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สวนที่ สวนที่ 11  
ขอมูลสรุป ขอมูลสรุป ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

  

 
 ในป 2549 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายเหตุการณ เร่ิมจากการแปรสภาพเปน บริษัทแมของ

กลุมธุรกิจการเงินครบวงจร (Financial Holding Company) ภายใตชื่อใหมวา “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   

ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2549 เปนตนมา และเพื่อใหสอดรับกับแนวทางการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย     

ที่ประกาศใชหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ตลอดจนยกระดับการกํากับดูแลที่ดีใหมีมาตรฐานตามแนวปฏิบัติ

สากล กลุมธนชาต โดยมีบริษัทฯ เปนบริษัทแมและบริษัทในกลุมทั้งหมด 16 บริษัทรวมถึงธนาคารธนชาต จึงไดยื่นคํา

ขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ซึ่งไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง

ประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549   

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2548 ภาพรวมการ

ดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยโดยมีสินทรัพยรวม

จํานวน 286,768 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 คิดเปนรอยละ 25.7 เกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก

ของธนาคารธนชาต จากจํานวน 148,371 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 เปน 198,527 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.8 

ซึ่งเปนผลจากกลยุทธเชิงรุกดวยการออกผลิตภัณฑดานเงินฝากใหม ๆ และการขยายสาขาอยางตอเนื่อง เงินฝากที่

เพิ่มขึ้นเปนแหลงสนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ โดยธนาคารฯ มีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอย

ละ 34.6 จากสิ้นป 2548 และมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นจนสงผลใหเปนผูนําในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมใน

ปจจุบัน  

ผลประกอบการ ในป  2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

1,636 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 52.7 และมีกําไรตอหุนเทากับ 1.10 บาท ซึ่งการลดลงของกําไรสุทธินี้เปนผลมาจาก

บริษัทยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย) มีการกันสํารองเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดดําเนินการปฏิบัติตามประกาศของ ธปท.เพื่อให

สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวาประเทศฉบับที่ 39 (International Accounting Standard- IAS 39) และจาก

การที่ธนาคารธนชาตไดรับผลกระทบจากภาวะการแขงขันดานเงินฝากของธนาคารพาณิชย สงผลใหตนทุนดานเงิน

ฝากสูงขึ้น ในขณะที่รายรับสวนใหญมาจากธุรกิจเชาซื้อ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จึงทําใหไดรับผลกระทบดังกลาว 

ประกอบกับการเรงขยายสาขาของธนาคารธนชาต ซึ่ง ณ ส้ินป 2549 ธนาคารฯมีสาขาจํานวนทั้งส้ิน 133 สาขา ไมรวม

สํานักงานใหญ แบงเปนสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวน 72 สาขา และตางจังหวัดจํานวน 61 สาขา 

รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 242 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีกรวมเปน 46 

แหงนอกจากนี้ยังไดเรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนการสรางพื้นฐานที่ม่ันคงในการขยายตัวอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  ซึ่งทําใหมีคาใชจายจํานวนมาก แตก็จะทําใหธนาคารฯ สามารถขยายธุรกิจและมี

ความสามารถในการแขงขันไดในระยะยาว  สําหรับการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (Non Performing 

Loans-NPLs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  NPLs ของกลุมธนชาตมีจํานวนเทากับ 9,767 ลานบาท  
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ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 362 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.6 โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อกลุมลดลง

จากรอยละ 6.2 ณ ส้ินป 2548 เหลือรอยละ 4.7 ณ ส้ินป 2549 

 กลยุทธสําคัญที่บริษัทฯ นํามาใชในการดําเนินธุรกิจในป 2550 ถึงป 2552  คือ การบริหารงานเปนกลุม

เชื่อมโยงกัน โดยปรับรูปแบบการทํางานและการบริหารจัดการของสาขาขนาดใหญ (Hub) เพื่อพัฒนาระบบการ

ทํางานและการจัดการ การใหบริการทางการเงินของสาขาเครือขายเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ สามารถแขงขนัได อันจะ

ทําใหบรรลุแผนยุทธศาสตรของกลุมธนชาต คือ การกาวไปสูการเปนกลุมพลังทางการเงินครบวงจร ที่มุงเนนในการ

นําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก ตามกรอบ Customer Centric 

ที่วางไว นอกจากนี้บริษัทฯ   ยังมีนโยบายในการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม โดยจะใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

การเงินอื่นทั้งธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิต ธุรกิจลีสซ่ิง และธุรกิจ

สนับสนุน เปนบริษัทลูกของธนาคารธนชาต เพื่อใหเกิดการประสานพลังทางธุรกิจ (Synergy) ตามเปาหมายของกลุม

อยางแทจริงและทําใหกลุมธนชาตเปน Full Integrated Services ไดในอนาคต 

 ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมยังคงมุงมั่นพัฒนาการดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรร

มาภิบาลอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในเรื่องบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  ความปลอดภัยดานสารสนเทศ  การเปดเผยขอมูล 

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน และการดูแลเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน สงผลใหบริษัทฯ 

ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report Awards ในการประกาศรางวัล SET Awards 2006  และไดรับ

การประเมินผลการจัดประชุมผูถือหุน ซึ่งจัดการประเมินเปนปแรกโดยสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในระดับคะแนน 93.50  และธนาคารธนชาต ไดรับการประเมินในระดับคะแนน 95.50  จากคะแนนเต็ม 110 คะแนน 

นอกจากนี้ ทั้งบริษัทฯและธนาคารธนชาตยังไดรับการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยูในระดับดีมาก   

 อยางไรก็ตาม ในฐานะบริษัทแม บริษัทฯ จะดาํเนินธุรกิจและบริหารจัดการบริษัทในกลุมธนชาตทั้งหมด ใหมี

การบริการทางดานงานปฏิบัติการ และงานสนับสนุนทางการเงินอยางครบวงจร และมีประสิทธิภาพภายใตการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสรางประสิทธิผลจากการดําเนินงานใหมากที่สุด มีการกําหนดเปาหมายทิศทางและกลยุทธของ

กลุมอยางมีวิสัยทัศน เพื่อสรางความเปนหนึ่งในความเปนกลุมธุรกิจการเงินครบวงจรของประเทศสรางสรรค

ความสําเร็จใหแกลูกคา และสงเสริมแนวทางการพัฒนาทุกบริษัทในกลุมธนชาตใหสามารถเติบโตและยืนหยัดตาม

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอยางตอเนื่อง ภายใตการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ สวนที่ 22  
บริษัทที่ออกหลักทรัพยบริษัทที่ออกหลักทรัพย  

 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. การลงทุน และใหสินเชื่อแกบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงิน

ของตนเอง 

2. การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทําใหบริษัทโฮลดิ้งมีอํานาจ

ควบคุมในบริษัทนั้นจะตองเปนธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและ

ตองไดรับอนุญาตจาก ธปท. 

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

  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510    

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 13,331,540,030 บาท 

เว็บไซต  : http://www.thanachart.co.th    

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

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

โทรสาร  : 0-2217-8312 
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1.  ปจจัยความเสี่ยง 
 

 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
ภาพรวมของธุรกิจการเงินในป 2549 อยูในภาวะที่มีการแขงขันสูงผลจากการดําเนินแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (Master Plan) ของธนาคารแหงประเทศไทยสงผลใหมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชยขึ้นใหมเขามายัง

ระบบธนาคารพาณิชย  ถึงแมสภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยปรับเพิ่มสูงขึ้น แตธนาคารพาณิชยตางๆ 

กลับมีการแขงขันระดมเงินฝากโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อสรางฐานลูกคาเงินฝาก และขยายสวนแบง

ทางการตลาด ในขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนอยูในแนวโนมชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเผชิญกับปจจัยตางๆ ที่

กระทบตอผูบริโภคและนักลงทุน สงผลใหการปลอยสินเชื่อใหมขยายตัวไดต่ํา  ในสวนของกลุ

                                          

มธนชาตไดรับอนุญาต

จากธนาคารแหงประเทศไทยในการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 

Supervision) โดยมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแม และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร 

ธนชาต) อยูในกลุม Solo Consolidation1 ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ที่ผานมานั้น ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ขายหุน

บริษัทยอยใหธนาคารธนชาต จํานวน 8 บริษัท อันไดแก บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน   ธนชาต จํากัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด บริษัท ธนชาต       

กรุปลีสซ่ิง จํากัด บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทางการเงินของกลุมธนชาตใหเขมแข็งยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี

ในการดําเนินธุรกิจการเงิน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและยังคงใหความสําคัญ กับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศ

ไทยที่ออกมาตรการตางๆ  เพื่อใหสถาบันการเงินมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น  และเปน

มาตรฐานสากล มุงสูหลักเกณฑ Basel II 
 

โครงสรางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองเผชิญกับ

ปจจัยเส่ียงตางๆ อยูตลอดเวลา ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

ดังนั้นเพื่อใหสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหอยู

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตางๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการในระดับนโยบาย ไดแก  

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แนวทางและดูแล

การบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise wide risk) โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบตอ         

เปาหมายการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 

 
1 กลุม Solo Consolidation หมายถึง กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจใหสินเช่ือ (Credit Institution) ซ่ึงธนาคารถือหุนโดยตรงตั้งแตรอยละ 

75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในที่นี้ ไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ 

และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงให

เหมาะสมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอ

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  

 
คณะกรรมการในระดับปฏิบัติการ ไดแก 

คณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย (Asset and Liability Management Committee) 
มีบทบาทในการกํากับดูแลโครงสรางสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและ

สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) มีบทบาทในการกํากับดูแลการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินตางๆ ของบริษัทฯใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตลาดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) มีบทบาทในการกํากับดูแลการใหสินเชื่อ ธุรกรรม 

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหเครดิตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา 

