรอบคอบระมัดระวัง 

เปนธรรม และโปรงใส โดยผูมีสวนไดเสียหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนจะตองไมอยูรวมในที่ประชุม

และ ออกเสียงลงมติ อีกทั้งไมมีอํานาจในการอนุมัติรายการนั้นๆ ดวย และการอนุมัติใดๆ สําหรับกรณีดังกลาวตอง

ยึดถือตามหลักการคาปกติไมมีการกําหนดเงื่อนไขเปนพิเศษผิดไปจากปกติ  

 ในสวนของการดูแลเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของ ดวยการจัดทําประกาศ

หามไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และมอบหมายใหสํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับมีหนาที่ติดตามดูแล

การปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว  

9.4.7  จริยธรรมธุรกิจ 

 ในป 2548 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณ

ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหแนวทางที่กําหนดมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น มีรูปภาษาที่สละสลวย 

เขาใจงาย ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวไดดําเนินการในคณะกรรมการของบริษัทในกลุมดวย เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติอยู

ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการนําเผยแพรในระบบ Intranet ซึ่งเปนเว็บไซตที่ใชภายในกลุมบริษัท และจัดพิมพแจกใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจที่มีดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการปฏิบัติฝาฝนกฎระเบียบที่วางไว 

 9.4.8  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน โดยไมมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจอยางไมจํากัด และเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท

จํานวน 12 คน จึงประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 2 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 คน และ

กรรมการที่เปนอิสระอีกจํานวน 5 คน (รายละเอียดของคํานิยามกรรมการอิสระ ปรากฏในหัวขอที่ 9.2  หนา 9-9 

 กรรมการบริษัทแตละคนไดผานหลักสูตรการอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors : IOD) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1)  กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน ไดแก 

  (1.1) นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ 

    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

     รุนที่ 25/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

   (1.2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 
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    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 8/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

(2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 5 คน ไดแก 

  (2.1) นายพิมล รัฐปตย กรรมการ/ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 2/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

 (2.2) นางสุชาดา ภวนานันท  กรรมการบริหาร 

     (ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 

    รุนที่ 19/2002 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

 (2.3) นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร 

    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 20/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

 (2.4)  นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการบริหาร 

    (ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 

    ป 2002 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

 (2.5)  นายปยะพงศ  อาจมังกร กรรมการบริหาร 

    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 21/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

 (3) กรรมการอิสระ 5 คน ไดแก 

 (3.1) นายสมมาตร พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (3.2) นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหา  

     และประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน                

(ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 

     รุนที่ 33/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

   (3.3) นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ/อนุกรรมการสรรหา  

     และอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

     (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 6/2003 และประกาศนียบัตร Directors Certification  

Program รุนที่ 40/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย) 

 (3.4) นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการสรรหา  

    และอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

    (ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 

    รุนที่ 40/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 
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                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

 

   (3.5) พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการ 

     (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation  

     Program รุนที่ 29/2004 สมาคมสงเสริมสถาบัน 

     กรรมการบริษัทไทย) 

9.4.9  การรวมหรือแยกตําแหนง 

 บริษัทฯ ไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ออกเปน 2 ตําแหนง และไมไดเปน

บุคคลคนเดียวกัน มีการแยกบทบาทหนาที่ไวแตกตางกันโดยไมมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีอํานาจแบบไมจํากัด ทั้งนี้ 

ประธานกรรมการ มิใชกรรมการอิสระโดยจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารดวย ทางดานภาระหนาที่ของ

ประธานกรรมการจะอยูในฐานะของผูนําทางดานนโยบาย ในขณะที่กรรมการผูจัดการใหญจะมีหนาที่หลักในการดูแล

ดานบริหาร อันจะทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

 ในการสรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาขึ้น เพื่อทําหนาที่ใน

การพิจารณาคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

แตงตั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการใหมทดแทนตําแหนงที่วางลงระหวางวาระ หรือเสนอที่ประชุมผูถือหุนผานที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการเขา-ออกตามวาระ หรือในกรณีที่

บริษัทฯ มีความประสงคจะแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากจํานวนที่มีอยู ซึ่งวิธีการแตงตั้งนั้นจะตองเปนไปตามกฎหมาย

และขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดไว 

9.4.10  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

 การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงมีการดําเนินการที่โปรงใส ชัดเจน และอยูในระดับ

ที่ เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยคณะกรรมการบริษัทได รับคาตอบแทนตามที่ ผูถือหุนอนุมัติ               

คณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ สําหรับประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามจํานวนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดภายใตการเสนอแนะจาก

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ สําหรับกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมการยอยชุดตางๆ จะไดรับ

คาตอบแทนในการดํารงตําแหนงนั้นๆ ตามความเหมาะสมดวย โดยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการใน

คณะอนุกรรมการยอยตางๆ ในป 2548 ไดแสดงไวในหัวขอ 9.3 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร หนาที่  9-9, 

9-10 

 9.4.11  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ มีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกําหนด

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ทั้งนี้

จะมีการกําหนดวาระลวงหนาไวอยางชัดเจน ประกอบดวยวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ และการบริหาร

ความเสี่ยงที่ตองพิจารณาเปนประจําทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุม และ      

รวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกรรมการได

มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในป 
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                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

2548 ที่ผานมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง สรุปวาระการดํารงตําแหนงและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน

ไดดังนี้ 

รายชื่อ 
วาระการดํารงตําแหนง 

(3 ป/คน) 

นายบันเทิง       ตันติวิท 

นายศุภเดช      พูนพิพัฒน 

นางสุชาดา      ภวนานันท 

นางจันทิมา     จตุรภัทร 

นายวีรศักดิ์     จิรเศรษฐ* 

นางนุสรา         รุนสําราญ** 

นายสมมาตร   พูนภักดี  

นางสุปรียา      แสงอุดมเลิศ* 

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป** 

นางศิริเพ็ญ      สีตสุวรรณ 

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

นายพิมล         รัฐปตย 

นายบัณฑิต     ชีวะธนรักษ* 

นายปยะพงศ  อาจมังกร** 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว 

เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2549 

เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

 

พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2549 

พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2549 

 

เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

 

พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2549 

หมายเหตุ     1)    *  กรรมการลาออก 

                             **  ทดแทนกรรมการลาออก 

        2)   การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการไดแสดงไวในตารางการเขารวม

ประชุมของกรรมการแตละคณะป 2548 หนา 9-11  

 ทั้งนี้ไดมีการบันทึกการประชุม และความคิดเห็นของกรรมการไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการจัดเก็บ      

รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมที่จะใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

9.4.12  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดยอยที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เปนองคคณะในคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดยอยดังกลาว

จะมีวาระการดํารงตําแหนงเดียวกันกับวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท ไดแก 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งกรรมการที่เปนองคคณะมีวาระ

การดํารงตําแหนงเทากับวาระการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัท โดยในป 2548 มีการประชุมทั้งส้ิน 8 ครั้ง   

ทั้งนี้ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2548 ฉบับนี้ไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบแสดงไวดวยแลว ในสวนที่ 2 หัวขอ 10 การควบคุมภายใน หนาที่  10-1 
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 คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระ  และ

กรรมการจากภายนอก คณะละ 3 ทาน ซึ่งจะมีการประชุมเปนครั้งคราวตามแตกรณี โดยในป 2548 มีการประชุม

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนจํานวน 3 ครั้ง และการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาจํานวน 2 ครั้ง  

  คณะกรรมการบริหาร ในชวงกอนที่จะมีโอนยายธุรกรรมเชาซื้อรถยนต คณะกรรมการบริหารประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน และกรรมการจากภายนอกที่มิไดเปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน รวมเปน 6 ทาน  

 หลังจากที่มีการโอนยายธุรกรรมเชาซื้อไปยังธนาคารธนชาตฯ จึงไดมีการปรับโครงสรางคณะกรรมการบริหาร

ใหม โดยประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการจากภายนอกที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 ทาน รวมเปน 

6 ทาน และไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของการประชุม โดยไดมอบหมายใหเลขานุการเชิญกรรมการผูจัดการของ

บริษัทในกลุมธนชาต ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด, บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด และบริษัท ธนชาตประกัน

ชีวิต จํากัด เขารวมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการบริหาร รวมถึงการปรึกษาหารือในการดําเนินงานตางๆ ดวย โดย

เปรียบเสมือนเปนการประชุมของคณะกรรมการบริหารของกลุมธนชาต โดยในป 2548 มีการประชุมทั้งส้ิน 12 ครั้ง  

 สําหรับรายชื่อกรรมการซึ่งเปนสมาชิกในคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และขอบเขตอํานาจหนาที่โดยสรุปได

แสดงในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ หนาที่ 9-3 

9.4.13  การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในป 2548  โดยใชแบบ

ประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมิน ซึ่งเปนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ 

9.4.14  ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยได

กําหนดผูรับผิดชอบดูแลและแนวทางการปฏิบัติงานไวดังนี้  

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 สายงานตรวจสอบของบริษัทฯ จะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหสาย

งานตรวจสอบมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง

กําหนดใหสายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้นจะมีการ

นําเสนอผลสรุปของการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเปนประจํา และมีการรายงานผานทาง

เอกสารซึ่งเปนรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการสอบทานสินเชื่อของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการตรวจสอบ

ทั่วไป  นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดตั้งสํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ ซึ่งมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการ

สถาบันการเงิน ในการนี้จึงไดกําหนด “นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง” (Risk Management Policies 
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and Guidelines) ขึ้นเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยมีสํานักบริหาร

ความเสี่ยงเปนผู รับผิดชอบในการวิเคราะห/ติดตามและจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเปนประจําทุกเดือน 

 ในป 2548 ไดมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวทางดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนิน

ธุรกิจและเหมาะสมกับการใชงาน และไดเผยแพรใหพนักงานไดรับทราบและใชปฏิบัติงานผานระบบ Intranet ซึ่งเปน

เว็บไซตภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ขึ้น โดยมีกรรมการผูจัดการใหญเปนประธาน และผูบริหารที่ดูแลความเสี่ยงในแตละดานเปนกรรมการ  

มีหนาที่หลักในการนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ติดตาม

และควบคุมใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามนโยบายที่บริษัทฯ วางไว และนําเสนอรายงานใหคณะกรรมการบริษัท

ไดทราบเปนระยะ นอกจากนี้เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองครบถวนตามที่กฎหมาย

กําหนด จึงไดจัดทําหนังสือคูมือกรรมการ ซึ่งรวบรวมขอกําหนดกฎหมายของหนวยงานตางๆ ที่กํากับดูแลการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ แจกจายใหแกกรรมการทุกทาน เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ 

9.4.15  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และไดมอบหมายให        

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแลใหรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ถูกตองตาม

ความเปนจริงและเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดเลือกใชนโยบายบัญชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงินของบริษัทฯ และไดเปดเผยคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis: MD&A) ประกอบการจัดสงงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจําป ทั้งในสวนของการเปดเผยงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวม มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตการเปดเผยงบการเงินประจํางวดครึ่งป ส้ินสุด ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตนมา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ     รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแสดงไวในรายงานประจําป 2548 ของบริษัทฯ ดวยแลว 

9.4.16  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งสวนงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) สังกัดสายงานเลขาธิการองคกร อยางเปน

ทางการเมื่อชวงกลางป 2546 โดยมีภารกิจหลักในการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของบริษัทฯ แกผูถือหุน ผูลงทุน 

นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อเสริมภาพลักษณและความนา     

เชื่อถือขององคกร รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอสวนงานผูลงทุนสัมพันธ

ของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-2217-8199 ตอ 3027 และ 3066 หรือ e-mail address: 

ir.nf@thanachart.com  

 นอกจากนี้ ผูถือหุน และ/หรือผูลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป ยังสามารถรับทราบขอมูลสารสนเทศของ

บริษัทฯ ผานชองทางตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 - แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  
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 - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจําป  

 - มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตาง ๆ  

 2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 4. เว็บไซตของบริษัท www.nfs.co.th (ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่ 3 เมษายน 2549 จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

เวบไซตของบริษัท ตามการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเปนดังนี้ www.thanachart.com ) 

 5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพมิพตางๆ และสื่ออื่นๆ 

 6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

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

 8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Non-dealing Road Show) 

 9. การจัดสงหนังสือแจงขาวสารทางไปรษณีย 

 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมลูภายใน 

 9.5.1  นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในของผูบริหาร 

 บริษัทฯ ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑการซื้อหรือขายหุนบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และ

การใชขอมูลภายในของพนักงาน โดยมีสาระสําคัญคือ หามกรรมการ ผูบริหารระดับต้ังแตผูอํานวยการสํานักขึ้นไป 

พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ฯ ทําการซื้อหรือขายหุนของบริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) หรือชวงตั้งแตวันที่ 14 ถึง 23 ของเดือนถัดไปนับจาก

ส้ินไตรมาส และหามมิใหบุคคลใดที่ลวงรูขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน และอาจมี

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น 

หากไมแนใจวาขอมูลที่ตนไดลวงรูมานั้นจะมีผลกระทบในเรื่องดังกลาวหรือไม ใหสอบถามสํานักกํากับกฎระเบียบและ

ขอบังคับ (Compliance Unit) กอน 

 9.5.2  การกํากับดูแล 

ใหผูบริหารรายงานการมีหุนของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) มายังหนวยงาน Compliance Unit    

ทุกไตรมาส 

 9.5.3  บทลงโทษ  

  ผูบริหารผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของ    

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งกําหนดไวในระเบียบของบริษัทฯ  

 9.5.4  ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 

1.      พิจารณาสอบสวนมูลเหตุการกระทําผิดกฎหมาย ฝาฝนระเบียบขอบังคับ หรือกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง หากมีมูลควรสอบสวนใหพิจารณาโทษพนักงานที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดวินัยตามระเบียบ 

ขอบังคับของบริษัทฯ 

2.  พิจารณากําหนดโทษฐานผิดวินัยตามความรายแรงแหงกรณี 
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3.  นําเสนอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติตอกรรมการผูจัดการใหญ 

4.  ใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดบุคคลในคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ติดตามผลการลงโทษตามมติที่

ประชุมใหแลวเสร็จ 

 

9.6 บุคลากร 

 9.6.1 จํานวนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 629 คน แบงเปนพนักงานชาย 260 คน และ

พนักงานหญิง 369 คน โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละสายงานหลัก ดังนี้ 

 

สายงาน จํานวนพนักงาน 

สายงานตรวจสอบ 79 

สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ 11 

สํานักกิจการคาจาง 6 

ที่ปรึกษาพิเศษและผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการเงินและภาษี 8 

สํานักวิเคราะหสินเชื่อ 1 

สํานักความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 10 

สายธุรกิจสินเชื่อ 26 

สายธุรกิจเชาซื้อ 3 

สายแกไขหนี้ 33 

ฝายกิจการสาขา 2 

สายการเงิน 16 

สายทรัพยากรบุคคลกลาง 77 

สายงานบัญชี 55 

สายงานบริหารทรัพยสินรอการขาย 1 

สายงานปฏิบัติการ 31 

สายงานเลขาธิการองคกร 33 

ฝายพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง 66 

ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 132 

ดานประสานงานกลาง 39 

รวม 629 

 9.6.2  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 
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 ในป 2548 ที่ผานมา ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ใหแกพนักงาน ไดแก เงินเดือน คาครองชีพ เงินชวยเหลือ เงิน   

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เปนจํานวนทั้งส้ิน 429 ลานบาท 

 9.6.3  การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน/ขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา จึงไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวน

พนักงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 9.6.4  นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

บุคลากรทุกระดับช้ันเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาและมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรเปนอยางยิ่ง 

บริษัทจึงใหความสําคัญและมุงมั่นพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานมีความรู ความสามารถมีทักษะและ

ประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการดานการเงินแบบครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพรวม    

ทั้งสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและเปนระบบใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและทิศทางกลยุทธขององคกร ทั้งในรูปแบบการจัดฝกอบรมภายใน และการสงพนักงานอบรมและดูงาน

ภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ ในป 2548  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

• สงเสริมการพัฒนากลยุทธในการบริหารจัดการสมัยใหม และภาวะผูนําในระดับผูบริหาร โดยวางแผน

เสนทางการฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหความสําคัญกับการ

สรางเครือขาย (Networking) ในระดับบริหารเพื่อใหมีวิสัยทัศนทั้งภายในและภายนอกธนาคาร และรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลง โดยใหผูบริหารเขารวมอบรมและดูงานกับสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ     

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใหบริการทางการเงินอยางมีคุณภาพและมี

มาตรฐานการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในระดับสากล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุมธนชาตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  โดยออกแบบหลักสูตรครอบคลุมความรูและทักษะเฉพาะตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Hard Skill) 

รวมทั้งทักษะที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Soft Skill) อาทิ ความรูดานการลงทุน , ความรู

ผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมธนชาต , การตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ , การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพการ

ทํางานเปนทีม เปนตน  

• มุงยกระดับความเปนมืออาชีพที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยสงเสริม

และพัฒนาใหบุคลากรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนผูติดตอกับผูลงทุน , ที่ปรึกษาทางการเงิน จากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใบอนุญาตนายหนา / ตัวแทนประกันชีวิต และ นายหนา / 

ตัวแทนประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย  การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูตรวจสอบ

ภายในรับอนุญาตสากล  ( Certified internal auditor-CIA )  

• ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Good 

Governance) และการปฏิบัติงานตามนโยบายและขอกําหนดของทางการอยางสม่ําเสมอ ทั้งการรูจักตัวตนของลูกคา 

(Know Your Customer) การบริหารจัดการความเสี่ยงใหกับพนักงานทุกคน  

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา  9-24 

 



                    บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

• สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเขาถึงความรูโดยระบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ทั่วถึง และมี    

ประสิทธิภาพสูงสุดผานสื่อตางๆ อาทิ  VDO, VCD , VDO conference รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปนความรูและ

ประสบการณรวมกัน (Knowledge Sharing) โดยมีเปาหมายใหบริษัทเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization)   

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา  9-25 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 10-1 

1100..  การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 

 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานหลักใน       

การทบทวนและเสนอแนะระบบการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสมเพียงพอตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง   

รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย และติดตามใหมี           

การปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ดูแลรักษาทรัพยสินใหมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของทางราชการ และระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท ใน

ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นทั้งจากผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบของธนาคารแหง

ประเทศไทย       เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให

มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหสายงานตรวจสอบมีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่

ตรวจสอบและ    ถวงดุลไดอยางเต็มที่ บริษัทฯ จึงกําหนดใหสายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 

3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริหารและผูอํานวยการอาวุโส สายงานบัญชี 

ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สรุปความเห็นวา การควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอใน

การที่จะปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 10-2 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 ในป  2548  มีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก  1  ทาน  ปจจุบันกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแมในกลุม  ประกอบดวย 

  1.  นายสมมาตร พูนภักดี  ประธานกรรมการ 

  2.  นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ 

  3.  นางจันทิมา จตุรภัทร  กรรมการ 

  4.  นายชัชวาลย จันทรรวงทอง เลขานุการ 

  5.  นายชูศักดิ์ พัชรพงษศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

 

 ในป  2548  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8  ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับสายงานตรวจสอบ 

และสํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ    เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป  รายงานการตรวจสอบหนวยงาน

ตาง ๆ  ของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)   รวมบริษัทในเครือที่ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ  และประชุม

รวมกับผูสอบบัญชี และสายงานบัญชี เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป 

 ผลจากการประชุมพิจารณาดังกลาว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา   การปฏิบัติงานของบริษัท

ถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดของทางการ  และถูกตองตามคําส่ังและระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไมมี

รายการที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ระบบการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ นอกจาก      

ที่กลาวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลถูกตองครบถวน

เปนที่เชื่อถือได 

 ในดานการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

สํานักบริหารความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบดูแลเรื่องความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ไดกําหนดไวครอบคลุมทุกดาน  และมีการติดตามปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา นับไดวาเปนระบบบริหารความเสี่ยง   

ที่ทันกาลและมีประสิทธิภาพ 

ในป  2548  คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบใหสํานักงานเอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชี 

ของบริษัทเนื่องจากเห็นวาเปนสํานักสอบบัญชีที่มีบุคลากรเพียงพอมีความรูและประสบการณ รวมทั้งคาสอบบัญชี 

เหมาะสม  ในป  2549  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใหบริษัทเสนอตอผูถือหุนใหเปนผูสอบบัญชีตอไป 

 ตลอดป  2548  ที่ผานมา  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ โดยไดรับความรวมมือจากฝายจัดการ

และเจาหนาที่ทุกฝายเปนอยางดี 

 

 

 

       (นายสมมาตร   พูนภักดี) 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-1 

1111..    รายการระหวางกันรายการระหวางกัน  
 

 

 ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ

กัน (เก่ียวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและ

เกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทเหลานั้น ซ่ึงรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัทฯ 
นโยบายกําหนดราคา 

 

2548 2547 2548 2547 (สําหรับป 2548) 

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

     

บริษัทยอย :-      

คาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้  - - 6,557 10,274 ตามราคาตลาด 

  (โดยมีขาดทุนจากการขาย 114 ลานบาท)      

  (2547 : มีกําไรจากการขาย 26 ลานบาท)      

คาซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 457  

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 6,728 2 ตามราคาที่ตราไวของหุน 

มูลคาขายเงินรับฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน - - 80,207 - ตามราคาที่ตราไวของตั๋วสัญญาใชเงิน 

มูลคาขายเงินใหกูยืม - - 535 - ราคาตามบัญชี 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม - - 468 544 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.00 - 3.75 

และ 11.51 ตอป 

รายไดคาเชาและบริการอื่น - - 142 102 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายไดคาธรรมเนียมและอื่น ๆ 12 8 24 13 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

ดอกเบี้ยจาย - - 2,138 133 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.50 - 5.25 

ตอป 

คาเชาจายและบริการอื่น 22 10 209 101 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

คาเบี้ยประกันจาย - - 7 6 ตามกรมธรรม 
บริษัทรวม :-  

ดอกเบี้ยรับ 1 1 - - คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป 

รายไดอื่น 1 3 1 1  

ดอกเบี้ยจาย 19 27 1 2 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.50 – 3.75 

และ 11.51 ตอป 

คาเบี้ยประกันจาย - 2 - 1  

คาใชจายอื่น 42 42 28 27  



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-2 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัทฯ 
นโยบายกําหนดราคา 

 

2548 2547 2548 2547 (สําหรับป 2548) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน :-      

เงินปนผลรับ 30 42 10 19 ตามที่ประกาศจาย 

ดอกเบี้ยรับ 78 98 16 28 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.25 - 7.52  

ตอป 

รายไดอื่น 115 118 3 12  

ดอกเบี้ยจาย 29 38 8 17 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.50 – 6.75 

และ 9.00 ตอป 

คาบริหารโครงการจาย 51 48 25 25 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 

คาใชจายอื่น 54 44 34 28  

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป 2548 และ 2547 สามารถแสดงดวย

ยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

2548 2547 2548 2547 

บริษัทยอย     

เงินฝากสถาบันการเงิน - - 52 75 

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ - - 11,586 15,432 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก 28 20 45,201 7,222 

บริษัทรวม     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 24 19 - - 

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 4 1 - - 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก 187 294 12 60 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

เงินฝากสถาบันการเงิน 326 359 87 82 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 75 36 20 20 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1,219 1,071 294 614 

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 2,041 2,457 280 283 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก 782 2,162 448 1,809 

หุนกู 112 112 - - 

  

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-3 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันขางตน มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

2548 2547 2548 2547 

เงินฝากสถาบันการเงิน     
บริษัทยอย :-     

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - - 131 31 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :-     

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 208 558 74 123 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นๆ 6 38 - 15 

รวม 214 596 205 169 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 75 34 20 20 

รวม 75 34 20 20 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้     
บริษัทรวม:-     

 บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) 24 17 - - 
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 306 200 - - 

รวม 330 217 - - 

เงินใหกูยืมและลูกหนี ้     
บริษัทยอย :-     

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด - - - 13,824 

    (จายชําระหนี้โดยการกูยืมจากธนาคารธนชาต ซ่ึงเปนบริษัทใน

กลุมธนชาต) 

    

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด - - 708 1,075 

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด - - 900 634 
บริษัทรวม :-    

บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) 4 - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน :-    

บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน) - 685 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นๆ  1,645 1,719 269 528 

รวม 1,649 2,404 1,877 16,061 

ดอกเบ้ียคางรับจากเงินลงทุน เงินใหกูยืมและเงินใหกูยืมแก
สถาบันการเงิน 

    

บริษัทยอย  - - 29 41 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน  10 28 1 1 

รวม 10 28 30 42 

  

Formatted

Formatted



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-4 

 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

2548 2547 2548 2547 

สินทรัพยอื่น     
บริษัทยอย  2 3 22 2 
บริษัทรวม 9 6 4 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน  44 49 12 21 

รวม 55 58 38 23 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก    
บริษัทยอย :-    

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - - 75,500 14,634 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด - - - 1,865 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด - - - 474 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด - - - 373 

บริษัท เอ็นเอฟเอส แคปปตอล จํากัด - - - 106 

บริษัทยอยอื่น ๆ 27 24 - 180 
บริษัทรวม:-     

บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) 161 213 - - 

บริษัทรวมอื่นๆ - 81 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :-     

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด - 700 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น ๆ 1,142 661 - 423 

รวม 1,330 1,679 75,500 18,055 

หุนกู    
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 112 112 - - 

รวม 112 112 - - 

ดอกเบ้ียคางจาย     

บริษัทยอย  - - - 6 
บริษัทรวม 6 9 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10 11 - 2 

รวม 16 20 - 8 

หนี้สินอื่น     

บริษัทยอย  - - 66 36 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  406 35 11 20 
รวม 406 35 77 56 

ภาระจากการคํ้าประกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10 10 10 10 

รวม 10 10 10 10 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-5 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน โดยมีลักษณะ

ความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการรวมกันรวมจํานวน

ประมาณ 802 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ: 267 ลานบาท) 

 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมกับบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวของกันดังกลาวในอัตรารอยละ 0.25 ถึง 7.52 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินรับฝากกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนในอัตรารอยละ 0.50 ถึง 6.75 และ 9.00 

 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย คิดราคารายไดและคาใชจายกับบุคคลหรือ

กิจการที่เก่ียวของกันดงักลาวขางตนในราคาตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน ไดปฏิบัติตามแนวทางการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่

กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยในการประมาณจํานวนขั้นตํ่าของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแก

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของเชนเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป 

 รายการเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2548 แสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8.1  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการที่เก่ียวของกันกับพนักงานระดับชั้นบริหาร     

ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปที่มียอดคงคางดังตอไปน้ี :- 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2548 2547 2548 2547 

เงินใหสินเช่ือ 42 29 7 9 

เงินรับฝาก 401 429 - 201 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ มีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทในกลุมธนชาตดังนี้ 
จํานวนเงินคงคาง 

ชื่อบริษัท ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาของสัญญา อัตราดอกเบ้ีย 
2548 2547 

    ลานบาท ลานบาท 
       
บริษัทบริหารสินทรัพย 

เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 5 ป 

สิ้นสุดสิงหาคม 2548 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป

บวกรอยละ 1 ตอป 

- 13,824 

บริษัทบริหารสินทรัพย 

แมกซ จํากัด 

เงินกูยืมระยะยาว 5 ป 

(ส้ินสุดสิงหาคม 2553) 

(2547: 5 ปสิ้นสุด

สิงหาคม 2548) 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

รอยละ 11.51 ตอป 

708 1,075 

บริษัท เนช่ันแนลลีซซิ่ง 

จํากัด 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 5 ป 

(ส้ินสุดสิงหาคม 2551) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป

บวกรอยละ 1 ตอป 

900 634 

      

รวม    1,608 15,533 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 11-6 

ตารางแสดงลักษณะความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของที่มีรายการกับบริษัทฯ 
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด - บริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 

    คุณดาราวรรณ  บุญนําเสถียร (ผูบริหาร)  เปนกรรมการ (มีอํานาจ) 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด - บริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 58.45 

   คุณวิจักษณ  ประดิษฐวณิช  (ผูบริหาร)  เปนกรรมการ (มีอํานาจ) 

บริษัท เนช่ันแนลลีซซิ่ง จํากัด - บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด  ถือหุนในอัตรารอยละ99.99  

 

• ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 รายการเงินใหสินเช่ือและการกอภาระผูกพันแกบริษัทในกลุมธนชาต 

  เปนรายการตามธุรกิจปกติ 

 รายการใชบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมธนชาต 

  กลุมธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่บริษัทเดียวเพื่อใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด อันเปน

การประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) และใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยมีนโยบายในการคํานวณคาบริการจากตนทุนในการดําเนินงานเปนหลัก (Cost Plus) ซึ่งบริษัทมีการ

ใชบริการ  ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ใหบริการงานสนับสนุน ไดแก  งานปฏิบัติการ งานบริการหนวยงานกลาง และบริการตัวแทนเรียกเก็บหนี้       

ไดแก งานเรงรัดหนี้เชาซ้ือและหนี้เพื่อการบริโภค 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

 ใหบริการที่ปรึกษากฎหมาย จัดทําสัญญา ฟองดําเนินคดี บังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ตลอดจนการประเมินราคาหลักประกัน 

 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

 บริการงานใหบริการพนักงาน 

 ทั้งนี้ บริษัทไดมีการใหบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการงานสนับสนุน ไดแก พัฒนาระบบงานและ

ระเบียบคําส่ัง ตรวจสอบภายใน บัญชี  E-Biz งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบฯ ทรัพยากรบุคคล งาน

ปฏิบัติการและงานประสานงานกลาง  และใหบริการตัวแทนเรียกเก็บหนี้แกบริษัทในกลุมธนชาต 
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• มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

  ในการพิจารณาอนุมัติรายการจะพิจารณาปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยง

กัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเรื่องการใหสินเช่ือแก    

หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของอยางเครงครัด ซ่ึงผูเก่ียวของไมมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติ 

รายการ โดยเร่ืองของการอนุมัติรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  กรณีกรรมการมีสวนไดเสียกับรายการที่

เก่ียวโยงกัน กําหนดใหงดออกเสียงหรือไมอยูในที่ประชุม ตามที่ระบุในรางระเบียบการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของ 

กลุมธนชาต  

• นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาต หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จะเปนรายการที่เกิดจาก

การประกอบธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทํารายการระหวางกัน รวมถึงใหปฏิบัติ

ตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุมธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ( One 

Presence)  ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต 
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1122..      ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 

12.1 งบการเงิน 

 12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา ลงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข  

แตมีขอสังเกตดังตอไปนี้ 

 ● ป 2546 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.1 เกี่ยวกับแผนการควบรวมกิจการกับ

บริษัทยอย ขอ 1.2 เกี่ยวกับความไมแนนอนของภาวะการณทางเศรษฐกิจซึ่งอาจสงผลกระทบตอมูลคาของสินทรัพยที่

คาดวาจะไดรับ และขอ 38.2 เกี่ยวกับสวนแบงผลขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นจากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

 ● ป 2547 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการ

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต ซึ่งแผนดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติโดยธนาคารแหงประเทศไทยและ

กระทรวงการคลัง 

 ● ป 2548 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการ

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต ซึ่งไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังและปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตาม

แผนงาน 
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12.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุลรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย       

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 5,534,393 2.43 2,016,744 1.09 1,518,694 0.91 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 177,283 0.08 315,495 0.17 373,413 0.22 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 19,700,000 8.64 10,600,000 5.73 800,000 0.48 

เงินลงทุน       

    เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 5,838,034 2.56 7,185,730 3.88 10,418,240 6.21 

    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 25,714,103 11.28 31,329,017 16.93 43,387,044 25.88 

    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,651,306 0.72 1,759,443 0.95 1,665,767 0.99 

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 33,203,443 14.56 40,274,190 21.76 55,471,051 33.08 

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย  163,920 0.07 - - 123,542 0.07 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ       

    เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 160,366,136 70.31 127,960,620 69.15 103,745,187 61.87 

    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,355,891 1.03 1,830,634 0.99 2,348,065 1.40 

    รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 162,722,027 71.34 129,791,254 70.14 106,093,252 63.27 

    ดอกเบี้ยคางรับ 239,194 0.10 152,561 0.08 149,453 0.09 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 162,961,221 71.44 129,943,815 70.22 106,242,705 63.36 

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,914,239) (3.03)  (7,562,098)  (4.09)  (6,108,249)  (3.64) 

    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (189,062) (0.08)  (254,403)  (0.13)  (295,478)  (0.18) 

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 155,857,920 68.33 122,127,314 66.00 99,838,978 59.54 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 8,144,539 3.57 7,289,001 3.94 6,751,715 4.03 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 1,304,242 0.57 665,877 0.36 421,764 0.25 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สิทธิการเชาและซอฟแวร 342,242 0.15 211,153 0.12 160,897 0.10 

คาความนิยม 3,407 0.00 4,645 0.00 5,884 0.00 

มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี (31,253) (0.01)  (11,965)  (0.01)  (15,305)  (0.01) 

ดอกเบี้ยคางรับ 200,566 0.09 201,414 0.11 454,705 0.27 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 2,324,185 1.02 486,918 0.26 795,863 0.48 

ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. - - - - 189,606 0.11 

สินทรัพยอื่น 1,148,114 0.50 862,735 0.47 783,712 0.47 

 รวมสินทรัพย 228,073,001 100.00  185,043,521 100.00 167,674,519 100.00 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-3 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
เงินกูยืมและเงินรับฝาก        
    จากประชาชน 160,137,305 70.21 133,194,659 71.98 122,699,344 73.18 

    จากสถาบันการเงิน 24,977,373 10.95 17,371,928 9.39 8,226,731 4.91 

    จากตางประเทศ 135 0.00 86,953 0.05 93,390 0.06 

รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 185,114,813 81.16 150,653,540 81.42 131,019,465 78.15 

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 200,000 0.09 - - 3,750,000 2.24 

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 25,439 0.01 239,629 0.13 225,184 0.13 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,057,863 0.46 341,975 0.18 1,259,709 0.75 

ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 285,760 0.13 261,926 0.14 411,926 0.25 

หุนกู 7,521,520 3.30 7,555,520 4.08 7,555,520 4.51 

ดอกเบี้ยคางจาย 1,255,048 0.55 929,184 0.50 942,602 0.56 

เจาหนี้คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 595,554 0.26 368,593 0.20 338,545 0.20 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 997,155 0.44 37,497 0.02 84,700 0.05 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 242,732 0.11 14,695 0.01 17,600 0.01 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 470,714 0.21 439,691 0.24 258,923 0.15 

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 704,371 0.31 436,502 0.23 339,683 0.20 

เงินสํารองประกันชีวิต 3,131,826 1.37 - - - - 

หนี้สินอื่น 3,084,615 1.35 2,271,041 1.23 1,694,687 1.01 

รวมหนี้สิน 204,687,410 89.75 163,549,793 88.38 147,898,544 88.21 
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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุลรวม (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

ทุนจดทะเบียน :-       

       หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195  196  198  

       หุนสามัญ 2,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 23,331,345  23,331,344  23,331,342  

 23,331,540  23,331,540  23,331,540  

ทุนที่ออกและชําระแลว :-       

       หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195 0.00 196 0.00 198 0.00 

       หุนสามัญ 1,333,134, 457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,345 5.85 13,331,344 7.20 13,331,342 7.95 

 13,331,540 5.85 13,331,540 7.20 13,331,540 7.95 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 0.91 2,065,645 1.12 2,065,645 1.23 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม 540,420 0.24 559,034 0.30 428,266 0.26 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 321,008 0.14 516,529 0.28 1,083,140 0.65 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (1,151,186) (0.51)  (1,087,818)  (0.59)  (1,235,274)  (0.74) 

กําไรสะสม       

   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 523,976 0.23 368,771 0.20 219,631 0.13 

   ยังไมไดจัดสรร 7,007,426 3.07 4,990,538 2.70 3,354,339 2.00 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 22,638,829 9.93 20,744,239 11.21 19,247,287 11.48 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 746,762 0.32 749,489 0.41 528,688 0.31 

รวมสวนของผูถือหุน 23,385,591 10.25 21,493,728 11.62 19,775,975 11.79 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 228,073,001 100.00 185,043,521 100.00 167,674,519 100.00 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 17.54  16.12  14.83  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.13  1,333.13  1,333.13  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-5 

 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       

       เงินใหกูยืมและเงินฝาก 2,897,525 24.24 2,483,942 26.88 2,639,417 36.57 

       การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 7,028,429 58.81 5,266,990 57.00 3,452,630 47.84 

       เงินลงทุน 1,008,737 8.44 1,359,809 14.72 1,704,470 23.62 

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 10,934,691 91.49 9,110,741 98.60 7,796,517 108.03 

คาใชจายดอกเบี้ย       

       ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 4,425,631 37.03 3,325,251 35.99 3,369,979 46.70 

       คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 984 0.01 1,052 0.01 1,053 0.01 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,426,615 37.04 3,326,303 36.00 3,371,032 46.71 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 6,508,076 54.45 5,784,438 62.60 4,425,485 61.32 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
    (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 

 

723,376 

 

6.05 

 

 (1,414,824) 

 

(15.31) 

 

(2,440,148) 

 

(33.81) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (429,818) (3.59)  (78,428)  (0.85)  (50,945)  (0.71) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ 
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 

6,801,634 56.91 4,291,186 46.44 1,934,392 26.80 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       

       คานายหนาคาหลักทรัพย 523,584 4.38 692,274 7.49 570,871 7.91 

       กําไรจากเงินลงทุน 240,483 2.01 589,689 6.38 1,805,818 25.02 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี         

สวนไดเสีย - สุทธิ 

 

191,897 

 

1.61 

 

156,919 

 

1.70 

 

215,118 

 

2.98 

       คาธรรมเนียมและบริการ 377,958 3.16 412,844 4.47 402,007 5.57 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 517,981 4.33 386,156 4.18 303,439 4.21 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 468,528 3.92 1,187,963 12.86 768,707 10.65 

       รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,770,340 14.81 684,097 7.40 455,023 6.31 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 248,115 2.08 169,216 1.83 331,304 4.59 