สินเชื่อ 

คณะกรรมการ 

พิจารณาการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารสภาพ

คลองและอัตราดอกเบี้ย 

สํานักบริหารความเสี่ยง 

สํานักวิเคราะหสินเชื่อ 

สายงานตรวจสอบ 

สํานักควบคุมธุรกิจ 

กรรมการผูจัดการใหญ 
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-    การดําเนินงานตาง ๆ    อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มีการสอบยันและถวงดุลอํานาจสามารถตรวจสอบ

การปฏิบัติงานระหวางกันได  (check and balance)  มีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง 

(middle office) ไดแก สํานักควบคุมธุรกิจ (Business Control Unit)  และหนวยงานที่บันทึกรายการ 

(back office)   แยกออกจากหนวยงานที่ทําธุรกรรม (front office)  

-  บริษัทฯ  กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งได

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม และยัง

ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก การระบุถึงลักษณะ

ของความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง การพัฒนาเครื่องมือและแบบจําลอง (Model) ที่เหมาะสมสําหรับวัด

คาความเสี่ยง  การควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และการติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อ

จัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้น 

-   การกําหนดขนาดและสัดสวนคาความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหบริษัทฯสามารถรับรูถึงระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใชเปนเพดานในการควบคุมคาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได และ

ใชเปนระดับสัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให

เหมาะสม ทันตอเหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน  

ลูกคา  และพนักงานเปนสําคัญ 

 
ประเภทความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1. ความเส่ียงดานเครดิต  (Credit Risk)    

ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้ หรือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ไดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง

สงผลกระทบตอธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้   ที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน

ของบริษัทฯ ความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืมหรือให      

สินเชื่อ การกอภาระผูกพันหรือการค้ําประกัน ธุรกรรมอ่ืนที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย

ประเภทตราสารหนี้ (market instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท.ไมค้ําประกันและ

องคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน  

ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต บริษัทฯ ไดสรางวัฒนธรรมทางดานเครดิต      

เร่ิมจากการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญาหรือผูออกตราสารประเภทหนี้โดยใชแบบ

วิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคูสัญญา และมอบหมายใหหนวยงานวิเคราะหสินเชื่อ

ซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยง ดวยแบบวิเคราะหดังกลาวควบคูกันไปกับการวิเคราะหความเสี่ยงที่ทํา

ขึ้นโดยเจาหนาที่สินเชื่อหรือลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะ

เปนผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม 

และเงื่อนไขตางๆ ในการใหสินเชื่อหรือกอภาระผูกพัน  
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รวมทั้ง ควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ดวยการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเชื่อไปยังกลุม

ลูกคาตางๆ กันอยางเหมาะสมภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว ตลอดจน ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อใหมีการ

จัดการอยางเหมาะสม ดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เนนการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถ

ในการชําระหนี้คืนเปนปจจัยสําคัญ โดยมีหนวยงานควบคุมธุรกิจซ่ึงเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํา

ธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และมีสายงานตรวจสอบรับผิดชอบ

ในการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ ธปท. 

เพื่อใหผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ไดรับ บริษัทฯ มีการนําเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหัก       

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 2549 และ 2548 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจ ไดดังนี้ 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ

    บริษัทยอย - บริษัทบริหารสินทรัพยและบริษัทลีสซ่ิง 1,468                2.96 1,638               1.97

    การเกษตรและเหมืองแร -                    0.00 4                      0.00

    อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 5                       0.01 285                  0.34

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 1                       0.00 250                  0.30

    การสาธารณูปโภคและการบริการ 13                     0.03 13                    0.02

    การบริโภคสวนบุคคล 0.00 0.00

         เพือ่ที่อยูอาศัย 54                     0.11 417                  0.50

         เพือ่ธุรกิจหลักทรัพย -                    0.00 2                      0.00

         เพือ่เชาซื้อ 47,702              96.33 79,937             96.13

    อื่นๆ 274                   0.55 606                  0.73

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 49,517              100.00 83,152             100.00

2549
ประเภทธุรกิจ

2548

 

จากขอมูลสินเชื่อโดยรวมพบวา ในป 2549 บริษัทปลอยสินเชื่อกระจุกตัวอยูในสินเชื่อเชาซื้อ คิดเปนรอยละ 

96.33 ของยอดสินเชื่อรวม อยางไรก็ตามสินเชื่อเชาซื้อสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อสําหรับบุคคลธรรมดา มีวงเงินไมสูง

มากนักและมีการกระจายตัวของลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการโอนยายธุรกิจเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาตซึ่งเปน

บริษัทยอยดําเนินการแทน 

 



                                                                                                                                                                           บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                              สวนที่ 2  หนาที่  1-5 

1.2 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 
สินเชื่อดอยคุณภาพ ไดแกสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ เปนปญหาหลักของแตละ

สถาบันการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและพยายาม

ควบคุมคุณภาพของสินเชื่อดวยการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ 

          สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2548 เปนดังนี้ 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ

    ต่ํากวามาตรฐาน 308                          20.53 469                          31.31

    สงสยั 284                          18.93 375                          25.03

    สงสยัจะสญู 908                          60.53 654                          43.66

รวม   1,500                       100.00 1,498                       100.00

2549
สนิเชื่อจัดชั้น

2548

 
บริษัทฯ มีปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2548  จํานวน 1,498 ลานบาทเปน 1,500 ลาน

บาทในป 2549  และบริษัทฯมีการกันสํารองหนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก 890 ลานบาทเปน 1,075 ลานบาทในป 2549  ทั้งนี้เม่ือ

พิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสินเชื่อ สินเชื่อดอยคุณภาพมีสัดสวนเทากับรอยละ 3.03 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.80 ใน

ปที่ผานมา และสามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

สินเชื่อดอยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกิจ

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ

    การเกษตรและเหมืองแร -                      0.00 -                      0.00

    อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4                         0.27 16                       1.07

    ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง -                      0.00 6                         0.40

    การสาธารณูปโภคและการบริการ 11                       0.73 9                         0.60

    การบริโภคสวนบุคคล

         เพ่ือท่ีอยูอาศัย 42                       2.80 47                       3.14

         เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย -                      0.00 2                         0.13

         เพ่ือเชาซ้ือ 1,314                  87.60 1,344                  89.72

    อื่นๆ 129                     8.60 74                       4.94

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1,500                  100.00 1,498                  100.00

ประเภทธุรกิจ
2549 2548
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(หนวย : ลานบาท)

2549 2548 เปลี่ยนแปลง

หนีด้อยคุณภาพ 1,500                  1,498                  2

สํารองหนีสู้ญ 1,075                  890                     185

หนี้ดอยคุณภาพ 

 

การปรบัโครงสรางหนี้ที่มีปญหา

2549 2548

จํานวนลกูหนี้ (ราย) 20 12

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง (ลานบาท) 73 325

หนี้สวนที่หลกัประกันไมคุม (ลานบาท) 16 32

คาเผือ่การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 1 -

เงินใหสนิเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ (ลานบาท) 49,517 83,152

ยอดหนี้ปรับโครงสรางตอสนิเชื่อรวม (รอยละ) 0.15 0.39

 

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหนี้เปนความเสี่ยงจากลูกหนี้ดอยคุณภาพยอนกลับ นั่นคือหลังจากปรับ

โครงสรางหนี้ ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสงผลกระทบกับบริษัทฯ  ใน

สวนของการปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้มียอดเงินตนและ

ดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวนเงินรวม 73 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.15 ของยอดรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสรางดังกลาวหากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 16 ลานบาท  

 
1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 
สําหรับการใหสินเชื่อที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน บริษัทฯ กําหนดใหมีการวิเคราะหและจัดระดับคุณภาพ

ของหลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น และนําผลการวิเคราะห

ดังกลาวไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาวไมวาจะเปน

อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาไดตองมีการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที่ 

ธปท. กําหนดไว  

                 ที่ผานมาธุรกรรมสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยรถยนตเปนหลักประกันที่ถือเปน

กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดบริษัทฯ สามารถดําเนินการครอบครองสินทรัพยไดในทันทีเพื่อ

นําไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถที่เปนหลักประกันได ความ

เส่ียงจากการจําหนายรถไดแตไมสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัยเสี่ยงเชน สภาวะตลาด     

รถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา เปนตน 
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1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผ่ือ การ

ดอยคา 3,199 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.03 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคารอยละ 10.42 ของมูลคาราคา

ตนทุนทางบัญชี   

บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายสวนหนึ่งจํานวน 635 ลานบาท (ราคาทุน) ไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ

ลูกคาแตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯจึงยังมิไดรับรูการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคง

บันทึกเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 

 
1.5 ความเส่ียงจากการค้ําประกันและการอาวัล 
บริษัทฯไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิดภาระผูกพันจาก การรับอาวัลตั๋วเงิน การค้ําประกันกูยืมเงิน          ซึ่ง

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคาในกรณีที่ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา 

สําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ําประกันและการอาวัล บริษัทฯ ไดดูแลและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว ดวยการ

ตรวจสอบขอมูลโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติที่เขมงวด ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับ

การใหสินเชื่อตามปกติของบริษัทฯ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 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

ความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมอบหมายใหคณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนเปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงดานนี้ ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวาเครื่องมือดังกลาวมีมีประสิทธิภาพ

และมีความแมนยํา บริษัทฯกําหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทํา Backtesting โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ BIS 

(Bank for International Settlement) กําหนด  
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นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจําลองเหตุการณรุนแรงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพยใน

ตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลันหรือทํา Stress test เพื่อใหบริษัทฯคาดการณไดวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลตอ

รายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯอยางไร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนที่มีไวเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทเงินลงทุน  

เปนดังนี้ 

 

 
2549 2548

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนเพื่อคา - -

เงินลงทุนเผือ่ขาย

หลกัทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - -

ตราสารหนี้เอกชน - -

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 8 9

8 9

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนเผือ่ขาย

หลกัทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - -

ตราสารหนี้เอกชน - -

ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 826 1,390

826 1,390

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผือ่ขาย 834 1,399

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผือ่ขายระยะยาว

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผือ่ขายชั่วคราว

มูลคายุติธรรม (ลานบาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความผันผวนตลอดทั้งปที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดปรับลดมูลคาการลงทุน

ในหุนจดทะเบียนลง  เปนผลทําใหคาความเสี่ยงดานราคาของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามไปดวย  
 

2.2   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย  (Interest Rate Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ

รายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items)       

ในระยะเวลาตางๆ กันในระดับที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ของ

บริษัทฯ  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                              สวนที่ 2  หนาที่  1-9 

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 รวมทั้งการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

(Reprice) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

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

เส่ียงอยางใกลชิดโดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่

อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดมาตรการตางๆ ในการรองรับความเสี่ยง 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วิเคราะหตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้          

                 (หนวย : ลานบาท)

รายการ เมือ่ทวงถาม 0-3 เดอืน 3-12 เดือน 1-5 ป เกิน 5 ป ไมมดีอกเบีย้ รวม

สินทรพัยทางการเงนิ 

    เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 9                         -                      -                      -                      -                      267                     276                     

    เงนิใหกูยืมแกสถาบนัการเงนิ -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

    หลักทรพัยซ้ือโดยมีสญัญาขายคนื -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

    เงนิลงทนุ 1,576                  504                     -                      -                      3,000                  23,423                28,503                

    เงนิใหสนิเชือ่ 803                     324                     3,656                  43,725                -                      992                     49,500                

รวมสินทรพัยทางการเงนิ 2,388                  828                     3,656                  43,725                3,000                  24,682                78,279                

หน้ีสินทางการเงนิ 

    เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 39,600                -                      -                      -                      -                      -                      39,600                

    เงนิกูยืม -                      1,650                  10,015                4,000                  -                      -                      15,665                

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 39,600                1,650                  10,015                4,000                  -                      -                      55,265                

ระยะเวลาการกาํหนดอัตราดอกเบีย้ใหมหรอืวนัครบกาํหนด

          

จากการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม ซึ่งบริษัทฯ ไดโอนธุรกิจเงินฝากและเชาซื้อไปยังธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) เปนผลใหบริษัทฯไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาตซึ่งปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เพื่อรองรับการโอนเงินฝาก 

อยางไรก็ดีจากสินเชื่อเชาซื้อที่ทยอยลดลง และการทยอยคืนเงินกูยืมจากธนาคารธนชาต จะทําใหความเส่ียงดาน

อัตราดอกเบี้ยทยอยปรับลดลง  

2.3 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนจากการมีสินทรัพย หรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ 
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บริษัทฯมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เปนผูควบคุมและติดตาม

ความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกําหนดของสินทรัพยและ

หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ดี เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะปดความเสี่ยง

โดยใชเครื่องมือทางการเงินเชน สัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนา เปนตน    

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจึงไมมีความเสี่ยงดาน

อัตราแลกเปลี่ยน 

3. ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)    

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อ

ถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหา

เงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ใน

ปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองในแตละ

ชวงเวลาที่บริษัทฯอาจมีความตองการเงนิทุนแตกตางกันเพื่อรองรับการถอนเงินฝาก การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือการ

เพิ่มขึ้นของสินทรัพย 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 ซึ่งจะจัดให

มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหารจัดการความเสี่ยงเปนประจําทุกสัปดาห  

แหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2549 ไดแก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเปนผลจากการปรับ

โครงสรางธุรกิจของกลุมธนชาต บริษัทฯไดโอนเงินฝากไปที่ธนาคารธนชาต และกูยืมจากธนาคารธนชาตมาทดแทน 

โดยมียอดเงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 39,600 ลานบาท  
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เงนิทนุจําแนกตามประเภทของแหลงเงนิทนุ                                                                 (หนวย : ลานบาท)

2549 รอยละ 2548 รอยละ

เงนิกูยืมและเงนิรับฝาก

    จากประชาชน - - -

    จากสถาบันการเงนิ 39,600 71.65 75,700 81.57

    จากตางประเทศ - - -

ตั

-

๋วแลกเงนิ - - 670 0.72

ตั๋วสัญญาใชเงนิ 10,665 19.30 10,964 11.81

หุนกู 5,000 9.05 5,473 5.90

55,265 100.00 92,807 100.00

เงนิทนุจําแนกตามระยะเวลาของแหลงเงนิทนุ                                                               (หนวย : ลานบาท)

2549 รอยละ 2548 รอยละ

ไมเกิน 1 ป 42,535 76.97 76,669 82.61

เกิน 1 ป 12,730 23.03 16,138 17.39

55,265 100.00 92,807 100.00

 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา 

เปนดังนี้ 

 

 

รายการ เมือ่ทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมกีําหนด รวม

สินทรพัยทางการเงิน 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 256 -                      20                       -                      276                     

    หลักทรัพยซ้ือโดยมสีัญญาขายคืน -                      -                      -                      -                      -                      

    เงินลงทนุ 1,576                  -                      3,504                  23,423                28,503                

    เงินใหสินเช่ือ 2,490                  3,784                  43,226                -                      49,500                

รวมสินทรัพยทางการเงิน 4,322                  3,784                  46,750                23,423                78,279                

หนี้สินทางการเงิน 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 39,600                -                      -                      -                      39,600                

    เงินกูยืม -                      2,935                  12,730                -                      15,665                

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 39,600                2,935                  12,730                -                      55,265                

รายการนอกงบดุล

   การคํ้าประกันการกูยืมและการรับอาวัลต๋ัวเงิน 10                       -                      -                      -                      10                       

   การคํ้าประกันอ่ืน ๆ 1                         -                      -                      -                      1                         

รวมรายการนอกงบดุล 11                       -                      -                      -                      11                       

วันทีค่รบกําหนดของเครื่องมอืทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)
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4. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด

ธรรมาภิบาลในองคกร หรือมีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยอาจ

เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  หรือเหตุการณภายนอก และ     

สงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมทั้งชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท ฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพรอมทั้งจัดใหมีการปรับปรุงขั้นตอน

การทํางานภายในใหคลองตัวและสอดรับกับรูปแบบของการใหบริการทางการเงินเพื่อความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการตางๆ ไดแก  

• การจัดโครงสรางองคกร กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน เพื่อการสอบยันและ

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

หนาที่ควบคุมความเสี่ยง (Middle office) ไดแกสํานักควบคุมธุรกิจ (Business Control Unit)  และหนวยงานที่

บันทึกรายการ (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 
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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 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนได

เสียสุทธิจํานวน 1,342 ลานบาทลดลงจาก 1,504 ลานบาทในป 2548 โดยบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท

รวมจํานวน 22,280 ลานบาทคิดเปนรอยละ 79.22 ของเงินลงทุนสุทธิ บริษัทฯ มีการลงทุนในธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) มากที่สุด มีมูลคาการลงทุน 15,030 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.46 ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและ   บริษัท

รวม รองลงมาไดแกบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีมูลคาการลงทุน 2,079 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.33 

ดังแสดงในตารางเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

 

มูลคาเงนิลงทนุตามวธิีสวนไดเสยีในบรษิทัยอยและบรษิทัรวม
              (หนวย : ลานบาท)

ช่ือบริษัท

2549 2548 2549 2548

ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) 15,030 15,180 362 200

บริษัทหลกัทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 2,079 2,271 555 -

บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทนุ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 96 130 75 45

บริษัท ธนชาตประกันภยั จํากัด 429 275 110 -

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 968 628 - -

บริษัทบริหารสนิทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด 824 429 - -

บริษัทบริหารสนิทรัพย แม็กซ จํากัด 946 768 - -

อืน่ๆ 1,908 2,099 209 127

รวม 22,280 21,780 1,311 372

มูลคาเงินลงทนุ เงินปนผลรับ
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6.  ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ

ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดเงิน    กองทุน

หรือการดํารงอยูของบริษัทฯ ในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทฯ จัดใหมีการทําแผนกลยุทธสําหรับชวงเวลา 

3 ปขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณภายนอกที่อาจสงผลกระทบถึง

การบรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ 

 
7. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฏระเบียบของทางการ 

     ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธปท. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

แตละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
7.1  ผลกระทบจากหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมเพื่อกํากับดูแลสถาบันการเงินที่

มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย แบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงินใหมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติ

สากลนั้น เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน (กลุม

ธนชาต) โดยมี บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแม และอนุญาตให ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) อยูใน

กลุม Solo Consolidation ที่สามารถมีบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) ในอนาคต สําหรับกลุม

ธนชาตซึ่งเติบโตขึ้นจากแนวความคิดของกลุมธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัท ทุนธนชาตเปนบริษัทแมมาโดยตลอด จึงทํา

ใหกลุมธนชาตมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1  ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สาํคัญ 
 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ
ธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพยตั้งแตป 2517 ในชื่อ “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย แคปปตอล ทรัสต จํากัด” ป 
2518 เขาเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 16  ป 2523 ธนาคารแหงประเทศไทย 
(“ธปท.”)  อนุญาตใหธนาคารไทยพาณิชยเขาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยเปลี่ยนชื่อเปน "บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด"  และป 2525 บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมดวย
คณะผูบริหารชุดใหมที่ยังคงบริหารงานสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  โดย ป 2540 นับเปนจุดเริ่มแหงการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงเนนธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจรดวยการขยายฐานการใหบริการทาง
การเงินเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจเงินทุนผานทางบริษัทในกลุมธนชาต  ซึ่งมีทั้งธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจบริหารสินทรัพย  

ป 2547 บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายธุรกิจไปสูภูมิภาคมากขึ้น โดยเนนทางการเงินของบริษัทในกลุม 
ธนชาตแบบครบวงจร พรอมทั้งไดวางนโยบายในการรักษาความเปนผูนําในธุรกิจเชาซื้อรถยนตใหมและขยายสวน

แบงการตลาดเชาซื้อรถยนตมือสองใหมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทําให
บริษัทฯไดรับคัดเลือกใหติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัทที่ไดคะแนนสูงสุดดานบรรษัทภิบาล จากผลการศึกษาของ