       รายไดอื่น 811,708 6.79 670,308 7.25 429,983 5.96 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  5,150,594 43.09 4,949,466 53.56 5,282,270 73.20 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-6 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย       

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,924,211 16.10 1,476,758 15.98 1,230,801 17.06 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 875,512 7.32 582,229 6.30 431,414 5.98 

       คาภาษีอากร 335,403 2.81 235,810 2.55 262,307 3.63 

       คาตอบแทนกรรมการ 30,941 0.26 29,182 0.32 19,821 0.27 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 

 

557,191 

 

4.66 

 

530,453 

 

5.74 

 

444,535 

 

6.16 

       คานายหนาและคาใชจายเชาซ้ือ 1,218,904 10.20 836,471 9.05 679,031 9.41 

       คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,381,228 11.56 483,801 5.24 344,625 4.78 

       คาใชจายอื่น   1,520,426 12.72 855,961 9.26 624,955 8.66 

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 7,843,816 65.63 5,030,665 54.44 4,037,489 55.95 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,108,412 34.37 4,209,987 45.56 3,179,173 44.05 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (971,607) (8.13)  (989,365)  (10.71)  (352,417)  (4.88) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,136,805 26.24 3,220,622 34.85 2,826,756 39.17 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (32,706) (0.27)  (237,817)  (2.57)  (157,370)  (2.18) 

กําไรสุทธิสําหรับป 3,104,099 25.97 2,982,805 32.28 2,669,386 36.99 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ 
หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 
และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

11,952,228 100.00 9,240,652 100.00 7,216,662 100.00 

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.33  2.24  2.00  

   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.15  1,333.15  1,333.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-7 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 
 (หนวย : พันบาท) 

งบกระแสเงินสดรวม  

2548 2547 2546 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
     กําไรสุทธิ 3,104,099 2,982,805 2,669,386 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    

  กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  32,707 237,817 157,370 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (191,897)  (156,919)  (215,118) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  239,931 160,441 132,654 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้  293,559 1,493,252 2,491,093 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  66,381 68,838 122,576 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  280,300 117,290 842 

 คาเผื่อการดอยคา/ปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)  68,504  (44,524)  (73,110) 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (153,457)  (109,600) - 

 ตัดจําหนายสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี  176,373 124,070 245,080 

 ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี (9,937)  (2,100) 2,315 

 เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น  536,881 116,716 145,290 

 กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้  (91,654)  (367,676)  (246,035) 

 ขาดทุนจากการขายหนี้  - - 1,637 

 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (4,889)  (905)  (1,778) 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (93,713) 275,717  (67,932) 

 ดอกผลเชาซ้ือและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (7,450,094)  (5,298,356)  (3,532,207) 

 กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  - -  (9,554) 

 รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง   (89,737) - - 

 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  325,864 (13,418) 320,861 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

(2,960,779) (416,552) 2,143,370 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-8 

 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบกระแสเงินสดรวม  

2548 2547 2546 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

 บัตรเงินฝากที่มีอายุมากกวา 3 เดือน - - 712,844 

 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (9,100,000)  (9,800,000) 1,200,000 

 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 286,936 58,795  (115,943) 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (106,782) 250,923  (459,562) 

 บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (163,921) 123,542  (115,597) 

 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ (28,493,480)  (19,516,138)  (28,003,081) 

 ทรัพยสินรอการขาย 1,673,859 1,104,360 2,888,744 

 สินทรัพยอื่น (2,210,271) 6,446  (438,492) 

        สินทรัพยไมมีตัวตน (111,675) - - 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 26,942,646 10,495,314 24,524,521 

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 7,577,257 9,145,197 3,695,570 

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ (86,818)  (6,437)  (572) 

 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 200,000  (3,750,000) 3,750,000 

 บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (214,190) 14,445 217,421 

 ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน 23,834  (150,000) 411,926 

 บัญชีเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 715,887  (917,733) 1,174,738 

 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 959,659  (47,203) 57,677 

 หนี้สินอื่น 1,229,986 857,713 465,977 

  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (3,837,852) (12,547,328) 12,109,541 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น) 9,163,457 14,564,510  (17,108,777) 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนบริษัทยอย 117,831 - 206,855 

        เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ (249,997) - - 

 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 127,260 111,137 - 

 เงินสดจายซ้ือที่ดินและอุปกรณ (886,581)  (419,380)  (211,815) 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 63,311 1,319 31,902 

  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,335,281 14,257,586 (17,081,835) 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-9 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบกระแสเงินสดรวม  

2548 2547 2546 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดจายคืนผูถือหุนสวนนอยจากการลดทุนบริษัทยอย - -  (5,088) 

 เงินรับคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย 3,468 - 1,200 

 เงินสดจายจากการไถถอนหุนกู (34,000) -  (872,000) 

 เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนกู - - 6,965,019 

 เงินปนผลจาย (932,006)  (1,197,466)  (653,610) 

 เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย (17,242)  (14,742)  (10,000) 

 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (979,780)  (1,212,208) 5,425,521 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,517,649 498,050 453,227 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2,016,744 1,518,694 1,065,467 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 5,534,393 2,016,744 1,518,694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-10 

 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

      (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย       

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 811,572 0.69 817,512 0.60 426,603       0.36 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 19,400 0.02 19,400 0.01 19,400       0.02 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 7,200,000 6.16 3,200,000 2.36                     -          - 

เงินลงทุน       

    เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 8,688 0.01 114,199 0.08 5,093,222       4.31 

    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 2,944,895 2.52 9,845,753 7.25 16,026,280     13.55 

    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 21,780,438 18.63 13,998,780 10.31 13,586,154     11.49 

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 24,734,021 21.15 23,958,732 17.65 34,705,656 29.34 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ       

    เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 83,114,934 71.08 106,714,645 78.62 80,634,789     68.17 

    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - -          -                     -          - 

    รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 83,114,934 71.08 106,714,645 78.62 80,634,789     68.17 

    ดอกเบี้ยคางรับ 36,526 0.03 52,306 0.04 54,566       0.05 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 83,151,460 71.11 106,766,951 78.66 80,689,355     68.22 

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,244,647) (2.77)  (3,588,825)  (2.64)  (2,598,663)  (2.20) 

    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (6) (0.00)  (6)  (0.00)  (1,944)  (0.00) 

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 79,906,807 68.33 103,178,120 76.02 78,088,749 66.02 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 3,260,213 2.79 3,161,307 2.33 3,335,757       2.82 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 585,280 0.50 407,836 0.30 207,146       0.18 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สิทธิการเชาและซอรฟแวร 206,388 0.18 187,329 0.14 160,897       0.14 

ดอกเบี้ยคางรับ 19,565 0.02 68,173 0.05 193,211       0.16 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน - - 440,058 0.32 780,282       0.66 

ลูกหนี้จากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. - - -          -                     -          - 

สินทรัพยอื่น 192,508 0.16 290,584 0.21 366,210       0.31 

 รวมสินทรัพย 116,935,754 100.00 135,729,051 100.00 118,283,911 100.00 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-11 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

      (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

เงินกูยืมและเงินรับฝาก        

    จากประชาชน 11,634,000 9.95 90,963,087 67.02 83,482,336     70.58 

    จากสถาบันการเงิน 75,700,135 64.74 16,615,392 12.24 5,006,485       4.23 

    จากตางประเทศ - - 86,818 0.06 93,255       0.08 

รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 87,334,135 74.69 107,665,297 79.32 88,582,076 74.89 

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - - -  - 3,250,000       2.75 

หุนกู 5,473,000 4.68 5,473,000 4.03 5,473,000       4.63 

ดอกเบี้ยคางจาย 102,953 0.09 435,119 0.32 435,751       0.37 

เจาหนี้คาเบ้ียประกันภัย 112,332 0.10 362,595 0.27 328,944       0.28 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจายสุทธิ 229,894 0.20 - - - - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 299,647 0.26 217,449 0.16 - - 

หนี้สินอื่น 744,964 0.64 681,197 0.50 566,661       0.48 

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 150,155 0.11 400,192       0.34 

รวมหนี้สิน 94,296,925 80.64 114,984,812 84.72 99,036,624 83.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-12 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

  ทุนจดทะเบียน        

       หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195  196  198  

       หุนสามัญ 2,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 23,331,345  23,331,344  23,331,342  

  23,331,540  23,331,540  23,331,540  

  ทุนที่ออกและชําระแลว       

       หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195 0.00 196 0.00 198       0.00 

       หุนสามัญ 1,333,134, 457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,345 11.40 13,331,344 9.82 13,331,342     11.27 

รวมทุนเรือนหุน 13,331,540 11.40 13,331,540 9.82 13,331,540 11.27 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 1.77 2,065,645 1.52 2,065,645       1.75 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น 540,420 0.46 559,035 0.41 428,266       0.36 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 321,008 0.27 516,529 0.38 1,083,139       0.92 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (1,151,186) (0.98)  (1,087,819)  (0.80)  (1,235,274)  (1.04) 

กําไรสะสม       

        จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 523,976 0.45 368,771 0.27 219,631       0.19 

        ยังไมไดจัดสรร 7,007,426 5.99 4,990,538 3.68 3,354,339       2.84 

รวมสวนของผูถือหุน  22,638,829 19.36 20,744,239 15.28 19,247,286 16.27 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 116,935,754 100.00 135,729,051 100.00 118,283,911 100.00 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.98  15.56  14.44  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.13  1,333.13  1,333.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-13 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       

  เงินใหกูยืมและเงินฝาก 900,757 13.93 756,025 12.13 689,897 14.24 

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 6,309,982 97.59 5,244,521 84.12 3,438,768 70.98 

   เงินลงทุน 236,478 3.66 475,895 7.63 818,469 16.89 

        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,447,217 115.18 6,476,441 103.88 4,947,134 102.11 

 คาใชจายดอกเบี้ย       

       ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 3,716,344 57.48 2,217,974 35.58 2,169,286 44.77 

       คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน - - - - 9 0.00 

       รวมคาใชจายดอกเบี้ย 3,716,344 57.48 2,217,974 35.58 2,169,295 44.77 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 3,730,873 57.70 4,258,467 68.31 2,777,839 57.33 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 345,896 5.35  (987,706)  (15.84)  (1,146,876)  (23.67) 

 หัก ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ - - 1,772 0.03 - - 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ 
หนี้สงสัยจะสูญ 

4,076,769 63.05 3,272,533 52.49 1,630,963 33.66 

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย       

      กําไรจากเงินลงทุน (41,327) (0.64) 173,687 2.79 1,035,059 21.36 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 
1,504,309 23.27 1,940,536 31.13 1,494,001 30.84 

       คาธรรมเนียมและบริการ 27,628 0.43 19,614 0.31 20,752 0.43 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 262,488 4.06 382,059 6.13 303,134 6.26 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 49,487 0.77 4,532 0.07 - - 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 114,303 1.77 64,826 1.04 43,417 0.90 

       รายไดอื่น 471,970 7.30 376,582 6.04 317,697 6.56 

       รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,388,858 36.95 2,961,836 47.51 3,214,060 66.34 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-14 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2548 2547 2546  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย       

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 429,018 6.64 529,298 8.49 433,953 8.96 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 460,177 7.12 331,758 5.32 221,055 4.56 

       คาภาษีอากร 76,270 1.18 118,512 1.90 143,025 2.95 

       คาตอบแทนกรรมการ 17,855 0.28 16,689 0.27 13,906 0.29 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 
360,317 5.57 348,957 5.60 284,000 5.86 

       คานายหนาเชาซ้ือและคาใชจายเชาซ้ือ 530,925 8.21 836,471 13.42 679,031 14.02 

       คาใชจายอื่น  941,763 14.57 603,841 9.69 400,667 8.27 

       รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,816,325 43.56 2,785,526 44.68 2,175,637 44.90 

 กําไรกอนหักภาษีเงินได 3,649,302 56.44 3,448,843 55.32 2,669,386 55.10 

 ภาษีเงินได (545,203) (8.43)  (466,038) (7.48) - - 

 กําไรสุทธิสําหรับป 3,104,099 48.01 2,982,805 47.84 2,669,386 55.10 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ 
หนี้สงสัยจะสูญ และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

6,465,627 100.00 6,234,369 100.00 4,845,023 100.00 

       กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 2.33  2.24  2.00  

       มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

       จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.15  1,333.15  1,333.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-15 

 
บริษัทเงินทุน  ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

2548 2547 2546 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

      กําไรสุทธิ 3,104,099 2,982,805 2,669,386 

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)     

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    

           สวนแบงผลขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,504,309)  (1,940,536)  (1,494,001) 

           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 115,544            76,322 53,049 

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (345,896)           985,934 1,146,876 

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 12,672            42,527 101,605 

           คาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น 278,003           111,816 65,242 

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 26,907            34,992 19,984 

           ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย -  รอตัดบัญชี (6,661)           (58,682) - 

           สวนต่ํา (สวนเกิน) มูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี 21,683            46,290 104,845 

           กําไรจากการขายหนี้ -                   -  (65,398) 

           กําไรจากการรับขําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ (34,353) -                   -  

           กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (3,735)                 273  (2,766) 

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง 64,388           163,166 15,248 

           ดอกผลเชาซ้ือและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (6,309,982)  (5,244,481)  (3,439,271) 

           ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   - 27,047 

            รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 39,480 - (20,632) 

           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (332,166)                (632) 68,065 

           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - 71,826 

     กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ  
หนี้สินดําเนินงาน 

(4,874,326)  (2,800,207)  (658,263) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-16 

บริษัทเงินทุน  ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

 (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

2548 2547 2546 

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

        บัตรเงินฝาก -                   -         298,362 

        หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (4,000,000)  (3,200,000)                   - 

        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 28,668,174  (21,410,073) 
 

(26,662,854) 

        ทรัพยสินรอการขาย 1,315,558           690,620        514,363 

        สินทรัพยอื่น 220,618 232,069  (347,936) 

        สินทรัพยไมมีตัวตน (11,432) (28,852) - 

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน (79,329,087)        7,480,751   21,860,581 

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 59,084,743      11,608,906     1,562,253 

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ (86,818)             (6,436)               278 

        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน -  (3,250,000)     3,250,000  

        หนี้สินอื่น 147,830 491,936           43,274 

           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,135,260  (10,191,286)  (139,942) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น) 6,495,409      11,029,265  (2,789,716) 

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษัทยอย -                   -         525,618 

     เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (6,728,100)             (1,700)  (898,200) 

     เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 285,601        1,017,552          61,045 

     เงินสดจายซ้ืออุปกรณ (318,093)  (265,872) 
 

(95,064) 

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 55,989                 416           12,905 

        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (209,194) 11,779,661  (3,183,412) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

    เงินสดจายจากการไถถอนหุนกู -                   -  (872,000) 

     เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนกู -                   -      5,000,000 

     เงินปนผลจาย (932,006)  (1,197,466)  (653,610) 

        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (932,006) (1,197,466) 3,474,390 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (5,940) 390,909 151,036 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 817,512 426,603 275,567 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  811,572 817,512 426,603 
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 (ค) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
RATIO ANALYSIS 

ตรวจสอบแลว  

2548 2547 2546 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)    

     อัตรากําไรขั้นตน (%) 56.45% 60.90% 53.40% 

     อัตรากําไรสุทธิ (%) 19.30% 21.21% 20.41% 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 13.83% 14.46% 13.96% 

     อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 6.77% 6.55% 6.70% 

     อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 2.52% 2.24% 2.77% 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 4. 25% 4.31% 3.93% 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 3.41% 4.08% 7.46% 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%) 3.15% 3.28% 3.02% 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.50% 1.69% 1.82% 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.08 0.08 0.09 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 8.75 7.61 7.48 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 84.15% 82.27% 76.84% 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (%) 101.75% 97.74% 86.84% 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม (%) 78.24% 81.44% 82.92% 

     อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     

     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 4.26% 5.86% 5.80% 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม (%) 0.02% 0.00% 0.00% 

     อัตราสวนเงินใหสินเช่ือที่หยุดรับรูรายไดตอสินเช่ือรวม (%) 6.15% 8.49% 9.63% 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเช่ือรวม (%) 0.15% 0.12% 0.14% 
     

ขอมูลตอหุน     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 17.54 16.12 14.83 

     กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.33 2.24 2.00 
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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
RATIO ANALYSIS 

ตรวจสอบแลว  

2548 2547 2546 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)    

     อัตรากําไรขั้นตน (%) 49.07% 63.92% 53.26% 

     อัตรากําไรสุทธิ (%) 48.01% 47.84% 55.10% 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.31% 14.92% 14.30% 

     อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 7.60% 6.40% 6.29% 

     อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 3.61% 2.11% 2.65% 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 3.99% 4.30% 3.64% 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 0.20% 0.55% 1.41% 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%) (2.23%) (1.15%) (1.45%) 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.46% 2.35% 2.61% 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.08 0.07 0.05 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 4.17 5.54 5.15 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 89.58% 94.34% 82.89% 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (%) 714.58% 117.34% 96.61% 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม (%) 12.34% 79.11% 84.29% 

     อัตราการจายเงินปนผล (%) N.A. 31.25% 30.00% 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     

     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 3.90% 3.36% 3.22% 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

     อัตราสวนเงินใหสินเช่ือที่หยุดรับรูรายไดตอสินเช่ือรวม (%) 1.69% 1.32% 0.61% 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเช่ือรวม (%) 0.04% 0.05% 0.07% 
     

ขอมูลตอหุน     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.98 15.56 14.44 

     กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 2.33 2.24 2.00 

     เงินปนผลตอหุน (สําหรับป 2548 เปนอัตราที่จายระหวางกาล) (บาท) 0.30 0.70 0.60 
     

อัตราการเติบโต     

     สินทรัพยรวม (%) (13.85%) 14.75% 37.31% 

     หนี้สินรวม (%) (17.99%) 16.10% 45.53% 

     รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล (%) 14.99% 30.91% 28.54% 

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (%) 1.11% 28.03% 62.86% 

 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-19 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 12.2.1  สรุปภาพรวม 

หลังจากที่กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ ตามแผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบัน

การเงินของกลุมธนชาต โดยปรับกิจการของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ใหเปนสถาบันการเงิน 1 

รูปแบบ (One-Presence) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial-Sector Master Plan) เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2548 ซึ่งแนวการปรับโครงสรางที่สําคัญ คือ บริษัทฯ จะโอนการประกอบธุรกิจการเงินใหแกธนาคารธนชาต 

ซึ่งเปนบริษัทยอย และบริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนคืนภายใน 1 ป หลังจากกระทรวงการคลัง

อนุมัติโดยบริษัทฯ จะดํารงสถานะเปนบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ที่คงการเปนบริษัทใหญของกลุมธน

ชาตตอไป และปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 

• พฤษภาคม 2548 โอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ โดยทางบริษัทฯ จะยังคงสัญญาเชาซื้อเดิมไวและใหลูกคา

ชําระคางวดเชาซื้อแกบริษัทฯ จนครบกําหนดตามสัญญา ซึ่งทางธนาคารธนชาต จะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับ  

ลูกคารายใหมแทน  

• กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินรับฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหแกบุคคลธรรมดาจํานวน 

ประมาณ 47,524 ลานบาท 

• ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาเงินใหกูยืมหรือสัญญาสินเชื่อที่ไมดอยคุณภาพ ที่ไมใช

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ในราคาตามมูลหนี้รวม

ดอกเบี้ยคางรับจํานวนประมาณ 535  ลานบาท สวนสิทธิเรียกรองในเงินใหสินเชื่อสวนที่เหลือจะโอนใหแก

ธนาคารธนชาต  ในอนาคต 

• พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินรับฝากประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหแกนิติบุคคลไปใหธนาคารฯ

เพิ่มเติมจํานวนประมาณ 32,279 ลานบาท 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 3,104 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอนจํานวน 121 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 2.33 บาท โดยการเพิ่มขึ้นของ

กําไรสุทธิมาจากการที่สินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทฯ มีการขยายตัวอยางมากถึงรอยละ 36.4 อันทําใหรายไดจาก

การเชาซื้อรถยนตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.4 สําหรับผลประกอบการของธนาคารธนชาต มีกําไรลดลงอันเปนผลสืบเนื่อง

จากการโอนยายการดําเนินธุรกิจเชาซื้อจากบริษัทเงินทุนธนชาติ ไปยังธนาคารซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชีที่ถือปฎิบัติ 

ธนาคารตองบันทึกคานายหนาและคาใชจายเชาซื้อทันที ณ วันที่เกิดรายการ ในขณะที่การรับรูรายไดตามสัญญา   

เชาซื้อจะทยอยรับรูตามงวดที่รับชําระตามวิธีผลรวมจํานวนป (Sum-of-the-year-digits) สงผลใหในชวงแรกธนาคารมี

คาใชจายดําเนินการที่สูง ในขณะที่ดานรายไดที่รับรูอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการตั้งสํารองฯ         ที่

เกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ นอกเหนือจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจ  สําหรับบริษัทธนชาต      

ประกันภัย ก็ไดมีการขยายตัวของธุรกิจอยางมาก โดยยอดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 62.5 แต

เนื่องจากตองทําการตั้งสํารองการประกันภัยไวเปนจํานวนสูง เพื่อรอการทยอยรับรูเปนรายไดภายหลัง ตามหลักการ

บัญชี จึงทําใหมีผลกําไรเพียงเล็กนอย และจากการที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งการนําหลักทรัพยเขา         จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดชะลอตัวลง ก็ไดสงผลใหกําไรของบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) ลดลงเปน

จํานวนคอนขางมาก 
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ณ  ส้ินป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เทากับ 228,073 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 

จํานวน 43,029 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3  โดยสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนต

ที่เพิ่มขึ้น 32,377 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.4 ในขณะที่ยอดเงินลงทุนสุทธิลดลงรอยละ 17.6 สําหรับยอดเงินฝาก

จากประชาชนเทากับ  160,137    ลานบาท   เ พิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547  จํานวน 26,942 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น   รอยละ 20.2 

ดานคุณภาพสินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  

เทากับ 10,129 ลานบาท  ลดลงจากสิ้นป 2547 จํานวน 1,027 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.2 สําหรับอัตราสวน NPL 

ตอสินเชื่อกลุมลดลงจากสิ้นป 2547 จากรอยละ 8.6 เปนรอยละ 6.2  

ดานคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับบริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดสํารอง รวมทั้งส้ิน 6,957 ลานบาท 

แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 4,821 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 2,136 ลาน

บาท 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเฉพาะบริษัท ณ ส้ินป 2548 เทากับรอยละ 13.9 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2548 

เปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2547 ตามงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ฐานะการเงิน 

 ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2548 เปนดังนี้ 

 สินทรัพย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 185,044 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 228,073 

ลานบาท ณ ส้ินป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ 1) เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ย

คางรับสุทธิ 156,035 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.4 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 66.2 

ของสินทรัพยรวม เปนผลจากการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ 2) เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 33,203 ลานบาท        

คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.6 ของสินทรัพยรวม ลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 21.8 ของสินทรัพยรวม เนื่องจาก    

การขายหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชนออกไปจํานวนมาก 

 คุณภาพของสินทรัพย 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ และบริษัทยอย จําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ ส้ินป 2548 

เพิ่มขึ้นจาก 129,944 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 162,961 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 โดยมีการกระจุกตัวอยู

ในธุรกิจสินเชื่อรายยอยที่เปนสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.4 ของเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ย

คางรับรวม เปนผลจากการขยายตัวอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทเงินทุนธนชาติ

ในการรักษาความเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม และขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองใหมากขึ้น ในขณะ



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-21 

ที่สินเชื่อภาคธุรกิจอื่น ไดแก  ภาคธุรกิจการผลิตและพาณิชย สาธารณูปโภคและบริการ และสินเชื่อรายยอยเคหะ มี

สัดสวนลดลงจากปกอนเหลือรอยละ 4.4 6.3 และ 6.8 ตามลําดับ 

 ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2548 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2547 

สัดสวน 
รอยละ 

1. การผลิตและพาณิชย 7,082  4.4 7,138  5.5 
2. อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,113  3.1 5,008  3.9 
3. สาธารณูปโภคและบริการ 10,281  6.3 10,701  8.2 
4. สินเชื่อรายยอย     
 4.1 เชาซื้อ  121,251  74.4 88,874  68.4 
 4.2 เคหะ 11,120  6.8 11,824  9.1 
5. อื่นๆ 8,616  5.3 7,103  5.5 
 163,463  100.3 130,648  100.6 
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (502)  (0.3) (704)  (0.6) 

รวม 162,961  100.0 129,944  100.0 
  
 ณ ส้ินป 2548 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 121,251 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74.4 ของยอดเงินให

กูยืมทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่เทากับ 88,874 ลานบาท ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 36.4 

และยอดรวมจํานวนรถยนตที่บริษัทฯ และบริษัทยอย  ใหสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินป 2548 มีจํานวนถึง 426,065 คัน โดย   

เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 128,877 คัน ยังผลใหรายไดดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 เพิ่มขึ้น

อยางมาก 

 เงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ และบริษัทยอย จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 

สวนใหญเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ป มีจํานวน 145,659 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหกูยืมและลูกหนี้

อายุไมเกิน 1 ป จํานวน 10,618 ลานบาท และเงินใหกูยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถาม จํานวน 7,186 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินที่อยูภายใตการควบคุมของธนาคาร

แหงประเทศไทย (ธปท.) ไดแก บริษัทเงินทุน ธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย มีเงินใหกูยืมและลูกหนี้จัดชั้นและเงิน

สํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของ ธปท. ดังนี้ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-22 

(หนวย : ลานบาท) 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
มูลหน้ี/มูลคา 
ตามบัญชี 

มูลหน้ีหลังหัก
หลักประกัน มูลคาขั้นตํ่าท่ีตอง

ต้ังตามเกณฑ ธปท. 
มูลคาท่ีบันทึก 
ตามบัญชี 

 

2548 2547 2548 2547 

อัตรารอยละ
ขั้นต่ําท่ีตองตั้ง
ตามเกณฑ 
ธปท. (1) 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ  
(รวมเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน) (2) 

         

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 137,636 109,208 116,844 87,801 1 1,168 878 2,579 2,521 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 10,290 7,022 9,645 6,402 2 193 128 193 128 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,553 1,141 576 585 20 115 117 115 117 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 1,119 1,178 419 608 50 210 304 210 304 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,442 1,757 1,045 516 100 1,045 516 1,045 516 

รวม 153,040 120,306 128,529 95,912  2,731 1,943 4,142 3,586 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - -      693 1,106 

 153,040 120,306      4,835 4,692 

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ – บบส. เอ็น เอฟ เอส
ท่ีไดรับโอนจากกลุมบริษัทธนชาต 

         

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 882 967 574 615 1 8 6 278 311 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 57 - 2 - 2 - - - - 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,479 1,855 38 300 20 8 60 451 649 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 67 141 2 22 50 1 11 1 22 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,720 3,947 711 1,136 100 711 1,136 764 1,212 

รวม 5,205 6,910 1,327 2,073  728 1,213 1,494 2,194 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - -      33 33 

 5,205 6,910      1,527 2,227 

รวม 158,245 127,216        

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (189) (254)        

หัก : กําไรระหวางกัน (502) (704)        

รวม 157,554 126,258        

          

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีโอนมาเปนเงินใหกูยืม
และลูกหนี้ 

         

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 74 100 38 40 1 - - 5 7 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 156 - 1 - 2 - - 4 - 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 61 89 15 16 20 3 3 20 21 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 9 19 3 5 50 2 3 3 10 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 344 568 111 122 100 111 122 159 157 

รวม 644 776 168 183  116 128 191 195 

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 158,198 127,034      6,553 7,114 

หมายเหตุ  (1) อัตรารอยละที่ตองตั้งตามเกณฑ ธปท. สําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมคํานวณจากมูลหน้ีหลังหักหลักประกัน 
 (2) มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-23 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินป 2548 รวมทั้งส้ิน 6,957 ลานบาท แบงเปน

สํารองหนี้สูญเฉพาะราย 4,821 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2,136 ลานบาท ยอดคาเผื่อ

สํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2548 

% ตอ NPL 31 ธันวาคม 
2547 

% ตอ NPL 

เชาซื้อ 2,150 150.9 1,473 139.8 
อื่นๆ 2,671 30.7 3,372 33.4 
สํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2,136 - 2,799 - 
รวม 6,957 68.7 7,644 68.5 

 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาติมียอดรวมทั้งส้ิน 6,957 ลานบาท  คิดเปน

รอยละ 68.7 โดยแยกตามบริษัทไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2548 

% ตอ NPL 31 ธันวาคม 
2547 

% ตอ NPL 

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 3,245 216.6 3,589 254.7 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 1,591* 44.4 1,104 42.1 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 320 100.3 434 99.8 
บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็น เอฟ เอส 1,533 36.1 2,233 37.6 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 184 46.2 188 28.6 
อื่นๆ 84 95.5 96 109.1 
รวม 6,957 68.7 7,644 68.5 

หมายเหตุ * คาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,591 ลานบาท เปนสํารองหนี้

สูญเฉพาะราย 1,566 ลานบาท และสํารองหนี้สูญทั่วไป 25 ลานบาท 

   ทั้งนี้การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหสูงกวาเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

   หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย) มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ณ ส้ินป 2548 จํานวน 10,129 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2547 จํานวน 1,027 ลานบาท  ในขณะที่อัตราสวน NPL ตอ

เงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เทากับรอยละ 6.2 ลดลงจากป 2547 ที่มีอัตราสวนดังกลาวรอยละ 

8.6 โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2548 % ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 2547 % ตอสินเชื่อกลุม 
เชาซื้อ 1,425 0.9 1,054 0.8 
อื่นๆ* 8,704 5.3 10,102 7.8 
รวม 10,129 6.2 11,156 8.6 

หมายเหตุ * สวนใหญเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย  
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-24 

 สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาตแยกตามบริษัท และเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวม

ของทั้งกลุมธนชาตมีดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 48 % ตอสินเชื่อ
กลุม 

31 ธันวาคม 47 % ตอสินเชื่อ
กลุม 

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,498 0.9 1,409 1.1 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,582 2.2 2,622 2.0 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 319 0.2 435 0.3 
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 4,244 2.6 5,944 4.6 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 398 0.2 658 0.5 
อื่นๆ 88 0.1 88 0.1 
รวม 10,129 6.2 11,156 8.6 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้สําหรับป 2548 จํานวน 430 ลานบาท   เพิ่มขึ้นจาก

ป 2547 ที่ขาดทุน 78 ลานบาท เปนการขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ จํานวน 422 

ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้เพิ่มขึ้น 8 ลานบาท  

   ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 723 ลานบาท ประกอบดวย     

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อ 650 ลานบาท โดยมีการตัดจําหนายคาเผื่อปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ในระหวางป 73 ลานบาท  

   การโอน NPL ไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

 ในป 2544 ถึงป 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินใหกูยืมและลูกหนี้ใหแกบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 3,417 ลานบาท ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. แลว จึงบันทึกตั๋วสัญญาใช

เงินดังกลาวเปนรายการเงินลงทุนระยะยาว ประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2548 ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ซึ่งไดรับจากการโอนขายลูกหนี้ดอย

คุณภาพใหแก บสท. จํานวน 2,411 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมได มีอายุ 10 ป (2547: ตั๋วสัญญา

ใชเงินจากการโอนขายลูกหนี้ 3,001 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยัง

สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลังจาก บสท. ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกัน

หรือปรับปรุงราคา 

 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบง 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบส้ินปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 

โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะเปน

ผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษัทฯ และบริษัทยอยจะรวมกัน

รับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคา

สินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ 

บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ 



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-25 

 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่   

แนนอนได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร

สินทรัพยดอยคุณภาพแลว จํานวน 344 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน ( 2547: 318 ลานบาท) ใน

ระหวางป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 26 ลานบาท 

และไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยรวมจํานวน 620 ลานบาท 

  เงินลงทุน 

  เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 33,203 ลานบาท ต่ํากวายอด ณ ส้ินป 2547 จํานวน 7,071 ลาน

บาท  หรือลดลงรอยละ  17.6  ซึ่งเปนการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้จาก 27,643  ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เหลือ 

22,883 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 17.2 ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ

ตราสารหนี้เอกชนตางๆ ออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ดังกลาว โดยในป 

2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรจากเงินลงทุนทั้งหมด 240 ลานบาท ลดลงจากปกอน 350 ลานบาท  หรือลดลงรอย

ละ 59.3 โดยรายละเอียดเงินลงทุนแบงไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2548 สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 2547 สัดสวน 
รอยละ 

1. ตราสารหนี้ * 22,883 68.9 27,643 68.6 

2. ตราสารทุน 8,551 25.8 10,535 26.2 

3. เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,769 5.3 2,096 5.2 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 33,203 100.0 40,274 100.0 

หมายเหตุ * ประกอบดวยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรอยละ 19.0 พันธบัตรรัฐบาล (อายุ      

นอยกวา 5 ป) รอยละ 25.5 พันธบัตรรัฐบาล (อายุมากกวา 5 ป) รอยละ 48.0 และหุนกูเอกชนรอยละ 7.5 

ของยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนกระจุกตัวอยูในตราสารหนี้ โดยมีมูลคา 22,883 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 68.9 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาเปนตราสารทุน 8,551 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.8 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพยในแตละ

ประเภทอยางเพียงพอดังนี้ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-26 

(หนวย : ลานบาท) 

2548 2547 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย 

มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว :   
เงินลงทุนเพื่อคา     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 264 264 201 201 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 52 53 8 8 

   รวม 316 317 209 209 

   บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 1 - 

 317 209 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 337 337 2,031 2,028 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 203 204 15 15 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 10 12 58 81 

   รวม 550 553 2,104 2,124 

  บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 3 20 

 553 2,124  
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,948  4,853  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20  -  

 รวม 4,968 4,853 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 5,838 7,186 

เงินลงทุนระยะยาว  :     
เงินลงทุนเผ่ือขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 330 319 974 970 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 522 509 695 690 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 5,394 5,326 6,748 7,040 

   รวม 6,246 6,154 8,417 8,700 

   บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา (92)  283  

 6,154  8,700  
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,647  18,765  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 400  55  

   ตราสารหนี้ตางประเทศ 579  388  

 รวม 16,626  19,208  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (344)  (322)  

 16,282  18,886  
เงินลงทุนทั่วไป     

   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 2,008  2,286  

   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1,259  1,371  

   ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 366  393  

 รวม 3,633  4,050  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (355)  (307)  

 3,278  3,743  

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 25,714  31,329  

  



                                                                                                                                                           บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-27 

 ทรัพยสินรอการขาย 

 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ ส้ินป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 8,145 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 856 

ลานบาท เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ตีโอนชําระหนี้) และการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด ทั้งนี้ในป 

2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 248 ลานบาท และมีสํารองเพื่อครอบคลุม

ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาวจํานวน 725 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 66 ลานบาท 

 สภาพคลอง 

 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 3,838 ลานบาท เงินสดสุทธิที่

ไดมาจากกิจกรรมลงทุน 8,335 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 980 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2548 จํานวนทั้งสิ้น 5,534 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจาก ณ ส้ินป 

2547 จํานวน 3,518 ลานบาท 

 เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน สวนใหญเปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้เพิ่มขึ้น 28,493 ลานบาท  หลักทรัพย

ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น 9,100 ลานบาท เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนเพิ่มขึ้น 26,943  ลานบาท เงิน

กูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 7,577 ลานบาท หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม เพิ่มขึ้น 960 

ลานบาท และขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 2,961 ลานบาท ซึ่ง

สาเหตุหลักเปนผลจากดอกผลเชาซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจายจํานวน 7,450 ลานบาท  

 เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน มาจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง 9,163 ลานบาท  เงินปนผลรับ

จากบริษัทยอยและบริษัทรวม 127 ลานบาท และเงินสดรับจากการขายอุปกรณ 63 ลานบาท 

 เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เปนการใชไปในการจายเงินปนผล 932 ลานบาท  จายเงินเพื่อไถถอนหุนกู 

34 ลานบาท และจายเงินปนผลแกผูถือหุนสวนนอย 17 ลานบาท 

 รายจายลงทุน 

  สําหรับป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 886 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป

กอนรอยละ 111.5 ประกอบดวยการลงทุนในเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 494 ลานบาท เครื่องตกแตงระหวางติดตั้ง 

153 ลานบาท ยานพาหนะ 52 ลานบาท อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 41 ลานบาท และที่ดิน 146 ลานบาท 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สิน และสวนของผูถือหุน โดย     

ณ ส้ินป 2548   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 204,687 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.7 ของหนี้สิน

และสวนของผูถือหุน และมาจากสวนของผูถือหุน 23,386 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.3 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

โดยมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 8.8 เทา หรือมีหนี้สิน 8.8 เทาของทุนดําเนินการ เพิ่มขึ้นจากป 2547 ที่มีหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุนเทากับ  7.6 เทา 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-28 

 หนี้สิน 
 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2548 สวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมและเงินรับฝากจาก    

ประชาชน 160,137 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.1 ของเงินกูยืมและเงินรับฝากและหุนกู รองลงมาไดแก เงินกูยืมและ

เงินรับฝากจากสถาบันการเงิน 24,978 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.0 ของเงินกูยืมและเงินรับฝากและหุนกู และหุนกู

และตราสารหนี้อื่นๆ 7,522 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.9 ของเงินกูยืมและเงินรับฝากและหุนกู  

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม  
2548 

สัดสวน 
รอยละ 

เพ่ิม (ลด) 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2547 

สัดสวน 
รอยละ 

จากประชาชน 160,137 83.1 20.2 133,195 84.2 

จากสถาบันการเงิน 24,978 13.0 43.8 17,372 10.9 

จากตางประเทศ - - (100.0) 87 0.1 

หุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ 7,522 3.9 (0.4) 7,556 4.8 

รวม 192,637 100.0 21.8  158,210 100.0 

   
 สวนของผูถือหุน 

  ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 23,386 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8  จาก

จํานวน 21,494 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยทํา

ใหมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรสําหรับป 2548 จํานวน 3,104 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอย 33 ลานบาท 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มของบริษัทรวมลดลง 19 ลานบาท และโอนกลับเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนที่ไม

มีสิทธิรับเงินปนผล 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีการโอนกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย 155 ลานบาท มีการจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวน 933 ลานบาท มีสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