สแตนดารด แอนด พัวร และศูนยรายงานการเงินและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร รวมทั้งไดรับ
คัดเลือกใหเปนบริษัทที่ติดอันดับกลุมที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุด 25 เปอรเซ็นตแรกของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 
337 บริษัท (Top Quartile Companies)  ในโครงการ “Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2003”  ที่ประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัท ฟทซ เรท
ติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ไดประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวที่ระดับ 
A-(tha) ใหกับบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ดวยแนวโนมมีเสถียรภาพและสะทอนถึงความเพียงพอของ
เงินทุนของบริษัทฯ รวมทั้งผลกําไรที่ปรับตัวดีขึ้น 

ป 2548 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการตามแผนงานการปรับโครงสรางการ
ประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต โดยบริษัทฯ จะตองคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนภายในเวลา 1 ป หลังจาก
ไดรับการอนุมัติแผนการปรับโครงสรางดังกลาว และจะมีสถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding 
Company)  
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2.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมธนชาตในป 2549 

 ในป 2549 บริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา การดําเนินงานในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี ดานสาขา ดานการ
ใหบริการ  ดานผลิตภัณฑทางการเงิน รางวัลเกียรติคุณกลุมธนชาต  ดังนี้ 

2.2.1  ดานการบริหารจัดการ 

• บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)  ไดแปรสภาพ
เปน Financial Holding Company และคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2549 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)”  และเปลี่ยนชื่อยอในระบบการซื้อ
ขายหลักทรัพยเปน “TCAP”   เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 และในป 2549 บริษัทรวมกับธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) ไดเสนอจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 
Supervision) ซึ่งไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”)  นอกเหนือจากการรวมจัดตั้งกลุมธุรกิจทาง
การเงินแลวธนาคารธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ คือ การปรับความเหมาะสมของหนวยงานและ

โครงสรางองคกรของธนาคาร การปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการรวมงานปฏิบัติการ การปรับรูปแบบและ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางวัฒนธรรมองคกรโดยใหความสําคัญกับ Thanachart New DNA 
โดยการดําเนินที่กลาวทั้งหมดเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันของกลุมธนชาต ในการเปนธนาคารที่มีบริการทางการเงิน

ครบวงจร (Universal Banking) การตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก (Customer 
Centric) และความรวมมือ     ความเปนหนึ่งเดียวกันของทุกหนวยงาน (Synergy) 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
1. เปล่ียนชื่อยอบริษัทจาก “NATSEC” เปน “TNS” ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 
2. เปล่ียนชื่อ website บริษัทจาก www.thanachartsec.com เปน 

www.TNSitrade.com  

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร โดยมีการจัดแบง
สายงานตามลักษณะประเภทของลูกคามากกวาการแบงตามผลิตภัณฑ รวมทั้งแยกสายงานสนับสนุนออกจากสาย
งานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก เพื่อใหมีความชัดเจนและความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ 

1. สายการตลาด ประกอบดวย กลุมพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด กลุมการตลาด (ขาย) และ
กลุมบริการลูกคา 

2. สายปฏิบัติการ ประกอบดวย กลุมปฏิบัติการและบัญชีกองทุน และกลุมงานบริการและงานทะเบียน  
3. กลุมบริหารการลงทุน 
4. กลุมงานสนับสนุนธุรกิจ ประกอบดวย หนวยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี หนวยงานบริหารงาน

บุคคล หนวยงานธุรการ หนวยงานบัญชีและงบประมาณ หนวยงานกฎหมาย สํานักกรรมการบริหาร  
5. กลุมงานอิสระ ประกอบดวย สํานักกํากับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549  (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 2-2 

 

http://www.thanachartsec.com/
http://www.tnsitrade.com/


                                                                                                                                                                         บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 มีมติแตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน 

คือ นายบันเทิง ตันติวิท ในตําแหนง รองประธานกรรมการ 
 
2.2.2 ดานเทคโนโลยี 

• บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย (Core Banking) ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่องจากป 2549 โดยคาดวาจะนําระบบบางระบบมาใชไดอยางสมบูรณในป 2550 ซึ่ง

รายละเอียดไดเปดเผยรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีไวในหัวขอ 4.     “การวิจัยและพัฒนา”  หนา 
4-1 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  ไดพัฒนาระบบการใหบริการ ดังนี้ 

1. พัฒนาบริการ  Daily Research Mail ซึ่งเปนบริการสงบทวิเคราะหหุนรายวันใหกับลูกคาที่
เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับเจาหนาที่การตลาดทางอีเมลทุกเชากอนตลาดฯ เปดทําการ  ซึ่งถือ
เปนการเพิ่มความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลของลูกคา 

2. พัฒนาระบบ Thanachart Easy Info  ซึ่งเปนระบบการดูขอมูลผาน GPRS WAP 
(wap.thanachartsec.co.th) จากเดิมใหมีเมนูการใชงานที่สะดวกและมากขึ้น เพื่อให

ลูกคาสามารถดูขอมูลหลักทรัพยในรูปแบบตางๆ ได เชนเดียวกับการดูขอมูลผานอินเตอรเน็ต  
รวมทั้งยังสามารถดูขอมูล NAV ของกองทุนรวมไดอีกดวย 

3. พัฒนาระบบ IFIS-d Trade SET50 Index Futures เพื่อใชในการสงคําส่ังซื้อขาย 
SET50 Index Futures 

4. พัฒนาระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธรวมกับทาง บริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จํากัด เพื่อใชในการ
สงคําส่ังซื้อขาย SET50 Index Futures ผานทางระบบอินเตอรเน็ต 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ขยายขอบเขตการใหบริการ ดังนี้ 

1. 

2. 

ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต และเพิ่มเว็บไซตภาษาอังกฤษ 

เพิ่มชองทางการซื้อขายกองทุน ตรวจสอบสถานะการลงทุน และผลการลงทุนผานระบบโทรศัพท 
(IVR) 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด นําระบบ Electronics Claim File เขามาใชเพื่อลดการ
จัดสงไฟลเอกสารจากสาขาเขาสูสํานักงานใหญ เปนผลใหการเปดเคลมมีความรวดเร็วขึ้น สงผลให

ลูกคา และคูคาไดรับบริการดานสินไหมทดแทนรถยนตที่รวดเร็วขึ้น 
 

2.2.3  ดานสาขา 
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• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดเปดสาขาใหมในป 2549 จํานวน 67 สาขา โดยเปนสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 32 สาขา และในภูมิภาคจํานวน 45 สาขา ทําให ณ ส้ินป 
2549 ธนาคารธนชาต มีสาขารวมทั้งส้ินจํานวน 133 สาขา  

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปดสํานักงานสาขาใหมในป 2549 จํานวน 3 สาขา 
เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการลูกคา ในขณะเดียวกันไดปดดําเนินการ จํานวน  3 สาขา ทําให ณ ส้ินป 
2549 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต มีสาขาทั้งส้ิน 29 สาขา  

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  มีสาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 18 สาขา 

2.2.4  ดานการใหบริการ 
• ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) 

 มีการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑในลักษณะแบบรวมศูนย (Centralization Product 
Development) เพื่อประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อทํา Cross-selling & 
Product Bundling และสามารถวิเคราะหความตองการของผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ
ของกลุมลุกคาเปามหายไดมากขึ้น นอกจากนั้นยังพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Stage-
gate Product Development Process) เพื่อใหมีมาตรฐานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางแทจริง รวมถึงปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โดยจัดใหสาขา
ขนาดใหญมีศูนยการปฏิบัติงาน ซึ่งการปรับกระบวนการดังกลาวจะทําใหลูกคาไดรับการตอบสนองดวย
ผลิตภณัฑที่ตรงความตองการและบริการที่ดีอยางรวดเร็ว 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

1. เปดใหบริการนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (SET 50 Index Futures) เม่ือ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 

2. เปดใหบริการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (SET 50 Index Futures) ผานระบบ
อินเตอรเน็ต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต)  
1. ขยายขอบเขตการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 24 กองทุนในป 

2548 เปน ทุกกองทุนยกเวนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ  
2.    ขยายขอบเขตการใหบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก   

(Savings plan)  จาก 20 กองทุน เพิ่มขึ้นเปน 27 กองทุน และจากเดิมที่ระบุเฉพาะวันที่ 
1 และ 16 ของเดือนในการหักเงินเปลี่ยนเปนลูกคาสามารถเลือกวันที่หักเงินไดตามความ

ตองการ 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
1. ใหบริการ Care Center แบงเปน  

1) Inbound  :  เปนการใหบริการดานการรับขอรองเรียนของลูกคา  เพื่อเขาถึงปญหาได
โดยตรง และนํามาติดตามแกไขไดทันทวงทีเปนรายกรณี   
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2) Outbound  :  เปนการสอบถามดานการบริการสินไหมของบริษัท รวมถึงการบริการของ
คูคาของบริษัท เพื่อนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกบริษัทสําหรับปรับปรุง
การบริการใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

2. เพิ่มจํานวนอูทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ใหใชระบบการอนุมัติราคา On-Line เพื่อใหอู
คูสัญญาสามารถใหบริการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานเสนอราคา และอนุมัติคา
อะไหลและคาบริการผานระบบ On-Line ไดทันที จึงชวยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเรื่องคุมราคาและสั่งซอม เปนผลใหผูเอาประกันไดรับรถยนตกลับไปใชงานดวยความพึง
พอใจทั้งในดานเวลาและประสิทธิภาพของงาน 

3. ปรับปรุงการจายคาบริการซอม คาอะไหล และคาบริการสินไหม ใหแกคูคาผานบัญชีธนาคาร 
(Auto Payment) เปนการลดขั้นตอนปฏิบัติงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จายเงินใหแก คูคาโดยโอนเขาบัญชีโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหคูคาไดรับความ
สะดวกในการรับเงินจากบริษัท 