เพิ่มขึ้น 259 ลานบาท และสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง 35 ลานบาท ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มี

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 13.9 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียงรอยละ 12.3 สูงกวาอัตราขั้นต่ํา

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.0 

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งส้ิน 53,415 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 230.0 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

จํานวน 48,373 ลานบาท ภาระผูกพันอื่นๆ 3,195 ลานบาท การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืม 249 ลาน

บาท และการค้ําประกันอื่นๆ 963 ลานบาท และเล็ตเตอรออฟเครดิต 635 ลานบาท 

 
ผลการดําเนินงาน 

 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 3,104 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอน 121 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้ 
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 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 

 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 10,935 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,824 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.0 โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้ 

 1) รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 16.7 จาก 

2,484 ลานบาท เปน 2,898 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน  และจากการรับชําระของลูกคา 

 2) รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตในป 2548 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.4 เม่ือเทียบกับปกอนโดยมีจํานวน 

7,028 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1,761 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหม

และรถยนตมือสองของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 3) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในป 2548 เทากับ 1,009 ลานบาท ลดลงจากปกอน 351        

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.8 ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะขายเงินลงทุนออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 คาใชจายดอกเบี้ย 

 ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก 158,210 ลาน

บาท เปน 192,637 ลานบาทโดยเพิ่มขึ้น 34,427 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  21.8  ในขณะที่คาใชจายจากการกูยืม

ของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 3,326 ลานบาท เปน 4,427  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,101 ลานบาท  หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 33.1 เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 724 ลานบาท ในขณะที่มีการ

ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1,415 ลานบาทในป 2547 สาเหตุของการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจาก

การปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนในบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบกับไดโอนการดําเนิน        

ธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน 

 รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 5,151 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 202  

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก 

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 1,770 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 1,086 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น      

รอยละ 158.8  

2) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 518 ลานบาท เพิ่มขึ้น 132 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.2  

3) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 248 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.8  

4) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 192 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

22.3  

5) กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 469 ลานบาท ลดลง 719 ลานบาท หรือลดลง    

รอยละ 60.5  

6) กําไรจากการขายเงินลงทุนเทากับ  240 ลานบาท ลดลง 350 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 59.3  
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7) คานายหนาคาหลักทรัพย 524 ลานบาท ลดลง 168 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.3  

 คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 

 ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 7,844 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

2,813 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.9 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 

และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 50.5 และรอยละ 30.3 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของ

ธนาคารซึ่ง ณ ส้ินป 2548 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 66 สาขา ในขณะที่ส้ินปกอนมีสาขาเพียง 13 สาขา อันทําใหตองมีการ

เพิ่มสถานที่และบุคลากร สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจายเชาซื้อ มีการเติบโตขึ้นรอยละ 45.6 ซึ่งแปรผันตาม

ยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เติบโตอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว คาใชจายในการรับ    

ประกันภัย/   ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากปกอน 897 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 185.3  และ ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ และ

บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,720 คนจากจํานวน 3,809 คนเปน 5,529 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 45.2 

ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของ

ธุรกิจ 

 12.2.2 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

(หนวย : ลานบาท) 

 
ป 2548 ป 2547 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
รอยละ 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 362 551 (34.3) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 121 292 (58.6) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 36 65 (44.6) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 58 55 5.5 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 101 (57) 277.2 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 576 285 102.1 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 73 498 (85.3) 
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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนธนชาติ  จํากัด  (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 116, 936 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2547  จํานวน 18,793 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13.8  สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ ไดมีการโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ เงินรับฝาก

ประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และสิทธิเรียกรองในสัญญาเงินใหกูยืมไปใหธนาคาร

ธนชาต จํากัด (มหาชน) ตามที่กลาวไวในขางตน 

 สินทรัพยที่เปนรายการหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย 1) เงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 79,907 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.3 ของสินทรัพยรวม ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 103,178 ลานบาท ลดลงรอยละ 22.6     

เปนผลจากยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อที่ลดลงจากปกอนรอยละ 9.9  2) เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 24,734 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 21.2 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวน 23,959 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2  

 ในป 2548 บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนตางๆออกไป เนื่องจาก   

บริษัทฯ มีแผนที่จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครองพันธบัตรรัฐบาลและหุนกู 

เพื่อการดํารงสภาพคลองอีกและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ และบริษัทฯ ไดใช

สิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย รวมเปนเงินทั้งส้ิน 6,478 ลานบาท จึงทําให

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2547 ซึ่งมีจํานวน 13,999 ลานบาท เปน 21,780 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 55.6 

 คุณภาพของสินทรัพย 

  เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 

 ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 83,152 ลานบาท ลดลงจากปกอน 23,615 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.1 เนื่องจากบริษัทฯ ไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาตตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2548 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อจํานวน 79,937 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 96.13 ของยอดเงินใหกูยืมทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ ส้ินป 2547 ที่มีจํานวน 88,699 ลานบาท ยอด

ลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อลดลงถึงรอยละ 9.9 สําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อที่ปลอยใหมในป 2548 มีจํานวน 26,667 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับจํานวน 53,754 ลานบาท ในปที่แลว หรือลดลงรอยละ 50.4 และยอดรวมจํานวนรถยนตที่บริษัทฯ ให

สินเชื่อเชาซื้อ  ณ ส้ินป 2548 เปนจํานวนถึง 318,456 คัน โดยเพิ่มจากสิ้นปที่แลว 21,920 คัน  

 เงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ สวนใหญรอยละ 95.3 เปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่มีอายุ

เกิน 1 ป มีจํานวน 79,203 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหกูยืมและลูกหนี้อายุไมเกิน 1 ป จํานวน 3,602 ลานบาท และ

เงินใหกูยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถาม จํานวน 347 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.3 และ 0.4 ของยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้ 

และดอกเบี้ยคางรับ 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีเง ินใหกูยืมและลูกหนี้จัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
มูลหน้ี/มูลคา 
ตามบัญชี 

มูลหน้ีหลังหัก
หลักประกัน 

มูลคาข้ันต่ําท่ีตอง
ตั้งตามเกณฑ 

ธปท. 

มูลคาท่ีบันทึก 
ตามบัญชี 

 

2548 2547 2548 2547 

อัตรารอยละ
ข้ันต่ําท่ีตอง
ตั้งตาม

เกณฑ ธปท. 
(1) 2548 2547 2548 2547 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ  
(รวมเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน) (2) 

         

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 72,664 98,614 72,113 97,716 1(3) 705 822 2,115 2,465 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 8,949 6,678 8,641 6,376 2 173 127 173 127 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 467 801 454 536 20 91 107 91 107 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 375 279 359 278 50 179 139 179 139 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 645 330 620 314 100 620 314 620 314 

รวม 83,100 106,702 82,187 105,220  1,768 1,509 3,178 3,152 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - -      66 436 

 83,100 106,702      3,244 3,588 

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีโอนมาเปนเงินใหกูยืม
และลูกหนี้ 

         

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 24 34 24 25 1 - - 1 1 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 2 - - - 20 - - - - 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 9 - - - 100 - - - - 

รวม 35 34 24 25  - - 1 1 

รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 83,135 106,736      3,245 3,589 

หมายเหตุ  (1) อัตรารอยละที่ตองตั้งตามเกณฑ ธปท. สําหรับลูกหน้ีและเงินใหกูยืมคํานวณจากมูลหน้ีหลังหักหลักประกัน 
 (2) มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
 (3)  ไมรวมเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยเน่ืองจากไดบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 

 ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 3,245 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้

สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นตามเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย 1,768 ลานบาทและเปนสํารองฯ เผ่ือความ

เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 1,477 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองของบริษัทฯ จะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ

ไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอ

การดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทฯ  ในระยะยาวยอดคาเผ่ือ

สํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทแยกตามประเภทสินเชื่อไว ดังนี้ 
 

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547  
ลานบาท % ตอ NPL ลานบาท % ตอ NPL 

เชาซื้อ 1,699 126.3 1,465 139.8 

อื่นๆ 69 45.1 43 11.9 

สํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใอนาคต 1,477 - 2,081 - 

รวม 3,245 216.6 3,589 254.7 
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 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

 บริษัทฯ มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งไมรวมหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขาเงื่อนไขการ

เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ ณ ส้ินป 2548 จํานวน 1,498 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.8 ของเงินใหกูยืม 

และลูกหนี้รวม โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทฯ สวนใหญเปนลูกหนี้จากการเชาซื้อ 1,345 ลานบาท หรือ

ประมาณรอยละ 1.62 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทฯ  

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาว  ณ ส้ินป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น          

รอยละ  6.3  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด 318,153 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 

12 ราย มีจํานวนหนี้คงคาง 325 ลานบาท และจํานวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 32 ลานบาท และในระหวางป 

2548 บริษัทฯ มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 4 ราย เปนลูกหนี้เงินใหกูยืม ซึ่งมียอดคงเหลือตามบัญชีกอน

การปรับโครงสรางหนี้ 273 ลานบาท 

  ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ 346 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ของเงินใหสินเชื่อทั้งจํานวน  

 การโอน NPL ไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

 ในป 2544 ถึง 2546 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาขายเงินใหกูยืมและลูกหนี้ใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

(บสท.) จํานวน 587 ลานบาท ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. แลว จึงบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปน

เงินลงทุนระยะยาว ประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตั๋วสัญญาใช

เงินที่ออกโดยบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซึ่งไดรับจากการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแก บสท. จํานวน 

531 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมได มีอายุ 10 ป (2547: ตั๋วสัญญาใชเงินจากการโอนขายลูกหนี้ 

567 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงไดอีกภายหลังจาก บสท. ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 

 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนดบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบง 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบส้ินปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 

โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบผล

ขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษัทฯ จะรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุน

สวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่

คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่

ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ ยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได   อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับลูกหนี้บางรายที่ได

มีการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับ บสท. แลว จํานวน 119 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญา

ใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (2547: 93 
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ลานบาท) ในระหวางป 2548 บริษัทฯ ไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. และลูกหนี้ บสท. เปนจํานวน 5 

ลานบาท  และไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยจํานวนรวม  42 ลานบาท 

 เงินลงทุน 
เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 24,734 ลานบาท สูงกวายอด ณ ส้ินป 2547 จํานวน  775  ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจากจํานวน 13,999 

ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 21,780 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.6 เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคาร   

ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย และเปนการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้จากจํานวน 8,432 ลานบาท 

ณ ส้ินป 2547 เหลือ 885 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89.5 เนื่องจากบริษัทฯ กําลังจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครอง เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุนกู เพื่อการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

อีกและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 
31 ธันวาคม 2548 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 2547 
สัดสวน 
รอยละ 

ตราสารหนี้ 885 3.6 8,432 35.2 

ตราสารทุน 23,323 94.3 15,093 63.0 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 526 2.1 434 1.8 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 24,734 100.0 23,959 100.0 

  

 เงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของบริษัทฯ สวนใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 21,780 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.1 ของเงินลงทุนสุทธิ ซึ่งเปนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญดําเนินธุรกิจดานการใหบริการทางการเงิน (Financial 

Services) เพื่อใหครอบคลุมการบริการทางการเงินอยางครบวงจร อันไดแก ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัท

หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาตประกันชวีิต จํากัด  

บริษัท  ธนชาตประกันภัย จํากัด  บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด และ

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด เปนตน ซึ่งในจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว บริษัทฯ ไดลงทุนใน

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มากที่สุด เปนจํานวนเงิน  15,180  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.70  ของเงินลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 
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สัดสวนการถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

(หนวย : ลานบาท) 

ป 2548 ป 2547 
บริษัท สัดสวน 

การถือหุน 
มูลคา 

การลงทุน 
รอย
ละ 

สัดสวน 
การถือหุน 

มูลคา 
การลงทุน 

รอยละ 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 100.0 2,271 10.4 100.0 2,233  15.9 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 99.8 15,180 69.7 98.9 8,355  59.7 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 75.0 130 0.6 75.0 149  1.1 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 70.0 275 1.3 70.0 268  1.9 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 100.0 628 2.9 50.0 232  1.6 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.0 429 2.0 100.0 -   - 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 58.5 768 3.5 58.5 736  5.3 

อื่นๆ - 2,099 9.6 - 2,026  14.5 

รวม  21,780 100.0  13,999  100.0 

 

 บริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพยในแตละประเภทอยาง

เพียงพอ ดังนี้  

 
(หนวย : ลานบาท) 

2548 2547  
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว :   
เงินลงทุนเพื่อคา     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - - - - 

   รวม - - - - 

   บวก คาเผื่อการปรับมูลคา - - 

 - - 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 3 3 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 7 9 58 81 

   รวม 7 9 61 84 

  บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 2 23 

 9 84  
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  30  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  -  

 รวม - 30 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 9 114 
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2548 2547  
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว  :     
เงินลงทุนเผื่อขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 933 927 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 1,357 1,390 766 870 

   รวม 1,357 1,390 1,699 1,797 

   บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา 33  98  

 1,390  1,797  
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,004  7,563  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  1  

   ตราสารหนี้ตางประเทศ -  -  

 รวม 1,004  7,564  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (119)  (93)  

 885  7,471  
เงินลงทุนทั่วไป     

   เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 546  452  

   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย -  -  

   ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 235  235  

 รวม 781  687  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (111)  (109)  

 670  578  

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 2,945  9,846  
 

 ทรัพยสินรอการขาย 

 ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,260 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547  จํานวน 99ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 ในระหวางปมีทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 1,482 ลานบาท และมีการจําหนายออกไป 1,371 ลาน

บาท บริษัทฯ มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 114 ลานบาท โดยเปนกําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายทรัพยสิน

รอการขาย 127 ลานบาท และคาเผื่อการดอยคาเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสิน ดังกลาว

จํานวน 13  ลานบาท 

 ในการจัดการกับทรัพยสินรอการขายนั้น บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในดานการดูแล พัฒนา 

และจําหนายอสังหาริมทรัพยใหจัดการทรัพยสินตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดไว สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย

และวิธีการจัดการไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 หนา 3-3 ถึง 3-4  ในหัวขอการประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ 

 สภาพคลอง 

 ในป 2548 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,135 ลานบาท เงินสดสุทธิที่ใชไปใน      

กิจกรรมลงทุน 209 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 932 ลานบาท ทําใหเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 812 ลานบาท ลดลงสุทธิจาก ณ ส้ินป 2547 จํานวน 6 ลาน

บาท 
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 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,135 ลานบาท เกิดจากรายการขาดทุนจากการ

ดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจํานวน 4,874 ลานบาท เนื่องจากสาเหตุหลัก คือ ดอกผล เชา

ซื้อและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย 6,310 ลานบาท และการจายสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1,504 

ลานบาท หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น 4,000 ลานบาท และรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยในสวนของ

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่ลดลงถึง 28,668    ลานบาท 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน 209 ลานบาท เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง 6,495 ลานบาท 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 286 ลานบาท โดยมีเงินสดจายสวนใหญใชไปในการจายซื้อเงินลงทุนในบริษัท

ยอยจํานวน 6,728 ลานบาท และจายซื้ออุปกรณ 318 ลานบาท  

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 932 ลานบาท เปนการจายเงินปนผลทั้งหมด 

 รายจายลงทุน 

  สําหรับป 2548 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 318 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 

19.6 ประกอบดวย การลงทุนในเครื่องตกแตงระหวางติดตั้ง 134 ลานบาท เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 161  ลาน

บาท อาคาร 11 ลานบาท และยานพาหนะ 12 ลานบาท  

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ มาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สิน และสวนของผูถือหุน โดย ณ ส้ินป 2548   

บริษัทฯ มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 94,297 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.6 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจาก

สวนของผูถือหุน 22,639 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.4 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทากับ 4.2 เทา หรือมีหนี้สิน 4.2 เทาของทุนดําเนินการ ลดลงจากป 2547 ที่มีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 5.5 เทา 

 หนี้สิน 

 หนี้สินของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2548 สวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน 75,700 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.6 ของเงินกูยืมและเงินฝาก และหุนกู รองลงมาไดแก เงินกูยืมและเงินฝากจากประชาชน 

11,634 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.5 ของเงินกูยืมและเงินรับฝาก และหุนกู สวนหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ 5,473 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 5.9 ของเงินกูยืมและเงินรับฝาก และหุนกู  

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 
 ลานบาท สัดสวนรอยละ ลานบาท สัดสวนรอยละ 

จากประชาชน 11,634 12.5 90,963 80.4 

จากสถาบันการเงิน 75,700 81.6 16,615 14.7 

จากตางประเทศ - - 87 0.1 

หุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ 5,473 5.9 5,473 4.8 

รวม  92,807 100.0 113.138 100.0 

ตารางจําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
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2548 2547  
ลานบาท สัดสวนรอยละ ลานบาท สัดสวนรอยละ 

  เมื่อทวงถาม 75,500 86.5 17,303 16.1 

  ไมเกิน 1 ป* 1,169 1.3 62,658 58.2 

  เกิน 1 ป 10,665 12.2 27,704 25.7 

  รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 87,334 100.0 107,665 100.0 

* รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 

 สวนของผูถือหุน 

  ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 22,639 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 จากจํานวน 20,744 

ลานบาท ณ ส้ินป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2548 ทําใหมีกําไรสะสมยัง

ไมไดจัดสรร 3,104 ลานบาท สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินลดลง 19 ลานบาท และโอนกลับเงินปนผลที่จายใหผู

ถือหุนที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล 1 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีการโอนกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย 155 ลานบาท มี

การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 933 ลานบาท และมีสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

เพิ่มขึ้น 259 ลานบาท ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงเทากับ

รอยละ 13.9 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 

ตอสินทรัพยเส่ียงรอยละ 12.3 สูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 4.0 

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งส้ิน 21,734 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 216.2 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตนเงินจํานวน 

21,723 ลานบาท การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืม 10 ลานบาท และการค้ําประกันอื่นๆ 1 ลานบาท 

 ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ประกอบดวย 1) เงินกูยืมและเงินรับฝาก   ซึ่ง

สวนใหญเปนเงินกูยืมและเงินรับฝากเมื่อทวงถาม  75,500 ลานบาท รองลงมาเปนเงินกูยืมและเงินรับฝากที่มี

ระยะเวลามากกวา 1 ป 10,665 ลานบาท และที่มีระยะเวลานอยกวา 1 ป 1,169 ลานบาท 2) หุนกู อายุมากกวา 1 ป 

5,473 ลานบาท ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุน เปนเงินใหกูยืมและลูกหนี้มากที่สุด ซึ่งสวนใหญเปนเงินใหกูยืมและ

ลูกหนี้ที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป 77,904 ลานบาท  

 ปญหาความไมสัมพันธของแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน เปนตนวา  เงินกูยืมและเงินรับฝากเมื่อทวงถาม      

มีจํานวนมากกวาเงินใหกูยืมเมื่อทวงถาม สงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงดานสภาพคลอง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม

สามารถจะชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถ

จัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือจัดหาเงินทุนไดแตตนทุนสูงกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและเงิน    

กองทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกตางของ

ระยะเวลาในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (สําหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และอายุของสัญญา (สําหรับ

สัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ของสินทรัพย หนี้สิน และรายการนอกงบดุล อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
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ดอกเบี้ยในตลาด กลาวคือ ในกรณีที่บริษัทฯ ใหสินเชื่อระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยมีแหลงเงินทุนจากเงินฝาก

ระยะสั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่รายไดในอนาคตจะลดลงหาก

ดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวสูงขึ้นในระยะเวลาสั้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของการใหสินเชื่อจะคงที่ไปตลอดอายุสัญญาซึ่ง

เปนระยะยาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงในดานดังกลาวอยางรอบคอบและ

ระมัดระวัง โดยไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทฯ สวน

ใหญจะมีการตออายุตอเนื่องเมื่อครบกําหนดตามสัญญา จึงมีแนวโนมวาเงินกูยืมและเงินรับฝาก       ดังกลาวจะอยูกับ

บริษัทฯ นานกวาระยะเวลาตามสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหุนกูที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป จํานวน 5,473 ลานบาท 

ที่เปนการเพิ่มแหลงที่มาของเงินทุนที่มีระยะเวลามากกวา 1 ปอีกดวย  
 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 812 - - - 812 
หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 7,200 - - 7,200 
เงินลงทุน 546 - 1,004 23,379 24,929 
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน และเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 
(กอนหักกําไรจากการโอนขายระหวางกัน) 

1,740 3,491 77,904 - 83,135 

รวม 3,098         10,691 78,908 23,379 116,076 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมและเงินรับฝาก 75,500 1,169 10,665 - 87,334 
หุนกู - - 5,473 - 5,473 
รวม 75,500 1,169 16,138 - 92,807 

 ดานสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ลดลงจากรอยละ 4.3 ในป 2547 เปนรอยละ 4.0 ในป 

2548   

 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

 บริษัทฯ ดํารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหบริษัทเงินทุนตองดํารง

อัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงไมต่ํากวารอยละ 8.0 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง

ไมต่ํากวารอยละ 4.0 โดย ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งหมด 13,703 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

13.9 ของสินทรัพยเส่ียง โดยเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 12,144 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.3 ของสินทรัพยเส่ียง 

ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 
ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2548 มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,649 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากปกอน 200 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 และเมื่อหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว มีกําไรสุทธิ 3,104 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอน 121 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นสูงตามยอด

สินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มขึ้น  ดานกําไรตอหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.24 บาทในป 2547 เปน 2.33 บาทในป 2548 โดย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและ

หุนบุริมสิทธิในอัตรา 0.40 บาทตอหุน และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจายเงินปน
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ผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตรา 0.30 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลที่บริษัทฯ จายในป 

2548 ทั้งส้ิน 933 ลานบาท โดยมีอัตราการจายเงินปนผลในป 2547 รอยละ 31.3  และมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน

ลดลงจากรอยละ 14.9 ในป 2547 เปนรอยละ 14.3 ในป 2548  

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,447 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 971 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

15.0 สวนใหญเปนรายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20.3 จาก 5,245 ลานบาทในป 2547 เปน     

6,310 ลานบาทในป 2548 ทั้งนี้ สวนรายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 19.1 จาก 756 ลานบาท 

เปน 901 ลานบาท ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 50.3 จาก 476 ลานบาท เหลือ 

236 ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายบริษัทฯที่จะขายเงินลงทุนออกไป เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่คืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจเงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครอง เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุนกู เพื่อการดํารงสินทรัพย

สภาพคลองอีกและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 คาใชจายดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีคาใชจายจากเงินกูยืมและเงินรับฝากจํานวน 3,716 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,498 ลานบาท 

หรือ  เพิ่มขึ้นรอยละ 67.5 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะตลาด  

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในป 2548 บริษัทฯ ไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 346 ลานบาท   ในขณะที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเปนจํานวน 988 ลานบาทในป 2547 เนื่องจากไดมีการโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต 

โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน 

 รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯ มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,389 ลานบาท ลดลงจากปกอน 573 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.4 

เปนผลจากการลดลงของกําไรจากเงินลงทุนถึงรอยละ 123.6 จากกําไร 174 ลานบาทในป 2547 เปนขาดทุน 41       

ลานบาท ในป 2548 มีการจําหนายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่คืนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจเงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครอง เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุนกู เพื่อการดํารงสินทรัพยสภาพ

คลองอีกและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของบริษัทฯ ที่เปนรายการหลัก คือ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวม มีจํานวน 1,504 ลานบาท ลดลงจากปกอน 436 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.5 โดยสวนแบงกําไร (ขาดทุน) ของ

บริษัทยอยและบริษัทรวมที่สําคัญตามวิธีสวนไดเสียสําหรับป 2548  มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

           (หนวย : ลานบาท) 

บริษัท ป 2548 ป 2547 
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สัดสวน
การถือหุน 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) 

รอยละ สัดสวน
การถือหุน 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) 

รอยละ 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 100.0 120.4 8.0 100.0 296.0 15.3 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 99.8 513.3 34.1 98.9 807.9 41.6 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 75.0 26.0 1.7 75.0 47.2 2.4 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 70.0 (14.3) (1.0) 70.0 48.7 2.5 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 100.0 113.4 7.5 50.0 (37.5) (1.9) 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.0 626.6 41.7 100.0 359.5 18.5 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 58.5 35.3 2.4 58.5 286.4 14.8 

อื่นๆ - 83.6 5.6 - 132.3 6.8 

รวม  1,504.3 100.0  1,940.5 100.0 

  
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในป 2548 ของบริษัทฯ มีจํานวน 2,816 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 31 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 460 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 

38.7  เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 360 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.2 

สําหรับคานายหนาและคาใชจายเชาซื้อมีจํานวน 531 ลานบาท ลดลงรอยละ 36.5 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชา

ซื้อรถยนตของบริษัทฯ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 429   ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 18.9 เนื่องจากบริษัทฯ ได

โอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ และโอนยายพนักงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมเชาซื้อไปธนาคารระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 

2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 195,479 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 

122,534 ลานบาท คิดเปนรอยละ 168 จากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และเงินใหสินเชื่อ 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการหลักที่สําคัญในสินทรัพย ดังนี้ 

● รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย มีจํานวน 74,745 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน

จํานวน  60,324 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 418 เกือบทั้งหมดเปนการใหกูแกเงินทุน ธนชาติ ซึ่งเปน         

ผูถือหุนใหญของธนาคารอันเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุมที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเรียบรอยแลว 

● หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  12,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน  5,100 ลานบาท    

คิดเปนรอยละ 69  ดานเงินลงทุนสุทธิ มีจํานวนทั้งส้ิน 17,415 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 

1,758 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9 เนื่องจากการลดมูลคาเงินลงทุนจากการจัดสรรคืนเงินตนตาม

กําหนดจากตราสารหนี้ภาคเอกชนและกองทุนรวมที่ถือไว และการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ

หลักทรัพยจดทะเบียนบางสวนออกไป  

● เงินใหสินเชื่อ มีทั้งส้ิน 83,197  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 52,174 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น   

รอยละ 168 ซึ่งไดรวมถึงเงินใหกูยืมเพื่อเชาซื้อ  หลังจากที่ไดมีการโอนยายธุรกรรมเชาซื้อมายังธนาคาร

(เริ่มปลอยสินเชื่อเชาซื้อที่ธนาคารตั้งแตเดือน พ.ค.48 โดยยังคงลูกหนี้เชาซื้อเดิมไวที่เงินทุน)  ทั้งนี้ ณ 

ส้ินป 2548 เมื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ ธนาคารจะมีสัดสวนเงินใหกูยืมเพื่อการเชาซื้อคิดเปนรอยละ  

48 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับเงินใหสินเชื่อประเภทอื่น

ของธนาคาร จากเดิมที่ ณ ส้ินป 2547 ธนาคารจะมีเงินใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัยเปนสัดสวนที่สูงที่สุด 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีหนี้สินรวมอยูที่  180,179 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 116,135 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 181  โดยมีรายการหลักๆ  ที่สําคัญในหนี้สินและสวนของผูถือหุน ดังนี้ 

● เงินฝากรวมจํานวน 149,015  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 103,996 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น  

รอยละ 231 สวนหนึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินรับฝากจากเงินทุน ธนชาติ ประมาณ 80,000 

ลานบาท โดยเงินฝากสวนใหญเปนเงินฝากที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไมเกินกวา 1 ป ซึ่งมี       

สัดสวนเมื่อเทียบกับเงินฝากทั้งหมดเปนรอยละ 76.9 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 67.9 ของเงิน

ฝากทั้งหมด 

● เงินกูยืมรวม จํานวน  24,992 ลานบาท แบงเปนเงินกูระยะสั้นจํานวน 286 ลานบาท และเงินกูระยะ

ยาวจํานวน  24,706 ลานบาท โดยมีเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 24 ลานบาท สวนเงินกู

ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปจํานวน  8,279 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.4 ซึ่งสวนใหญเปนการกูระยะ
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ยาวเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงินทุนมากขึ้น และรองรับแผนการปรับ

โครงสรางภายในกลุมตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ  

● สวนของผูถือหุนอยูที่  15,300 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6,400 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 72        

เมื่อเทียบกับส้ินป 2547  เนื่องจากธนาคารไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอีกจํานวน 6,482 ลานบาท 

ทําใหมีการเพิ่มทุนเรียกชําระแลวจาก 8,102 ลานบาท เปน 14,584 ลานบาท 

 คุณภาพสินทรัพย 

 เงินใหสินเชื่อจัดช้ัน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ณ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับจัดชั้น ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยกําหนดจํานวน  158,745 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 113,107 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 248 โดย

เงินใหสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสวนใหญไดรวมถึงเงินใหสินเชื่อแกเงินทุนธนชาติซึ่งเปนบริษัทแมและบริษัทภายในกลุมธนชาต 

ซึ่งธนาคารจะทยอยไดรับชําระคืนตามรายรับที่เงินทุนธนชาติ ไดรับจากสัญญาเชาซื้อเดิมที่เงินทุนธนชาติ เปนผูให

สินเชื่อกอนที่จะมีการโอนการประกอบธุรกิจเชาซื้อมาใหธนาคารตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุม   

 ธนาคารไดทําการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 1,835 ลาน

บาท ซึ่งเปนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้จัดชั้นปกติถึง 1,335 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมีคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเกินกวาเกณฑฯ อีกจํานวน 26 ลานบาท ทําใหมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งส้ิน 1,861 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 592 ลานบาท  โดยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดของธนาคารตอคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามเกณฑฯ ธปท. รอยละ 101.4 และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

คิดเปนรอยละ 1.2  

 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวน  3,582 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากสิ้นป 2547 จํานวน 960 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  37  สวนหนึ่งมาจากการจัดชั้นตามเกณฑเชิงคุณภาพโดย

พิจารณาถึงกระแสเงินสดของลูกหนี้เพิ่มเติมจากเกณฑการจัดชั้นหนี้ของ ธปท. แมวาลูกหนี้เหลานี้จะยังมีการชําระ

ดอกเบี้ยและเงินตนตามปกติ  

 อัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 2.3 ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 5.8  เนื่องจากมีการ

ขยายตัวของเงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามเกณฑ ธปท. ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นมากทั้งจากเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ และเงินใหสินเชื่อ

แกเงินทุน ธนชาติ  และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจํานวน 1,861 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.0 

 เงินกองทุนตามกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ิน 17,401 ลานบาท แบงออกไดเปน เงินกองทุนชั้นที่ 1 

จํานวน 15,491 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 2,037 ลานบาท มีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพย

เส่ียงเทากับรอยละ 17.3 ลดลงเล็กนอยจากสิ้นป 2547 ที่มีอัตราสวนอยูที่รอยละ 26.3 ซึ่งยังสูงกวาเกณฑที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงคือไมต่ํากวารอยละ 8.5 

ผลการดําเนินงาน 
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 ในปนี้ธนาคารมีการขยายตัวของรายไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทั้งรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลที่เพิ่มขึ้น

จํานวน 2,982 ลานบาท และรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 616 ลานบาท แตเนื่องจากมีคาใชจายตางๆ เพิ่มขึ้น 

ทั้งคาใชจายในการตั้งคาเผื่อหนี้สูญฯ  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คานายหนาเชาซื้อและอื่นๆ  ทําใหในป 2548 มีกําไร

สุทธิจํานวน 362 ลานบาท ลดลงจากปกอน 189 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34 โดยมีสาเหตุมาจากการเติบโตดาน

สินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งสงผลใหคาใชจายในการตั้งสํารองฯ สําหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติตามเกณฑ ธปท. เพิ่มขึ้นจํานวนมาก 

รวมทั้งคาใชจายดําเนินการตางๆ จากการเปดสาขา และอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รายได 

 ในป 2548 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 5,309 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,982 ลาน

บาท หรือรอยละ 128 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

จํานวน 2,236 ลานบาท และจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งมีการทยอยรับรูเปนงวดๆ ตามสัญญาอีก

จํานวน 597 ลานบาท 

 สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2548 มีจํานวน 868 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 616 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 244  สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมและบริการจากสวนลดเบี้ยประกันภัยรับ ซึ่งเปนผล

ตอเนื่องมาจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ จํานวน  241 ลานบาท  กําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 134 ลานบาท  และ

รายไดอื่นอีกจํานวน 109 ลานบาท 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 ธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 1,213 ลานบาทในป 2547 เปน 2,838 ลานบาทในป 2548 หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 134 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝาก ตามปริมาณเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมากจากการรับโอน

เงินรับฝากจากเงินทุน ธนชาติ และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด  

 ในสวนของคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ในป 2548 มีคาใชจายในการตั้งสํารองฯ จากเงินใหสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ 

และเงินใหสินเชื่ออื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนการตั้งสํารองสําหรับสินเชื่อจัดชั้นปกติตามเกณฑ ธปท. ซึ่งเกิดขึ้นในปนี้ถึง 543 

ลานบาท และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้อีก 63 ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยอื่นอีกจํานวน 

2,372 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
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ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ ส้ินป 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวม 3,694 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนโดยเพิ่มขึ้น

จากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและบัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย รวมทั้งบริษัทมีการลงทุนในทรัพยสิน

ประเภทเครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงานเพิ่มขึ้น 

 หนี้สิน 

 ณ ส้ินป 2548 มีหนี้สินรวม 1,423 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมีหนี้สิน 712 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 100 โดยเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และเงินกูยืมจากธนาคาร รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากกูยืมในธุรกรรม

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2548 เทากับ 2,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2 โดย

เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิประจําป 121 ลานบาท ในขณะที่สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 82 

ลานบาทจากราคาตลาดของเงินลงทุนที่เปล่ียนแปลงลดลง 

 สภาพคลอง 

 บริษัทมีเงินสดจายสุทธิจํานวน 64 ลานบาท โดยจายเงินสดในกิจกรรมลงทุนสําหรับการลงทุนในทรัพยสิน

เพื่อการตกแตงสํานักงานและเปดสํานักงานสาขาจํานวน 83 ลานบาท  

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 ณ ส้ินป 2548 เทากับรอยละ 139 ลดลงจากป 2547 ซึ่งอยูที่รอยละ 225 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และ

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และอัตราสวนดังกลาวสูงกวาเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดขั้นต่ําไวที่รอยละ 7 

 

ผลการดําเนินงาน 

 สําหรับป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิ 121 ลานบาท ลดลงจากปกอน 171 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 59 

เนื่องจากรายไดโดยรวมลดลง รวมทั้งบริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ผลการดําเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 

 รายได 

 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 729 ลานบาท ลดลงจากปกอน 198 ลานบาทหรือรอยละ 21 ประกอบดวยรายได

จากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 524 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการ 73 ลานบาทและกําไรจาก

การขายหลักทรัพย 10 ลานบาท เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 24, 27 และ 61 ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทมีรายไดจาก

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 81 ลานบาทและดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 36 ลานบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 8 

และ 9 ลานบาทตามลําดับ  

 ตนทุนและคาใชจาย 

 สําหรับป 2548 บริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน 578 ลานบาทเพิ่มขึ้น 38 ลานบาทจากปกอน

ซึ่งมีจํานวน 540 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของรายไดรวม โดยคาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้น
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คือคาใชจายอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น 35 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40 ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 

 สินทรัพยสวนใหญของบริษัทอยูในรูปเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (ประมาณรอยละ 64.08 ของ

สินทรัพยรวม) สาเหตุจากประเภทของธุรกิจเองและขอบังคับของทางการในการลงทุนของบริษัทที่ปจจุบันใหลงทุนได

เฉพาะในเงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเทานั้น 

 ในป 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 200.73 ลานบาท ลดลง 32.28 ลานบาทจากป 2547 หรือลดลงคิด

เปนรอยละ 13.85  
 หนี้สิน 

หนี้สินรวมอยูในอัตราสวนที่ต่ําเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม (รอยละ 15.70 ของสินทรัพยรวม) ซึ่งประกอบดวย

เจาหนี้การคา เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน และคาใชจายคางจาย 

 ในป 2548 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 40.13 ลานบาท ลดลง 8.62 ลานบาทจากป 2547 หรือลดลงคิดเปน     

รอยละ 25.23  

สวนของผูถือหุน 
  ณ ส้ินป 2548 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 169.21 ลานบาท ลดลง 23.66 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 

12.27 โดยเปนผลจากกําไรสุทธิที่ลดลง  

 ในป 2548 บริษัทไดบันทึกเงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานของป 2547 จํานวน 60 ลานบาท ซึ่งสูงกวา

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานของป 2546 ที่มีจํานวน 50 ลานบาท 

  อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2548 เทากับรอยละ 21.46 ลดลงจาก    

ป 2547 ที่มีอัตราผลตอบแทนอยูที่รอยละ 33.52 เปนผลจากกําไรสุทธิที่ลดลง 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิ 36.32 ลานบาท ลดลง 28.33 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 43.82 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2547 คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 3.63 บาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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รายได 

 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 246.96 ลานบาท ลดลง 13.50 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 5.18 โดยรายได

หลักซึ่งรวมคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน คาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมขายและรับซื้อคืนหนวย     

ลงทุนเทากับ 241.80 ลานบาท ลดลง 15.22 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 5.92     

ตนทุนและคาใชจาย 

 คาธรรมเนียมและบริการจาย ซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจายใหแกผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย   

ลงทุนเทากับ 14.17 ลานบาท ลดลง 1.86 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 11.60 

 คาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 196.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 45.32 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

29.98 อันเปนผลจากคาใชจาย  การพนักงานจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น  การจายเงินชวยเหลือพิเศษที่สูงกวาป 

2547  การจายเงินเกษียณใหกับผูบริหารที่เกษียณอายุการทํางานในป 2547  และคาโฆษณาสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น

จากการโฆษณาประชาสัมพันธกองทุนเพื่อสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายได (Operating Profit Margin) ในป 2548 เทากับรอยละ 14.71    

ลดลงจากอัตราสวนของป 2547 ที่อยูในระดับรอยละ 35.79 อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (Net Profit Margin) ใน

ป 2547 เทากับรอยละ 14.71 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราสวนที่เกิดขึ้นในป 2547 ที่รอยละ 24.82  
 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 
ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2548 มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน  1,721.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 435.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น   