2.2.5  ดานผลิตภัณฑทางการเงิน 
• ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในทุกบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาได ซึ่งรายละเอียดไดเปดเผยไวในหัวขอ 3. “การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ”  หนา 3-1 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  จัดตั้งกองทุนที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปรวม 
14 กองทุน โดยเปนกองทุนเปดตราสารหนี้ 12 กองทุน กองทุนผสม 1 กองทุน และกองทุนที่ลงทุนใน
ตางประเทศอีก 1 กองทุน กองทุนที่จัดตั้งใหมสวนใหญยังคงเปนกองทุนเปดตราสารหนี้เนื่องจากนัก
ลงทุนยังใหความสนใจอยางตอเนื่องจากป 2548 โดยเฉพาะในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ตาม

รายละเอียดดังนี้(ลานบาท) 
ลักษณะกองทุน จํานวนกองทุน มูลคาที่เสนอขายได  

กองทุนรวมคุมครองเงินตนอาย ุ3-6 เดือน Roll Over 4 5,176.87 
กองทุนรวมตราสารแหงหนี้อาย ุ3 เดือน Roll Over 4 4,427.85 
กองทุนตราสารหนี้ เปดขายครั้งเดียว อาย ุ3 เดือน - 2 ป 4 3,700.04 
กองทุนผสม 1 423.74 
กองทุนทีล่งทุนในตางประเทศ 1 812.26 

  รวม 14 14,540.76 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ไดพัฒนาแบบประกันชีวิตออกจําหนายรวม 3  แบบประกัน ไดแก 
1. ธนชาตอัลตรา 5/1 เปนกรมธรรมแบบสะสมทรัพยที่มีระยะเวลาความคุมครอง 5 ป ชําระเบี้ย    

ประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) ในอัตราเบี้ยประกันภัยเทากันทุกอายุทั้งเพศหญิง
และ    เพศชาย เปนแบบประกันที่ใหผลตอบแทนสูงมีเงินสดคืน (Bonus) ทุกส้ินปกรมธรรม
ในอัตราที่      แนนอนควบคูไปกับการประกันชีวิตตลอดระยะเวลาสัญญา 
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2. ธนชาตปกปอง เปนรูปแบบการประกันชีวิตที่มีความโดดเดนดานความคุมครองที่หลากหลาย เพื่อ
เปนการแบงเบาภาระ และเพิ่มหลักประกันความมั่นคงใหมากขึ้นกวาการประกันชีวิตทั่วไป โดย
มอบความคุมครองตลอด 365 วัน จากเหตุการณไมคาดฝนในทุกกรณี  ทุกสถานการณ   

3. ธนชาต Happy Tax เปนกรมธรรมแบบสะสมทรัพยที่มีระยะเวลาความคุมครอง 10 ป ชําระ
เบี้ยประกันภัยระยะเวลา 10 ป โดยมีความโดดเดนในดานผลประโยชนสูงสุดจากการนําเบี้ย

ประกันภัยที่ชําระมาหักลดหยอนภาษีเงินไดเปนจํานวนสูงสุด 50,000 บาทตอป อีกทั้งมี

ผลตอบแทนเงินสดคืน (Bonus) ทุกส้ินปกรมธรรมในอัตราที่แนนอนและตอเนื่องไปตลอด

สัญญา 10 ป   

2.3   รางวัลเกียรติคุณ “กลุมธนชาต” 
• บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- ไดรับรางวัล SET Awards 2006 ในประเภท Best Corporate Governance 
Report Awards ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่ดีเดนในดานการรายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล    กิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ไดรับรางวัล SET Award 2006 ในประเภทรางวัล BEX Most Active 

Brokerage House of the Year ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพยซึ่งทําธุรกรรมซื้อขายตรา
สารหนี้ผานตลาดตราสารหนี้สูงสุดและตอเนื่องอยางสม่ําเสมอในรอบป 2548 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ไดรับรางวัล 2 รางวัล ไดแก 
- Best Overall Group over Three Years Award 2005 เปนรางวัลสําหรับ

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสม ที่มีผลการดําเนินงานโดยรวม
ทุกประเภทยอนหลัง 3 ปลาสุดดีที่สุด ของป 2005 แตประกาศในป 2006 ผูใหคือ 
Post/Lipper Thailand 

- Trusted Brands Award 2006 เปนรางวัลสําหรับบริษัทที่ไดรับความไววางใจจากนัก
ลงทุน ผูใหคือ Reader’s Digest (Thailand)  

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  
- ไดรับรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ"  (Thailand National Quality 

Awards : TNQA)    ประจําป 2549   จํานวน 2 ทาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิต
ไทย  โดยรางวัล  TNQA  เปนการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต   ผูผลิตผลงานคุณภาพ
ดี  และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกตัวแทนประกันชีวิต  

- ไดรับรางวัล "ตัวแทนยอดเยี่ยมแหงชาติ" (National Agents Of The Year 
Awards : NAA)        ประจําป 2549 จํานวน 1 ทาน  ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิต  โดยรางวัล NAA  เปนการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานคุณภาพดี  
สูงสุดลําดับ 1 -100  
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- ไดรับ "คุณวุฒิ MDRT" (Million  Dollar  Round Table) ประจําป 2549  
จํานวน 1 ทาน  ซึ่งจัดโดย   The Premier Association of Financial 
Professionals  การมอบคุณวุฒิ MDRT เพื่อใหตัวแทนกาวสูการเปนมืออาชีพระดับ
สากล  มีความภาคภูมิใจ  มีสิทธิใชเครื่องหมายที่ทรงเกียรติของโลกของสมาคมมืออาชีพชั้นนํา
ทางดานการเงิน ซึ่งไดรับการยกยองตามการจดลิขสิทธิ์ทั่วโลก 
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2.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีสถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต  มีนโยบายการใหบริการทาง

การเงินอยางครบวงจร  แบงเปน 5 กลุมหลัก ไดแก 

1. ธุรกิจธนาคาร  เปนการดําเนินธุรกิจธนาคารภายใตชื่อ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  โดย
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย  ใหบริการดานเงิน
ฝาก   บริการใหสินเชื่อ และบริการอื่น ๆ 

2. ธุรกิจหลักทรัพย  ไดแก  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย และวาณิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดการ
กองทุนรวม  กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

3. ธุรกิจประกัน  ไดแก  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันภัยรถยนต 
และรับประกันภัยอสังหาริมทรัพย   บริษัทธนชาตประกันชีวิต จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักในการ

รับประกันชีวิตทั้งประเภทกลุมและประเภทสามัญ รวมถึงการรับประกันอุบัติเหตุ 

4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย  ไดแก  บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส จํากัด  ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้
ดอยคุณภาพที่รับโอนจากบริษัทเงินทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม-ปจจุบันคือบริษัท ทุนธนชาต 
จํากัด (มหาชน))  และบริษัทในเครือ   บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักใน
การรับซื้อและบริหารหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่น 

5. ธุรกิจลีสซิ่ง  บริษัทไดลงทุนในบริษัท ธนชาตกรุปลีสซ่ิง จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่ถือหุนในบริษัทธนชาต      
ลีสซิ่ง 2000 จํากัด และบริษัทเนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด  โดยบริษัท ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จํากัดดําเนิน
ธุรกิจเชาซื้อในพื้นที่ที่บริษัทแมไมสามารถใหบริการได  สวนบริษัท เนชั่นแนล ลีซซ่ิง จํากัด ทําธุรกรรม
ดานลีสซิ่งใหกับบริษัทในกลุมธนชาต  

กลุมงานสนับสนุน  ไดแก  บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  ดําเนินงานหลักดาน
บริการงานบุคคลแกบริษัทในกลุมธนชาต บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากดั  ดําเนินงาน
หลักดานการใหบริการดานกฎหมายและประเมินราคาแกบริษัทในกลุมธนชาต   บริษัท ธนชาตโบรก

เกอร จํากัด   ดําเนินธุรกิจเปนนายหนาประกันวินาศภัยใหแกลูกคาของบริษัทในกลุมธนชาต 

 ในป 2549 บริษัทฯและกลุมธนชาต ไดดําเนินธุรกิจตามโครงสรางตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 
รูปแบบ (One-Presence) และในครึ่งปหลัง โดยบริษัทฯ รวมกับธนาคารธนชาต ไดเสนอขอจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน ตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated  Supervision) ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุมธนชาตจากเดิมแตอยางไร โดยมีบริการทางการเงินแบงเปน 5 กลุมหลักดังนี้ 
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2.5  โครงสรางการถือหุนในกลุมธนชาตของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

99.99% 

99.99% 100.00% 

100.00% 

75.00% 

100.00% 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

100.00% 

100.00% 

กลุมงานสนับสนุน 

บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมนิราคา 

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด   

บริษัทธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด 

ธุรกิจเชาซือ้และลีสซิ่ง 

58.45% 

100.00% 
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากดั   

ธุรกิจบรหิารสินทรัพย 

100.00% 

87.94% 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด   

ธุรกิจประกนั 

ธุรกิจหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
99.36% 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ  โครงสรางการถือหุนที่แสดงเปนการรวมการถือหุนทางตรงและทางออม และแสดงสัดสวนการลงทุนดวย

ทศนิยม 2 ตําแหนง 
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2.6  นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
กลุมธนชาตมีนโยบายที่จะใหบริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยบริษัทภายในกลุมแตละบริษัทสามารถ

นําเสนอหรือแนะนําบริการทางการเงินของทั้งกลุมใหลูกคาเลือกใชบริการตามความเหมาะสมกับความตองการของ

ลูกคาภายใตขอบเขตที่ทางการอนุญาต ซึ่งปจจุบันธนาคารไดทําสัญญาเปนผูแนะนําบริการประกันภัย ประกันชีวิต 
บริการดานธุรกิจหลักทรัพย การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหกับบริษัทในกลุมธนชาตแลว 

ในสวนของงานบริการหรืองานสนับสนุน กลุมธนชาตมีแนวทางดําเนินงานในลักษณะเปนศูนยกลางที่

ใหบริการแกบริษัทในกลุมทั้งหมดตามความเหมาะสมของแตละงาน เพื่อลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและ

ประหยัดในเรื่องของขนาด โดยในป 2549 มีการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบรษิัทในกลุม  ดังนี้ 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ใหบริการดานงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง งาน

ตรวจสอบภายใน งานบัญชี งานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ งานทรัพยากรบุคคล งานระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ งานตรวจสอบเครดิตเชาซื้อ งานอาคารสถานที่ งานธุรการจัดซื้อ และงานธุรการทรัพยสิน  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ใหบริการดานงานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ
ตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ และงานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหบริการดานงานนิติกรรมสัญญา ที่ปรึกษา

กฎหมาย งานฟองดําเนินคดี งานบังคับคดี และงานประเมินราคาหลักประกัน 

 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวสิ จํากัด ใหบริการดานงานบริการพนักงาน 

      บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด  ใหบริการงานหลักดานนายหนาประกันวินาศภัย 

2.7  นโยบายและกลยทุธในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต 
กลุมธนชาตมีนโยบายรวมกัน ในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธในการประกอบ

ธุรกิจของกลุมธนชาต  

2.7.1  วิสัยทัศนของกลุมธนชาต 

 “การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงนิครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดาน  
การบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงนิของกลุมลูกคา
เปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันของทุกหนวยงาน” 

 โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 พื้นฐานหลักคือ การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบ
วงจรโดยมีธนาคารเปนผูนําเสนอบริการ (Universal Banking) การตอบสนองความตองการของลูกคาเปน
หลัก (Customer Centric) และความรวมมือ ความเปนหนึ่งเดียวกันของทุกหนวยงาน (Synergy) 
ภายใตความเชื่อที่วา 3 พื้นฐานหลัก คือ ปจจัยหลักที่จะทําใหกลุมธนชาต เปน Fully Integrated 
Financial Service ไดในอนาคต 

 การทําธุรกิจการเงินครบวงจร (Universal Banking) จัดใหมีบริการทางการเงินครบวงจร ใน
การที่จะนําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตรงตามความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ควบคูกับมี
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ชองทางการบริการและเครือขายที่เขาถึงลูกคาเปาหมายไดในทุกๆ จุดบริการ และครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ลูกคาทั่ว

ประเทศสามารถใชบริการไดอยางสะดวกและไดรับบริการที่ดี โดยปจจุบันธนชาตเปนกลุมธุรกิจทางการเงินที่มีบริการ
ทางการเงินครบ    วงจร ทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย 
และธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของธนชาตจากนี้ตอไปคือ การมุงเนนการ

ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส การเรงขยายการเปดสาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ และเครื่องบริการ

อัตโนมัติ (ATM, ADM) เพื่อขยายเครือขายการใหบริการลูกคาไดอยางครอบคลุมทั่วประเทศ  
  การสามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคา (Customer Centric) ปรับกระบวนการ
บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย โดยใหความสําคัญตอการ

ปรับปรุงคนควาและวิจัยรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา เพื่อใหการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการสามารถที่

จะ     ตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารฐานขอมูล 
(Data Management Center)  เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาใชในออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนาการ
ใหบริการตอลูกคากลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ธนชาตยังใหความสําคัญในการใหบริการของพนักงานที่มีตอลูกคา โดย
พนักงานทุกคนจะเอาใจใสลูกคาผานการสอบถามดวยคําพูดที่ประทับใจ สังเกตการใชบริการที่ลูกคาใชเปนประจํา

รวมทั้งการหวงใยและพรอมใหความชวย เหลือแกลูกคาเปนอยางดี  
 การผนึกพลังรวมของบริษัทในกลุมและพนักงานเพื่อดําเนนิธุรกิจเชิงรุก (Synergy) การรวมมือ
รวมแรงใจ ในการทํางานรวมกันของบริษัทในกลุมธนชาตทุกบริษัทและพนักงานทุกระดับจนถึงผูบริหาร ในลักษณะ

การทํางานแบบบูรณาการ (Integrative) กอใหเกิดการดําเนินธุรกิจเชิงรุก สอดรับกับแผนกลยุทธของกลุมธน
ชาต และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานกลุมธนชาต จึงไดสนับสนุนที่จะเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) เพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 
(Know-how) และความชํานาญ (Skill) ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทของกลุม  

2.7.2  พันธกิจ  

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

พันธกิจตอลูกคา มุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และยกระดับการใหบริการทางการเงินใหเปน

มาตรฐาน 
พันธกิจตอคูแขง แขงขันอยางใสสะอาด โปรงใส 
พันธกิจตอคูคา สรางความสัมพันธที่ดีตอคูคา 
พันธกิจตอพนักงาน เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง 
พันธกิจตอผูถือหุน ใหความสําคัญในเรื่องผลประโยชนผูถือหุน 
พันธกิจตอสังคม เปนองคกรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ 

2.7.3 กลยุทธในการประกอบธุรกิจกลุมธนชาต 

รวมพิจารณากําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และแนวการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมีการประสานพลังทาง
ธุรกิจและการดําเนินการมุงสูวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน 
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• 

• 

กําหนดใหบริษัทในกลุมจัดทํางบประมาณและแผนงานประจําป และแผนงาน 3 – 5 ป เสนอ
พิจารณาเปนประจําทุกป 

กําหนดใหบริษัทในกลุม รายงานผลการดําเนินงานตอบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทแมของกลุมเปนประจํารายเดือน และจัดใหัมีการทบทวนเปาหมาย งบประมาณรวมกันทุกงวดกลางป 

2.8  โครงสรางรายได      
 รายไดหลักของบริษัทฯ ไดแก รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ โดยโครงสรางรายไดระหวางป 2547-2549 มีดังนี้ 

2549 2548 
กลุมธุรกิจ ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  
 เงินใหสินเช่ือ 145.13 5.24 639.54 10.45 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 96.42 3.48 261.21 4.27 

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 4,325.80 156.26 6,309.98 103.09 

    เงินลงทุน 137.67 4.97 236.48 3.86 

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 4,705.02 169.95 7,447.21 121.67 

หัก คาใชจายดอกเบี้ย 4,135.26 149.37 3,715.11 60.70 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ 569.76 20.58 3,732.10 60.97 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย     

 กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 130.26 4.71 (41.33) (0.68) 

 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 

    

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 176.95 6.38 513.29 8.39 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 227.58 8.22 120.39 1.97 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (มหาชน) 40.55 1.47 26.00 0.42 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 32.50 1.17 (14.32) (0.23) 

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 120.87 4.37 113.36 1.85 

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 320.61 11.58 626.63 10.24 

 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 179.79 6.50 35.32 0.58 

 อื่นๆ 243.38 8.79 83.64 1.36 

 คาธรรมเนียมและบริการ 1.17 0.04 27.63 0.45 

 สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 69.10 2.50 262.49 4.29 

 กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 20.55 0.74 114.30 1.87 

 รายไดอื่น 635.32 22.95 521.46 8.52 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 2,198.63 79.42 2,388.86 39.03 

รวมรายได 2,768.39 100.00 6,120.96   100.00  
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หมายเหตุ  ป 2549 บริษัทฯ มีรายไดลดลงจากป 2548 เนื่องจากการที่บริษัทฯ โอนธุรกรรมตางๆ ไปใหบริษัทยอยดําเนินการ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากป 2548  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะตลาด อีกทั้งบริษัทฯ มีรายได
ที่มิใชดอกเบี้ยลดลงจากป 2548 สาเหตุที่สําคัญมาจากผลประกอบการที่ลดลงของธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได สวนที่ 2 หนา 12-55-12-56 

 
2547 

กลุมธุรกิจ ลานบาท % 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล   
 เงินใหกูยืมและเงินฝาก    756.03      10.47  

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 5,244.52      72.64  

 เงินลงทุน   475.89        6.59  

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 6,476.44     89.70  
หัก คาใชจายดอกเบี้ย 2,217.97     30.72  
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ 4,258.47    58.98  
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย   

 กําไรจากเงินลงทุน   173.69        2.41  

 สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสุทธิ   

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   807.94      11.19  

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)    295.99        4.10  

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด     47.25       0.65  

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด      48.75        0.67  

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด    (37.45) (0.52) 

 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 359.45        4.98  

 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด   286.35        3.97  

 อื่นๆ    132.26        1.83  

 คาธรรมเนียมและบริการ      19.61       0.27  

 สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ   382.06       5.29  

    กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 4.53 0.06 

 กําไรจากทรัพยสินรอการขาย      64.83        0.90  

 รายไดอื่น   376.58        5.22  

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,961.84    41.02  

รวมรายได 7,220.31    100.00  

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช 

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 
1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธี
สวนไดเสียตามเดิมจนถึงส้ินป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 
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 ทั้งนี้บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลทําใหบริษัทฯ ตอง
ปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับป 2550 ใหม ซึ่งจะมีผล
ทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 113 ลานบาท (0.08 
บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 385 ลาน
บาท 

2.9 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ   

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจแตละป บริษัทฯไดมีการพิจารณาและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  
โดยมีการจัดทําสมมติฐานปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ และกําหนดเปาหมายเปนจํานวนที่ชัดเจน
แยกตามสายธุรกิจ รวมถึงการขยายฐานลูกคาซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับปรุงแผนงานในกลางป กรณีปจจัยที่เปนสมมติฐานใน
การจัดทําแผนงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หรือมีสถานการณใด ๆ ที่มีผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชยโดยตรง ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมตอปจจัยที่เปล่ียนแปลงไป 
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33..  การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจการประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  
 

 

การประกอบธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) 

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ใหความเห็นชอบแผนงานปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจฯ ไดกําหนดให    

บริษัทฯ จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนตอกระทรวงการคลังภายใน 1 ป นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังอนุญาตการดําเนินการตามแผน คือ ตองคืนภายในวันที่ 21 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดคืน

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน  “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 

(มหาชน)”ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2549  และจะเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company) 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 5 กลุมหลัก ประกอบดวย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจประกัน และธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง และกลุมงานสนับสนุน ซึ่งลักษณะ

ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการตลาดและภาวะการแขงขันของแตละธุรกิจ ในปที่ผานมามีดังนี้ 

3.1  ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ธนาคารประกอบกิจการพาณิชยตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยและประกาศที่เกี่ยวของที่ออกโดย

ธนาคารแหงประเทศไทย และประกอบกิจการเปนผูแนะนําซื้อขายหนวยลงทุน แนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

นายหนาประกันภัยประกันชีวิต ตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกรม

ประกันภัยตามลําดับ ณ ส้ินป 2549 ธนาคารมีสาขารวม 133 สาขา เครื่องบริการอัตโนมัติ (ATM) (ทั้งในและนอก

สาขา) รวม 242 เครื่อง และมีจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศรวม 46 จุด โดยใหบริการที่สาขา 29 สาขาและ

สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ 17 สํานักงาน 

แนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

ในป 2549 ธนาคารดําเนินธุรกิจภายใตวิสัยทัศนของกลุมธนชาตที่วา “เปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการ
เงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศ ใหแกผลิตภัณฑและบริการจากความรวมมือของทุก
บริษัทภายในกลุม และสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงิน” โดยประธานเจาหนาที่บริหารได

กําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจ 6 ประการ (CEO’s SIX POINT AGENDA) อันประกอบดวย 

1.  การบรรลุเปาหมายทางการเงิน (Financial Targets) เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ไดวางไวตาม

ยุทธศาสตรระยะยาว (Long-term Strategic Plan)  

2.  เรงสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ และขยายธุรกิจรวมทั้งคุณภาพการใหบริการที่ดีเลิศ (Growth initiatives) 

คือการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความตองของกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยายชองทางการขายไปยังพื้นที่ที่มี

ความสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดทั้งหมด 
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3.  ติดตั้งระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่สําคัญเพื่อความสะดวกใหการดําเนินธุรกิจมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Operation Improvement) ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบงานของกลุม

ธนชาต และการพัฒนาระบบปฏิบัติการของกลุมธนชาตใหเปน Best Practice ทั้งหมด 

4.  สรางวัฒนธรรมการทํางานในเชิงรุกและพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานขององคกร (People 

Development) คือ การมุงเนนการสรางวัฒนธรรมในการทํางานใหม การสราง New DNA ใหแกพนักงานทุกระดับชั้น 

5.  ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามเกณฑของทางการและดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

(Good Corporate Governance) ภายใตการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลทั่วไป การตรวจสอบภายในและ

กฎระเบียบขอบังคับ ทั้งนี้ยังรวมถึงการกําหนดถึงจริยธรรมในการทํางานของพนักงานที่เปนมาตรฐานทั่วทั้งองคกร 

 6.  เผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีขององคกรไปสูกลุมลูกคาและนักลงทุน (Public Relation and 

Communication) 

กลุมผลิตภัณฑและบริการ 

 ในป 2549 ธนาคารไดมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการ

ที่หลากหลายของลูกคาดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ 4 กลุมหลัก ดังนี้  

 1.  บริการดานเงินฝาก 

ธนาคารใหบริการดานเงินฝากกับกลุมลูกคา ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยผานชองทางการ

ใหบริการของธนาคาร โดยธนาคารแบงบริการดานเงินฝากออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ 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) 

 ธนาคารใหความสําคัญกับการนําเสนอบริการเงินฝากที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาและมี

นโยบายที่จะเนนใหมีบริการดานเงินฝากที่มีความหลากหลายมากขึ้น  โดยการเพิ่ม Feature ใหม ควบคูไปกับการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อใหรองรับเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 

 2)  กลยุทธดานอัตราดอกเบี้ย (Pricing Strategy) 

ธนาคารมีนโยบายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยพิจารณาจากแนวโนมอัตราดอกเบี้ย ทิศทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตาง ๆ โดยธนาคารเนนใหอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแขงขันกับ

ธนาคารพาณิชยคูแขงอื่น ๆ ได 

3)  กลยุทธดานโปรแกรมสงเสริมการขาย (Promotional Strategy) 

ธนาคารไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑเงินฝากใหแกกลุมลูกคาเปาหมายอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2549 ที่ผานมา ธนาคารมุงเนนไปที่การจัดกิจกรรมการตลาดและโปรแกรมสงเสริมการขายสําหรับ

ลูกคาออมทรัพย เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาเงินฝากออมทรัพยไปสูกลุมลูกคาเปาหมายใหม ๆ ใหมากขึ้น 
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4)  กลยุทธดานการจัดกลุมลูกคา (Customer Segmentation) 

ธนาคารมีนโยบายที่จะจัดกลุมของลูกคาและวิเคราะหถึงความตองการและรูปแบบการใชบริการของลูกคา

แตละกลุม โดยธนาคารไดจัดเตรียมเจาหนาที่การตลาดไวคอยบริการใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนวางแผนทางการ

เงินใหแกลูกคาแตละกลุมใหไดรับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด 

ชองทางการใหบริการ 

1) เครือขายสาขา 

 ณ ส้ินป 2549 ธนาคารมีสาขาจํานวนทั้งส้ิน 133 สาขา แบงเปน สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 72 สาขา และสาขาในตางจังหวัด จํานวน 61 สาขา โดยสาขาของธนาคารจะตั้งอยูในพื้นที่ที่

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ หางสรรพสินคา ยานชุมชน และอาคารสํานักงานตาง ๆ ปจจุบันสาขาของ

ธนาคารเปนชองทางหลักที่ชวยในการขยายฐานลูกคาเงินฝาก และใหบริการแกลูกคาเงินฝากในการทําธุรกรรมตาง ๆ 

รวมทั้งสาขาของธนาคารบางสวนยังเปดใหบริการในวันเสารและวันอาทิตย  ซึ่งมีสวนชวยอํานวยความสะดวกใหแก

ลูกคาในการใชบริการเปนอยางมาก 

2) ทีมการตลาดเงินฝาก (Direct Marketing) 

 ธนาคารไดจัดใหมีทีมการตลาดที่มีความรูทางดานผลิตภัณฑเงินฝาก และการบริการลูกคาเปนผู

แนะนําบริการดานเงินฝากหรือการลงทุนตาง ๆ แกลูกคากลุมเปาหมาย 

3) เครื่องบริการอัตโนมัติ (ATM) 

 ในป 2549 ธนาคารไดเรงติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ทําให ณ ส้ินป 2549 ธนาคารมีเครื่อง

บริการอัตโนมัติทั้งส้ิน 242 เครื่อง อยางไรก็ดี ดวยเครือขายของ ATM Pool ทําใหลูกคาเงินฝากของธนาคาร สามารถ

ใชบริการเบิกถอนเงินสด โอนเงิน สอบถามยอดเงินในบัญชี ชําระคาสาธารณูปโภค ไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่เครื่องบริการ

อัตโนมัติของทุกธนาคารทั่วประเทศ 

 2.  บริการดานเงินใหสินเช่ือ 
        การใหบริการดานเงินใหสินเชื่อของธนาคาร แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 

2.1 สินเช่ือบุคคล 

  ธนาคารมีความมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และใหบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบ 

สนองทุกความตองการทางการเงินของลูกคา 

  -  บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนสินเชื่อสําหรับลูกคาที่มีวัตถุประสงค เพื่อนําไปซื้อที่อยูอาศัย 

ภายใตเครื่องหมายผลิตภัณฑ Smart Home ทั้งที่เปนโครงการหมูบาน ที่ดินเพื่อการปลูกสราง หรือที่อยูอาศัยทั่วไป 

รวมไปถึงการไถถอนหนี้จากสถาบันการเงินเดิม 

  -  บริการสินเชื่ออเนกประสงค เปนสินเชื่อเพื่อการใชจายสวนตัวของลูกคา    โดยมีทั้งแบบที่ใช  

หลักทรัพยเปนประกันและแบบไมมีหลักประกัน 

  -  บริการสินเชื่อสารพัดนึก ใหวงเงินกูเพิ่มแกลูกคาเชาซื้อรถยนตของธนาคาร ที่มีประวัติการผอน

ชําระดี 
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กลยุทธการแขงขัน 

 เนนความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ การสงเสริมการตลาดตามสถานการณและสภาวการณแขงขัน

ของตลาด โดยมีฝายพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอยเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานเงื่อนไข 

รายละเอียด ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย 

ชองทางการใหบริการ 

ธนาคารจัดใหมีชองทางการใหบริการสินเชื่อบุคคล ดังนี้ 

 1) ธนาคารมีเจาหนาที่ทีมขายตรงลูกคาผูบริโภค ดูแลในการจําหนายผลิตภัณฑตามเปาหมายที่กําหนด

ในแผนธุรกิจ 

 2) เครือขายสาขาเปนอีกชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธสินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑใหม ๆ แกลูกคา 

 2.2 สินเช่ือเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 บริการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มีความตองการ

วงเงินกู ประเภทวงเงินกูระยะสั้น เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองในกิจการและวงเงินกูระยะยาวเพื่อ

ใชในการขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดานอื่น ๆ เชน ค้ําประกัน/อาวัล และ

วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาตางประเทศ เปนตน 

 กลยุทธการแขงขัน 
 - เลือกกลุมลูกคาเปาหมายที่ธนาคารมีฐานขอมูลและความไดเปรียบดานความสัมพันธในกลุม

ผูประกอบการประเภทตาง ๆ 

 - สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยใหบริการใหคําปรึกษาวางแผนธุรกิจและการเงินใหกับลูกคา

ควบคูกันไปดวย เพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม รวมถึงมุงหวังลูกคาใหมจากลูกคาเดิมที่ไดรับบริการที่ดีจากธนาคาร 

 - อํานวยความสะดวกในบริการดานตาง ๆ ใหกับลูกคา ตั้งแตขั้นตอนการพิจารณาใหสินเชื่อจนถึงเมื่อ