รอยละ 33.8 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2548 มีสินทรัพยลงทุนรวมทั้งส้ิน 

1,160.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 239.27 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 โดยสินทรัพยลงทุนประกอบดวย เงินลงทุนใน

หลักทรัพย 959.67 ลานบาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร  200.78 ลานบาท  

หนี้สิน 

ณ ส้ินป 2548 มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน  1,292.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 389.41 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

43.1 สวนหนึ่งของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากมีเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น 267.87 ลานบาท   

เนื่องจากการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับ   

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2548 เทากับ 428.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 45.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 11.9 สําหรับอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2548 เทากับรอยละ 13.42  

ลดลงจากป 2547 ที่มีอัตราผลตอบแทนรอยละ 14.59 
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กระแสเงินสดและสภาพคลอง 
  ป 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จํานวน 240 ลานบาท    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาน

การลงทุน จํานวน 55 ลานบาท แบงเปนดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 29 ลานบาท  กําไรจากการลงทุนใน      

หลักทรัพยจํานวน 26 ลานบาท  สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  ยังคงไมมีกระแสเงินสดดังกลาว 

เนื่องจากทางบริษัทยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนและ เงินทุนระยะยาว ที่พอเพียงกับการขยายงานในปจจุบัน  

 สภาพคลองทางการเงิน  ป 2548 บริษัทยังคงนโยบายดานการลงทุนที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  ที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทําการทยอยลดเงินลงทุนระยะยาว และลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

ประกอบกับการลงทุนยังคงเนนที่จะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองสูง จึงทําใหบริษัทมีสภาพคลองที่ดีมากในการ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2548 มีกําไรสุทธิ  57.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปกอน 

คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.92 บาท  เนื่องจากในป 2548 มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการรับประกันภัย และจากการลงทุน  

ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,352.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 521.74 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน โดยเปนรายไดจากการรับประกันภัยจํานวน 1,293.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 497.40 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 62.5  เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องมาจากการขยายฐานลูกคาอยางมากในทุกผลิตภัณฑของการประกันภัย 

ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนผูบริโภคเชื่อม่ันในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ จึง

ทาํใหมี    การใชจายและการลงทุนเพิ่มขึ้น ยังผลใหธุรกิจประกันภัยโดยรวมมีการขยายตัว ทําใหในป 2548 บริษัทฯ มี

กําไรจากการรับประกันภัยรวมทั้งส้ิน 239.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 36.57 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 

 ตนทุนและคาใชจาย 

ในป 2548  มีคาชดใชสินไหมทดแทน จํานวน  519.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 192.90  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 59.1 เมื่อเทียบกับปกอน อันเปนผลจากความเติบโตโดยรวมของบริษัทที่มีการรับประกันภัยมากขึ้น สงผลให

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในป 2548 อยูที่ระดับรอยละ 52.7 เพิ่มขึ้นจากป 2547 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 

49.8  

คาใชจายในการดําเนินงาน  มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 216.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

29.3 เมื่อเทียบกับปกอน อันเปนผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรภายในองคกรเพื่อรองรับการเติบโตทางการตลาดและ

เพื่อใหบริการที่มี คุณภาพสามารถครอบคลุมไปยังลูกคาและคูคาทุกกลุม 
 
 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
 
 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  เปรียบเทียบกับป    

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-49 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย  
ณ ส้ินป 2548 มีสินทรัพยรวม 3,770 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7  โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่ง

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92 ของสินทรัพยรวม  โดยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 3,455 ลานบาท        

เพิ่มขึ้นรอยละ 5  เมื่อเทียบกับปกอน  โดยเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุนที่กรมการประกันภัยกําหนด 

หนี้สิน 
ณ ส้ินป 2548  มีหนี้สินรวม 3,243 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 9  โดยเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

รวม ไดแก การตั้งเงินสํารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกป  ซึ่งเงินสํารองประกันชีวิตนี้คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 97 

ของหนี้สินรวม  โดย ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2548  มีเงินสํารองประกันชีวิตจํานวน  3,132  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ  9  

เมื่อเทียบกับปกอน  ซึ่งตามขอกําหนดของกรมการประกันภยันั้น  บริษัทประกันชีวิตตองตั้งวงเงินสํารองประกันชีวิต

สําหรับกรมธรรมที่ยังมีผลบังคับอยู  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรม 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 526 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

1  โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2548 อยูที่รอยละ 19.22      

เพิ่มขึ้นจากป 2547  ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนติดลบรอยละ  9.97 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุดป 2548  มีกําไรสุทธิ 101 ลานบาท  กําไรสุทธิตอหุน 2.02 บาท  ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 57 ลานบาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

รายได 
ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยรับรวม 826 ลานบาท ลดลง 321 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 28  

ทั้งนี้เปนผลจากเบี้ยประกันภัยรับประเภทกลุม ลดลงรอยละ 30 อันเนื่องจากโครงการประกันภัยกลุมบางโครงการ

หมดอายุลง 

ตนทุนและคาใชจาย 
ในป 2548 คาใชจายในการรับประกันภัยมีจํานวน 680 ลานบาท  ลดลง 446 ลานบาท    หรือลดลงรอยละ 

40  โดยมีรายการหลักๆ ดังนี้ 

เงินสํารองประกันชีวิต  คํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของกระทรวงพาณิชย  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย  ซึ่งไดตั้งสํารองไว  257 ลานบาท  ลดลงรอย

ละ 60  เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับประเภทกลุม - แบบคุมครองการจํานอง ลดลงรอยละ 30 และเบี้ยประกันภยัรับ

ประเภทกลุม - แบบชั่วระยะเวลา ลดลงรอยละ 31 

เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันภัย  มีจํานวน 345 ลานบาท  ลดลงรอยละ 9  โดยคาใชจายสวนใหญ

ประมาณรอยละ 79  เปนเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากมรณกรรม  ซึ่งในป 2548 มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

มรณกรรมลดลงรอยละ 18  หรือลดลงจํานวน 59 ลานบาท  เมื่อเทียบกับปกอน 

คาจางและคาบําเหน็จ  มีจํานวน 76 ลานบาท ลดลง 28 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 27  ซึ่งคาจางและคา

บาํเหน็จจะผันแปรไปตามรายไดจากการรับประกันภัย   
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-50 

คาใชจายในการดําเนินงาน  มีจํานวน 197  ลานบาท  ลดลง  22   ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายใน

การควบคุมคาใชจาย 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 
ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมไดลดลงจาก 2,932 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เหลือ 2,370 ลานบาท ณ ส้ินป 2548  หรือลดลง   

รอยละ 19  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 458 ลานบาท  ซึ่งบริษัทได

นําไปชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ย  และการลดลงของเงินลงทุนและเงินใหสินเชื่อจํานวน 165 และ 80 ลานบาท ตามลําดับ  

ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

หนี้สิน 

หนี้สินรวมไดลดลงจาก 1,607 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เหลือ 1,023 ลานบาท ณ ส้ินป 2548  หรือลดลง     

รอยละ 36  ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของภาษีคางจายจํานวน 118 ลานบาท และไดมีการจายชําระคืนเงินกูไปเปนจํานวน 

440 ลานบาท   

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนไดเพิ่มขึ้นจาก 1,280 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 1,347 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 5.2  ในขณะที่อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2548 เทากับรอยละ 5.4     

ลดลงจากป 2547 ที่มีอัตราผลตอบแทนอยูที่รอยละ 38.9 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2548 มีกําไรสุทธิ 73 ลานบาท ลดลง 425 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 85 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547  

คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.28 บาท  ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 

 

รายได 

ในป 2548 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ  154 ลานบาท ลดลง 552 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 78  เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2547  ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลลดลงจํานวน 323 ลานบาท  โดยมี

สาเหตุหลักมาจาก ในป 2548 ลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมมีจํานวนลดลง  และลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ไปแลวสวนใหญไดมีการปดบัญชีไป  คงเหลือที่ทยอยผอนชําระอยูไมกี่ราย  นอกจากนั้นกําไรจากเงินให
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-51 

สินเชื่อ  กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย และกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย ยังไดลดลง ทําใหรายไดที่มิใช

ดอกเบี้ยลดลงจํานวน 228 ลานบาท 

ตนทุนและคาใชจาย 

คาใชจายในการกูยืมเงินลดลงจากปกอนจํานวน 37 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25  สาเหตุมาจากบริษัทได

ชําระคืนเงินกูไปเปนจํานวน 440 ลานบาท  สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานอยูในระดับเดียวกับปกอน จํานวน 34 

ลานบาท  

สําหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญไดมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปกอนจํานวน  4 

ลานบาท และมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินกวาหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเปนอัตรารอย

ละ 55  โดยหลังจากการตั้งสํารองดังกลาวแลว  บริษัทยังสามารถดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระ

ผูกพัน (BIS Ratio) ไดในอัตรารอยละ 53  ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดไวที่รอยละ 8 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2548 มีสินทรัพยรวม 12,316 ลานบาท  ลดลง 4,241 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26 โดยมี

รายละเอียดของสินทรัพย ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 95 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยและตรา

สารหนี้ จํานวน  4,026 ลานบาท เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ตั๋วสัญญาใชเงิน) สุทธิจํานวน 1,403 ลาน

บาท เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ จํานวน 2,004 ลานบาท เงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 1,846 ลานบาท ทรัพยสินรอการขาย

สุทธิจํานวน 2,898  ลานบาท และสินทรัพยอื่นจํานวน 44 ลานบาท 

หนี้สิน 
ณ ส้ินป 2548 มีหนี้สินรวม 11,321 ลานบาท ลดลง 4,769 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30 โดยเปนยอดเงิน

กูยืมจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 11,000 ลานบาท  ระหวางป 2548  บริษัทคืนเงินกูบริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด 

(มหาชน)   และธนาคารธนชาต จํากัด  (มหาชน)  เปนจํานวนเงินรวม  4,824 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2548 เทากับ 995ลานบาท เพิ่มขึ้น 529 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 114 ซึ่งเปน

ผลมาจากการดําเนินงานในป 2548 ที่มีผลกําไรสุทธิ 576 ลานบาท 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2548 เทากับรอยละ 58 

ผลการดําเนินงาน 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-52 

 ในป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิ 576 ลานบาท เพิ่มขึ้น 293 ลานบาท จากที่มีกําไรสุทธิในปกอน 283  ลานบาท   

ทั้งนี้ เปนผลมาจากการรับชําระหนี้ และกําไรจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้   รวมทั้งลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ปด

บัญชี  ทําใหสํารองหนี้สงสัยจะสูญลดลง    และกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย   โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

 รายได 

 ในป 2548 มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 473 ลานบาท ลดลง 42 ลานบาท   หรือลดลงรอยละ 8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากการรับชําระหนี้     สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมในป 

2548 เทากับ 482 ลานบาท  ลดลง  725 ลานบาท   หรือลดลงรอยละ 60   ซึ่งมาจากกําไรจากการปรับปรุงโครงสราง

หนี้   ในป  2548   ลดลง 718 ลานบาท   จาก 1,126  ลานบาทในป 2547  เปน 408 ลานบาท   และกําไรจากการขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพยเทากับ  28  ลานบาท  ลดลง  47  ลานบาท   หรือลดลงรอยละ  63  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน   

 ตนทุนและคาใชจาย 

 คาใชจายในการกูยืมเงินมีจํานวน 483 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ  3 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปกอน เปนผลจากการชําระคืนเงินกูยืมจํานวน   4,824  ลานบาท  ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น  สําหรับคาใชจาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนลดลง 440 ลานบาท    หรือลดลงรอยละ 171  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ทั้งนี้  

บริษัทไดมีการตั้งสํารองมากกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานมีจํานวน 109 

ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ  3 

 

12.3  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ในป 2548 บริษัทฯ จะมีการปรับเปล่ียนสถานะจากการประกอบธุรกิจหลักประเภทเงินทุน เปนการประกอบ

ธุรกิจลงทุนดวยการเขาถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปจจุบันบริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธนชาต ซึ่ง

เปนกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินครบวงจร ไดแก ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการ     

ลงทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ดังนั้นจึงสามารถสรุปปจจัยและ 

อิทธิพลหลักที่อาจสงผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยไดดังนี้ 

 

 

 

 

 12.3.1 ภาวะเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

กลาวคือ      หากภาวะเศรษฐกิจยังคงเติบโตตอเนื่องตอไป การลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การบริโภค

ของ   ประชาชนมีการขยายตัว ยอมเปนโอกาสดีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในดานตางๆ เชน การ

ปลอยสินเชื่อ การซื้อขายหลักทรัพย การรับประกันภัย การประกันชีวิต เปนตน ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถ

จะขยายสินเชื่อและดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดตามแผนและเปาหมายที่ไดวางไว แตหากภาวะเศรษฐกิจไมเปนไป

ตามที่คาดการณก็อาจจะสงผลกระทบในดานลบตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยได 
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 12.3.2 ภาวะการแขงขัน การแขงขันในธุรกิจบริการทางการเงินคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการ เชน จํานวนธนาคารพาณิชย จํานวนบริษัทหลักทรัพย จํานวนบริษัทหลักทรัพย

จัดการ   กองทุน เปนตน และผูประกอบการแตละแหงตางก็มีเปาหมายการดําเนินงานที่จะขยายธุรกิจ โดยจะมีการ

แขงขัน แยงชิงลูกคาดวยการนํากลยุทธตางๆ มาใช เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด ดังนั้นการแขงขันที่รุนแรงอาจสงผล

กระทบตอรายไดและตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมได  

 12.3.3 การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล ไดแก กระทรวงการคลัง 

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย กระทรวง

พาณิชย ซึ่งกฎระเบียบหรือขอบังคับบางอยางอาจจะเปดโอกาสใหบริษัทในกลุมสามารถขยายธุรกรรมทางการเงินได 

แตบางอยางอาจจะเปนขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและขอบังคับจึงอาจสงผล

กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูนอกเหนือ           

การควบคุมของบริษัทฯ และไมสามารถที่จะคาดการณไดวาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดและจะมีผลกระทบเชนใด 

 อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับปจจัยดังกลาวขางตน โดยจะยังคงมุงเนนการทํา      

ธุรกรรมที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมมีความเชี่ยวชาญ และใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ไดแก 

ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และ   ความ

เส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งรายละเอียดของมาตรการรองรับความเสี่ยงหรือการบริหารความ

เส่ียงไดแสดงไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยง หนาที่ 2-16 นอกจากนี้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมของกลุมธนชาติยังมี  

แนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธใหทุกธุรกิจในกลุมธนชาติมีการดําเนินงานไปใน  

ทิศทางเดียวกัน และทุกบริษัทในกลุมมีการรวมมือกันในการสรางสรรคและนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

ของกลุมแกลูกคา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เชน รวมกันเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ในขณะเดียวกันยังคง

มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาดวย 

 

 

 

 

 

 

12.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 12.4.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด สําหรับ 
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- คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นายรุทร เชาวนะกวี ในรอบปที่ผานมามีจํานวน

เงินรวม 2,720,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม 71,611 บาท 

  บริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ 

 - คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นายรุทร เชาวนะกวี ในรอบปที่ผานมามีจํานวน

เงินรวม 4,940,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม 22,474 บาท 

 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 4,457,377 บาท 

 12.4.2  คาบริการอื่น (Non-audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษตามเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย คาสอบบัญชีงบประจําปสงกรมการประกันภัยและคาสอบทานระบบการควบคุมภายในของ

กรมการประกันภัย ใหแก 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) คือ นายรุทร เชาวนะกวี ในรอบปที่ผานมามีจํานวน

เงินรวม 300,000 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบป

บัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ นายรุทร เชาวนะกวี ในรอบปที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 270,000 บาท 

และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวน

เงินรวม 0 บาท 

 - สํ านักงานสอบบัญชีที่ ผู สอบบัญชี สั งกัด  บุคคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข องกับ ผู สอบบัญชี และ 

สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 250,000 บาท และจะตองจายใน

อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

 12.4.3  นอกจากคาตอบแทนตาม 1 และ 2  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สํานัก

งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี

สังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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1133..  ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ  
 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  2/7 หมู 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 2 

  นอรธปารค แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท  0-2596-9000,0-2596-9302-11  โทรสาร  0-2832-4994 

  Call Center  0-2229-2888 

  โฮมเพจ : http://www.tsd.co.th 

  อีเมล : contact.tsd@set.or.th 

ผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท  0-2264-0777, 0-2661-9190 

  โทรสาร  0-2264-0789-90 , 0-2661-9192 

รายชื่อผูสอบบัญชี : นายรุทร เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 หรือ 

  นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 หรือ 

  นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ธนชาติกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

  เลขที่ 128/20-21, 23 อาคารพญาไท พลาซา ชั้น 3 

  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท 0-2216-6677 โทรสาร 0-2216-9022 

ผูแทนผูถือหุนกู/นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

  กรุงเทพฯ 10900 

  โทรศัพท 0-2299-1111  โทรสาร 0-2273-7121-4,0-2273-7857 

  โฮมเพจ : http://www.tmb.co.th 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  - ไมมี – 

ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  - ไมมี – 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                     สวนที่ 3 หนา  1-1 

สวนที่  สวนที่  33  
การรับรองความถูกตองของขอมูลการรับรองความถูกตองของขอมูล  

 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว ถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรอง

วา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย

ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตอ   

ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายให  นายวิชา  กุลกอบเกียรติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด     ไม

มีลายมือช่ือของ  นายวิชา  กุลกอบเกียรติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ    

 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ    

 3. นางสุชาดา  ภวนานันท กรรมการบริหาร    

 4. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร    

 5.  นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการบริหาร    



                                                                                                                                                                บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2548 (แบบ 56-1)                                     สวนที่ 3 หนา  1-2 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ

 6. นายปยะพงศ  อาจมังกร กรรมการบริหาร    

 7. นายกรกฤต  คําเรืองฤทธิ์ ผูอํานวยการอาวุโส     

สายงานบัญชี 

 
ผูรับมอบอํานาจ 

  

    นายวิชา   กุลกอบเกียรติ ผูอํานวยการอาวุโส 

สายงานเลขาธิการองคกร 
   

 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด

ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ

อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให   นายวิชา  กุลกอบเกียรติ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย            

หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นายวิชา  กุลกอบเกียรติ      กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได     สอบ

ทานแลวดังกลาวขางตน” 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 1. นายพิมล  รัฐปตย กรรมการ     

 2. นายสมมาตร  พูนภักดี กรรมการอิสระ    

 3. นางจันทิมา  จตุรภัทร กรรมการอิสระ    

 4. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ    

 5. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการอิสระ    

 6.พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ    

ผูอํานวยการอาวุโส    
ผูรับมอบอํานาจ นายวิชา   กุลกอบเกียรติ 

สายงานเลขาธิการองคกร  

 



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
National Finance Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการและผูบริหาร 

นายบันเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 61  ป 

การศึกษา Master of Science (Finance), Sloan School of Management (M.I.T), U.S.A. 

 Bachelor of Science (Electrical Engineering), Massachusetts Institute of 

Technology, U.S.A. 

 ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 25/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

2537-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

*เร่ิมปฏิบัติงานบมจ.เงินทุน ธนชาติ ต้ังแตป 2523 

เม.ย.2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ธนชาตประกันชีวิต 

2546-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน/กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอรต/                        

กรรมการ บจ. บี.วี.โฮลดิ้ง/กรรมการ บจ. แปลน เอสเตท 

2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. ธนาคาร ธนชาต 

2544–ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ดุสิตธานี/ที่ปรึกษา บมจ. ปทุม ไรซมิล แอนด แกรนารี่ 

2532-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

2530-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ดีบุก/กรรมการ บจ. ไทยฟารมมิ่ง 

2540-2544 กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

2541-2543 กรรมการ องคการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย 

2540-2543 ประธานกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน 

2524-2528 กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2513-2523 กรรมการผูจัดการ บจ. เงินทุนหลักทรัพย ทิสโก 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 
อายุ 56 ป 

การศึกษา Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A. 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 8/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

2533-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

*เร่ิมปฏิบัติงานบมจ.เงินทุน ธนชาติ ต้ังแตป 2523 

2548-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคาร ธนชาต/                  

 กรรมการ บมจ.เอ็ม บี เค รีสอรท/กรรมการ บจ.ธนชาตประกันภัย 

2546-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน/กรรมการ บจ. ธนชาตประกันชีวิต/ 

กรรมการ บจ. แปลน เอสเตท 

2543-ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ปทุม ไรซมิล แอนด แกรนารี่ 

2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

2532-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

2545-2548 กรรมการ บจ. ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 

  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 75  ป 

การศึกษา ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบัญชี (เทียบเทาปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทํางาน   

2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

2516-2536 ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

ผูจัดการฝายธุรการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

หัวหนาสวนตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

2495-2515 หัวหนาหนวยตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแหงประเทศไทย/ 

หัวหนาผูตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 

2494 ขาราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผนดิน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 70  ป 

การศึกษา เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

 2543-ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

 2547-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการ/ 

ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเมนท 

 2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

 2536-2538 รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม 

 2535 อธิบดีอัยการฝายที่ปรึกษา สํานักงานอัยการ 

 2534 อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการ 

 2533 อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการ 

 2531-2532 อธิบดีอัยการคดีแพงธนบุรี สํานักงานอัยการ 

 2529-2530 อธิบดีอัยการเขต 9 สํานักงานอัยการ 

 2527-2528 อธิบดีอัยการเขต 5 สํานักงานอัยการ 

 2525-2526 หัวหนากองอาญา สํานักงานอัยการ 

 2519-2524 อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการ 

 2503-2519 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 
อายุ 69 ป 

การศึกษา Master of Public Health, Harvard University 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

วปอ. รุนที่ 31 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 29/2004 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

 2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. ธนชาตประกันชีวิต 

 2540-ปจจุบัน กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ 

 2534-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย 

 2537-2540 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 2536-2537 อธิบดีกรมการแพทย กรมการแพทย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และอนุกรรมการสรรหา 

อายุ 61  ป 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 6/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  
 2543-ปจจุบัน กรรมการอิสระ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และอนุกรรมการสรรหา  

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 

 2547-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อีดีซี เซอรวิส 

 2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คอรแวค (ประเทศไทย) 

 2545-ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ  

บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

 2543-ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ หจก. พีที แอนด เอส คารแคร 

 2541-ปจจุบัน กรรมการ บจ.องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และประธานอนุกรรมการสรรหา 

อายุ 57 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), Wichita State University, Kansas, U.S.A. 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 33/2003 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน   
2543-ปจจุบัน 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และประธานอนุกรรมการสรรหา บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

2548-ปจจุบัน กรรมการ  บจ.เพยเมนทโชลูช่ัน/กรรมการ บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น 
กรรมการ บจ.แอดวานซ เอ็มเปย/กรรมการ บจ.แอดวานซ เมจิกการด 
กรรมการ บจ.เอไอเอส ไวทเลส คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอรค 
กรรมการ บจ.เอไอเอส ไวร เน็ทเวอรค 
กรรมการ บจ.เอไอเอส อินเตอรเนช่ันแนล เน็ทเวอรค 

 2546-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ/กรรมการ บจ. ไทยแอรเอเชีย/ 
กรรมการ บจ. แคปปตอล โอเค/กรรมการ บจ. เอสซี แมทชบอกซ 

 2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอทีวี/กรรมการ บจ. อารตแวร มีเดีย 
 2544-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลอินโฟ มีเดีย/กรรมการ บจ. อารคไซเบอร 
 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร/กรรมการ บจ. ดิจิตอลโฟน/ 

กรรมการ บมจ. ชินแซทเทลไลท/ 
กรรมการ บจ. ชิน บรอดแบนด อินเตอรเนต (ประเทศไทย)/ 
กรรมการ บจ. ไอท ีแอพพลิเคชั่น แอนด เซอรวิส/กรรมการ บจ.ชินนี่ดอทคอม 

 2542-ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บมจ.ชินคอรปอเรช่ัน/กรรมการ บจ. ธนชาตประกันภัย/ 
กรรมการ Merry International Investment Corp. / 
กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส/กรรมการ บจ. ดาตา เน็ทเวอรค โซลูช่ัน/
กรรมการ Shenington Investments Pte.,Ltd./กรรมการ บจ. เอดี เวนเจอร 

 2541-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ชินวัตร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลย/ีกรรมการ บจ. โมบาย ฟรอม แอดวานซ/
กรรมการ บจ. แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคช่ันส 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อนุกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและอนุกรรมการสรรหา 

อายุ 56 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Central State University, U.S.A. 

ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2004 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  
 2537-ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และอนุกรรมการสรรหา บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ม.ค. 2549-ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมจัดการทรัพยสิน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยพาณิชยธนพัทธ 

ม.ค. 2548-2549 ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 3 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 พ.ย. - ธ.ค. 2547 ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมลูกคาบุคคล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
 2546-พ.ย. 2547 ผูชวยผูจัดการใหญ สายผลิตภัณฑ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2544-2546 ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดลูกคาบุคคล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2542-2544 ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานบัตรเครดิต บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป* กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 60 ป 
การศึกษา Bachelor of Economics, Monash University 

Certificate, Executive Commercial Lending Training Program,  

Banker Trust, U.S.A. 
 ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 20/2002  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณการทํางาน  

2548-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
2532-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  
2545-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ    * ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และไดรับการแตงตั้ง  

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2548  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 โดยจดทะเบียนกรรมการเขาใหมตอ      

กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย และมีผลแตงตั้งวันที่ 1 กันยายน 2548       

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 55 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (การเงินการธนาคาร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 19/2002 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 2 
สถาบันพระปกเกลา 

ประสบการณการทํางาน  
2541-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  บมจ.เงินทุน ธนชาติ 

*เร่ิมปฏิบัติงาน บมจ.เงินทุน ธนชาติ ต้ังแตป 2523 
2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บลจ. ธนชาต จก. 
2545-2548 กรรมการ และกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
2541-2545 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการตลาด บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายปยะพงศ อาจมังกร* กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 48  ป 
การศึกษา ปริญญาโท ภาษีอากร, University of Southern California, U.S.A. 

ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 22/2002 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน   
                    2548-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เงินทุน ธนชาติ 
 2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 
 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต 
 2544-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยรอยัลออคิดเรียลเอสเตท 
 2543-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 
 2541-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 
 2541-2548 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงิน บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2541 ผูอํานวยการอาวุโส สายการเงิน บมจ. เงินทุนธนชาติ 
 2537-2541 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารการเงิน บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ    * ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และไดรับการแตงตั้ง  

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2548  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 โดยจดทะเบียนกรรมการเขาใหมตอ      

กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย และมีผลแตงตั้งวันที่ 1 กันยายน 2548       

 

 

 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

  

นางนุสรา  รุนสําราญ* กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 47  ป 

การศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  ป 2545 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

2548-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

2540-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2540-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ    * ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และไดรับการแตงตั้ง  

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2548  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 โดยจดทะเบียนกรรมการเขาใหมตอ      

กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย และมีผลแตงตั้งวันที่ 1 กันยายน 2548       

 

นายอมร กิตินารถอินทราณี ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการ 

อายุ 53  ป 

การศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 39/2004 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน   

 2546-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

 2544-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตประกันภัย 

 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

 2545-2546 รองกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุมและปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารธนชาต 

 2541-2543 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารงานกลาง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท 305,000 หุน (0.0228%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นางรัมภา ภูชอุม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคลกลาง 

อายุ 55 ป 

การศึกษา ปริญญาโท การตลาด, Michigan State University, U.S.A. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, Fairleigh Dichinson University, U.S.A. 

ประสบการณการทํางาน  

 2543-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

 2547-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

 2542-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เพื่อนพบแพทย 

 2533-2543 กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ บมจ. เงินทุน เอกชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายชัชวาลย จันทรรวงทอง ผูอํานวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ 
อายุ 50 ป 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร  

ปริญญาตรี การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทํางาน  

 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สินเคหการ 

 2540-2544 ผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผูอํานวยการอาวุโส สายงานเลขาธิการองคกร 
อายุ 48 ป 

การศึกษา ปริญญาโท การเงิน, University of Wisconsin – Madison 

ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 19/2002  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายงานเลขาธิการองคกร บมจ.เงินทุน ธนชาติ 

 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

 2543-2546 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย  

บจ. หลักทรัพย ธนชาติ 

 2540-2543 ผูอํานวยการ ฝายวางแผนและบริหารงานกลาง บจ. หลกัทรัพย ธนชาติ 

 2538-2540 ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาและวางแผน บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -ไมม-ี 

การถือหุนในบริษัท 66,400 หุน (0.0049%) 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นางขจิตพันธ ชุนหฤทธิ์ ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
อายุ 49  ป 
การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร Computer Science, West Coast University 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2544 ผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2542-2544 ผูอํานวยการ ฝายสารสนเทศเพื่อการจัดการและสํานักงานอัตโนมัติ  

บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2541-2542 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายสารสนเทศเพื่อการจัดการและสํานักงานอัตโนมัติ  

บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายกรกฤต  คําเรืองฤทธิ์ ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบัญชี 
อายุ 37  ป 
การศึกษา ปริญญาตรี  บัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2547-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบัญชี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2548-ปจจุบัน กรรมการ  บจ. ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 
 2542-2547 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บจ. ไทยศรีซูริคประกันภัย 
 2540-2542 ผูจัดการฝายบัญชี บจ. ไทยศรีซูริคประกันภัย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 1,400 หุน (0.00010%) 

 

นายเกรียงไกร ภูริวิทยวัฒนา ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง 
อายุ 45  ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เศรษฐศาสตรสหกรณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาระบบงานและระเบียบคําสั่ง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงเทพเคหะ 
 2542-2544 ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาระบบงานและระเบียบคําสั่ง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2536-2542 ผูจัดการกลุมเสริมระบบงาน บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 
 

นางกัญญา  ทรัพยบุญรอด ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
อายุ 47  ป 
การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทํางาน  
 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2544-2545 รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
                    2542-2544 ผูชวยผูอํานวยการ  ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บมจ.เงินทุน ธนชาติ 
 2533-2542 ผูจัดการสวน สวนฝกอบรมและประชาสัมพันธ บมจ. เงินทุน ธนสยาม 
 2532-2533 วิทยากร หัวหนาสายวิชาบริหารธุรกิจ สํานักฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายสนอง คุมนุช เจาหนาที่บริหารช้ันสูง ดานประสานงานกลาง 
อายุ 45  ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน  
 2545-ปจจุบัน เจาหนาที่บริหารชั้นสูง ดานประสานงานกลาง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2544-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา/กรรมการ บจ. กลาสเฮาส บิลด้ิง 
 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 
 2543-2545 ผูอํานวยการ สายงานกฎหมายและประเมิน บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2542-2543 ผูอํานวยการ ฝายงานสนับสนุน บมจ. เงินทุน เอกชาติ 
 2540-2541 ผูอํานวยการฝาย สํานักกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนพล 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายวิจักษณ ประดิษฐวณิช ผูอํานวยการ ฝายสินเชื่อเพื่อการบริโภค 
อายุ 40  ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.-Finance), Saint Louis University 

ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6871 

ประสบการณการทํางาน  
 2545-ปจจุบัน ผูอํานวยการ ฝายสินเช่ือเพื่อการบริโภค บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2543-ปจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 
 2542-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ถิรวานิช 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นายพัฒนา บุญสุข ผูอํานวยการ  สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ 
อายุ 46  ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน  
 2542-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2541-2542 ผูจัดการสวนอาวุโส บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2540-2541 ผูจัดการฝายการเงินและบริหาร บจ. ธนชาตประกันภัย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายชูศักดิ์ พัชรพงษศักดิ ์ ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบทั่วไปและสอบทานสินเชื่อ 1 

อายุ 43 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประสบการณการทํางาน  
 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบทั่วไปและสอบทานสินเช่ือ 1 บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2542-2546 ผูชวยผูอํานวยการฝาย ดานตรวจสอบทั่วไป บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2527-2533 ผูชวยหัวหนาสายระเบียบคําสั่ง บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นางสาวรมณีย เจนพินิจ ผูอํานวยการ สํานักวางแผนและพัฒนาระบบและบัญชี 
อายุ 45  ป 
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักวางแผนและพัฒนาระบบและบัญชี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2543-2544 ผูอํานวยการ ฝายบัญชี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2542-2543 ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและงบประมาณ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2535-2542 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบัญชีและงบประมาณ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นายชาญชัย นันทจิตรเกษม ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบทั่วไปและสอบทานสินเชื่อ 2 

อายุ 49 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน  
 2547-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบทั่วไปและสอบทานสินเช่ือ 2 บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2546-2547 รองผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2545-2546 รองผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ธนชาต 
 2542-2543 รองผูอํานวยการ ฝายบริหารหนี้เชาซ้ือ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2539-2542 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายบริหารงานกลาง บจ. เซ็นลีสซ่ิง 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 1,400 หุน (0.00010%) 

 

นายศิริพงษ แผนสนิท ผูอํานวยการ สํานักแผนงานกลยุทธ 
อายุ 42 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2546-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักแผนงานกลยุทธ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2545-2546 รองผูอํานวยการฝาย บมจ. ธนาคารธนชาต 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร ผูอํานวยการ   ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี ้
อายุ 44 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน 
                2548-ปจจุบัน 

 
ผูอํานวยการ  ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้  บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

                   2548-ปจจุบัน   กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
 2547- 2548 ผูอํานวยการ สํานักปรับปรุงโครงสรางหนี้ธุรกิจ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2547 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ธุรกิจ 1 บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2544-2547 เจาหนาที่บริหารชั้นกลาง 3 สายแกไขหนี้ บมจ. เงินทุน ธนชาติ (ขอยืมตัวไป 

ปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 3  
บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 800 หุน (0.00006%) 

 

 

 
 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 13  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

ที่ปรึกษา 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 70  ป 
การศึกษา เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  
 2543-ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2547-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการ/ 

ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเมนท 
 2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท เบเกอรี่ 
 2536-2538 รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม 
 2535 อธิบดีอัยการฝายที่ปรึกษา สํานักงานอัยการ 
 2534 อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการ 
 2533 อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการ 
 2531-2532 อธิบดีอัยการคดีแพงธนบุรี สํานักงานอัยการ 
 2529-2530 อธิบดีอัยการเขต 9 สํานักงานอัยการ 
 2527-2528 อธิบดีอัยการเขต 5 สํานักงานอัยการ 
 2525-2526 หัวหนากองอาญา สํานักงานอัยการ 
 2519-2524 อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการ 
 2503-2519 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

นายสุทิน  นนทแกว ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 76 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน  
 2535-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2502-2532 ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา  กระทรวงยุติธรรม 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 14  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

นายสมคิด เตียตระกูล ที่ปรึกษาระบบบัญชี 
อายุ 57 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาระบบบัญชี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2533-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจสมคิดและเพื่อน 
 2514-2544 กรรมการบริหาร บจ. สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นางสาวเจิดศิร ิสุขเสริม ที่ปรึกษาดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
อายุ 57 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Diploma Programming Technology, Central Data Institute, Australia 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2542-2544 ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2535-2542 ผูจัดการฝายตรวจสอบงานคอมพิวเตอร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2528-2535 รองผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2525-2528 หัวหนากลุมประมวลผลขอมูล ฝายคอมพิวเตอร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายวิชิต ญาณอมร ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
อายุ 60 ป 
การศึกษา ปริญญาโท  M.S. (Computer Science), University of IOWA, U.S.A, 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2526-2545 รองผูจัดการใหญ กลุมงานเทคโนโลยแีละปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2524-2526 Manager of Systems Development บจ. เชลล (ประเทศไทย) 
 2521-2524 Manager of Management Information & Computer Center บจ. ซัมมิท อินดัสเตรี

ยล 
 2510-2521 ผูชวยผูอํานวยการศูนย ศูนยประมวลผลดวยเครื่องจักรกลแหงประเทศไทย  

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 15  



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
National Finance Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

 

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตาํแหนงผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
รายช่ือ NFS บริษัทยอย บริษัทรวม 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

นายบันเทิง  ตันติวิท X  // X                X XX  

นายศุภเดช พูนพิพัฒน A  /// XX //    XXX            XXX XXX  

นายสมมาตร  พูนภักด ี XXX                    

นายพิมล  รัฐปตย XXX                    

พลเรือตรีนายแพทยวทิรุ   แสงสิงแกว XXX                 XXX   

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา XXX                    

นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ XXX     XXX               

นางจันทิมา  จตุรภัทร XXX                    

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป XXX  / B    XXX               

นางสุชาดา  ภวนานันท XXX  /       X //             

นายปยะพงศ  อาจมังกร XXX  / C   X //              XXX  

นางนสุรา  รุนสําราญ XXX  / C    XXX  XXX             

นายอมร  กิตนิารถอนิทราณ ี D     XXX        X       

นางรัมภา  ภูชอุม D             XXX      XXX 

นายเกรียงไกร  ภูริวิทยวัฒนา E           XXX         

นายชชัวาลย  จันทรรวงทอง E          XXX          

นายวชิา  กุลกอบเกียรต ิ E             XXX       

นางขจติพันธ  ชณุหฤทธิ์ E                    

นายสนอง  คุมนชุ E             XXX XXX      

นายกรกฤต  คําเรืองฤทธิ ์ E             XXX       

หมายเหตุ :   X      ประธานกรรมการ                    XX      รองประธานกรรมการ          XXX      กรรมการ       

    /       กรรมการบริหาร            //       ประธานกรรมการบริหาร                   ///      รองประธานกรรมการบริหาร      

   A      กรรมการผูจัดการใหญ           B       กรรมการผูจัดการ                          C      รองกรรมการผูจัดการ    

   D      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ      E       ผูอํานวยการอาวุโส 

 

รายช่ือบริษัทยอย  บริษัทรวม 
บริษัทยอย  

1. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  11.  บริษัท กรุงเทพเคหะ จํากัด 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 12. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

3. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 13.  บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

4. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 14. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 15.  กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอรต้ี ฟนด 6 

6. บริษัท พัสระ จํากัด 16.  บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 

7. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 17. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

8. บริษัท เอ็น เอฟ เอส แคปปตอล จํากัด บริษัทรวม 

9. บริษัท ถิรวานิช จํากัด 18.  บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) 

10. บริษัท สินเคหการ จํากัด 19.  บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด 
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