เปนลูกคาของธนาคารแลว 

 - พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อที่รวมบริการทางการเงินอื่น ๆ ใหลูกคาไดรับวงเงินและผลิตภัณฑตาง ๆ ตรง

กับความตองการและโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

 - กระจายอํานาจในการอนุมัติ โดยใชแบบพิจารณาเครดิต Credit Scoring เปนเครื่องมือในการ

กล่ันกรองและพิจารณาอนุมัติสําหรับสินเชื่อที่เปนผลิตภัณฑสินเชื่อมาตรฐาน เพื่อใหการอนุมัติสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 -  พัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการดานสินเชื่อ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทํางาน 

และรวบรวมขอมูล เพื่อใหระบบมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงสามารถจัดเก็บฐานขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น 

 -  กําหนดอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการหรือบุคคล ตามวงเงินและลักษณะของผลิตภัณฑใหชัดเจน

เพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 ชองทางการใหบริการ 
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 - การใหสินเชื่อ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผานชองทางการแนะนําผานสาขาทั่ว

กรุงเทพและปริมณฑล หรือติดตอผานฝายการตลาดลูกคาสินเชื่อธุรกิจ SMEs โดยตรง   

 - การใหสินเชื่อ SMEs ในเขตสาขาตางจังหวัด ผานชองทางการตลาดสาขาที่กระจายอยูทั่วภูมิภาค

ของประเทศ 

 2.3  สินเช่ือธุรกิจ 

 ป 2549 ที่ผานมา ธนาคารไดพัฒนารูปแบบการใหบริการสินเชื่อ โดยมุงเนนการใหบริการที่สอดรับ

กับความตองการของลูกคามากขึ้น ดวยการจัดตั้งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (วาณิชธนกิจ) เพื่อใหบริการควบคูกับ

สินเชื่อธุรกิจ ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  

 สําหรับการใหบริการสินเชื่อนั้น ธนาคารจะพิจารณาถึงประเภทการเงินที่เหมาะสมกับความตองการ

ทางการเงินที่แทจริงของลูกคาเปนหลัก หลังจากนั้นจึงกําหนดเงื่อนไขวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผอนชําระ ให

สอดคลองกับกระแสเงินสดและความตองการใชวงเงินของลูกคา โดยบริการสินเชื่อหลักของธนาคาร ไดแก   

 1) วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility) 

   เหมาะสําหรับลูกคาที่มีความตองการใชวงเงินระยะเกินกวา 1 ปขึ้นไป และมีวัตถุประสงคการใช

เงินอยางชัดเจน เชน นําไปลงทุนเพื่อการกอสรางโรงงาน  ขยายกิจการ  หรือซ้ือเครื่องจักร / อุปกรณตาง ๆ  เปนตน  

 2) วงเงินกูยืมระยะสั้น (Working Capital Facility) 

   เหมาะสําหรับลูกคาที่มีความตองการใชเงินระยะสั้น ๆ ไมเกิน 1 ป เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการหรือเพื่อเสริมสภาพคลอง ไดแก การใหสินเชื่อเพื่อส่ังซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินคาคลัง เปนตน บริการทางการเงิน

ดังกลาวมีหลายประเภท อาทิ วงเงินกูเบิกเกินบัญชี หรือ ตั๋วสัญญาใชเงิน ทั้งนี้ ลูกคาสามารถเบิกกูไดตามความตองการ 

แตธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินและเครดิตของลูกคาทุกป  

 3) การอาวัล / ค้ําประกัน (Aval / Guarantee Facility) 

   เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองนําไปใชสําหรับการค้ําประกันกับคูคา เชน การยื่นประมูลงานตาง ๆ 

การค้ําประกันผลงานกอสราง การค้ําประกันคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน 

 4) สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ (Trade Finance) 

   เหมาะสําหรับลูกคาที่ประกอบธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา ธนาคารมีผลิตภัณฑ Trade 

Finance รองรับความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน อาทิ เล็ตเตอรออฟเครดิต (LC) การค้ําประกันการออกสินคา 

(SG) สินเชื่อเพื่อการสงออก (PC) และการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน  

   นอกจากบริการสินเชื่อหลัก ๆ ขางตนแลว ยังมีทีมงานวาณิชธนกิจที่คอยใหคําปรึกษาทางการ

เงินแกลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมายที่วางไว อาทิ การใหคําปรึกษาทางดาน

การจัดโครงสรางทางเงินเพื่อหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม เปนตน 

 

 

การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือ 

ในการพิจารณาสินเชื่อแตละราย ฝายสินเชื่อและวิเคราะหสินเชื่อของธนาคารจะรวมกันประเมินคุณภาพ

ดานเดรดิตของลูกคา ทั้งความสามารถในการดําเนินงานและความสามารถในการชําระหนี้ผานการจัดทํา Loan 
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Rating ในขณะเดียวกัน ธนาคารใช RAROC Model เปนเกณฑในการพิจารณาผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ ซึ่ง

ผลตอบแทนที่ไดรับจะสอดคลองกับความเสี่ยงในการใหบริการสินเชื่อของลูกคาแตละราย 

นโยบายการควบคุมดูแล การอนุมัติการใหกูยืม และการติดตามลูกหนี้ 

ธนาคารจะมีนโยบายการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยจัดทํา Credit Policy and Guideline สําหรับการ

ควบคุมใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารอยางเครงครัด นอกจากนี้ธนาคารยังมีการกําหนดการใหวงเงิน

ของลูกคาแตละรายที่เขมงวดกวาเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

 ในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารกําหนดใหฝายสินเชื่อและฝายวิเคราะหสินเชื่อดําเนินการพิจารณาคําขอสินเชื่อ

ของลูกคาอยางเปนอิสระดวยความรูและความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่แตละฝาย โดยนําเสนอตอคณะกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแตละราย ซึ่งมีเครื่องมือในการชวยตัดสินใจ ไดแก RAROC Model, Credit 

Scoring และ Loan Rating 

 หลังจากพิจารณาสินเชื่อแลว ธนาคารมีหนวยตรวจสอบสินเชื่อ ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลลูกคา และ

รายงานการติดตอกับธนาคารของลูกคาอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประชุม Watch List Committee ทุกเดือน 

และมีการทบทวนคุณภาพลูกคาปละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามการใชวงเงินสินเชื่อ การปฏิบัติตามขอตกลง ภาวะธุรกิจ 

รวมถึงเหตุการณตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกคาเพื่อปองกันการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ 

 กลยุทธการแขงขัน 

ในปที่ผานมา การแขงขันของธนาคารพาณิชยยังคงเปนการแขงขันทางดานราคาที่รุนแรง เนื่องจากสภาพ

คลองในระบบธนาคารพาณิชยยังมีอยูเปนจํานวนมากตามที่ไดกลาวแลวขางตนวา ธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยง

และผลตอบแทนจากธุรกิจสินเชื่อใหอยูในเกณฑที่ธนาคารยอมรับได ดังนั้น กลยุทธในชวงที่ผานมาจึงเปนลักษณะของ

การใหบริการแบบครบวงจร โดยนําเสนอบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา รวมทั้งสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

ทางการเงินของกลุมธนชาต  เพื่อตอบสนองความตองการลูกคาในทุกลักษณะ 

 นอกจากนี้ ธนาคารยังไดพัฒนากระบวนการทํางานภายใน (Re-engineering) ใหมีความกระชับ และ

คลองตัวมากขึ้น เพื่อใหบริการแกลูกคาไดอยางรวดเร็วขึ้นซึ่งสรางความประทับใจใหแกลูกคาเปนอยางมาก 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 ธนาคารใหบริการแกลูกคาผานชองทางหลัก ๆ 3 ทาง คือ 

 1) สํานักงานใหญของธนาคาร 

 2) ผานชองทางการ Cross Sell ของกลุมธนชาต 

 3) ผานสาขาของธนาคาร 

 

 

2.4  สินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อประเภทเชาซื้อแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบริการที่ธนาคารมุงเนน คือ 

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ซึ่งปจจุบันธนาคารเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม 
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และไดขยายสวนแบงตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารมีโครงการเกี่ยวกับรถยนตอื่นๆ เชน

โครงการสินเชื่อ NGV ซึ่งเปนโครงการที่ธนาคารรวมมือกับ ปตท. ใหสินเชื่อเพื่อเปล่ียนแปลงเครื่องยนตในการรักษา

ส่ิงแวดลอม เปนตน 

กลยุทธการแขงขัน 

ธนาคารดําเนินกลยุทธการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถยนต ดังนี้ 

1) ดานราคา 

 ธนาคารมีนโยบายการกําหนดราคาใหสามารถแขงขันไดในตลาด และใหผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งมี

ความยืดหยุนสามารถปรับเปล่ียนเงื่อนไขการใหเชาซื้อไดตลอดเวลา โดยพิจารณาจากหลายปจจัยที่คาดวาจะสงผล

กระทบตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

2) ดานบริการ 

 กระบวนในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเปนไปดวยความรวดเร็ว นับตั้งแตการออกพบลูกคา การ

ตรวจสอบเครดิต การแจงผลการพิจารณาใหลูกคาทราบผลการพิจารณาทราบอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ธนาคารยังให

ความสําคัญกับการใหบริการหลังการขายที่ดีเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

3) ดานการสงเสริมการขาย 

 ธนาคารจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับตัวแทนจําหนายรถยนตทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งนี้ เพื่อเปน

การรักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมไว อยางไรก็ตาม ธนาคารยังหาชองทางในการขยายสวนแบงทางการตลาด โดย

การจัดแคมเปญรวมกับตัวแทนจําหนายทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสอง และการสรางความสัมพันธกับกลุมบริษัท

ใหเชาซื้อที่อยูในกลุมของบริษัทผูจําหนายรถยนต   

4) ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 ธนาคารไดริเริ่มโครงการตาง ๆ เพื่อเพิ่มการใหบริการกับลูกคาเดิมของธนาคาร เชน ดานศูนย Call 

Center ธนาคารไดปรับปรุงหนวยงานเพื่อรองรับปริมาณฐานลูกคาที่ใชบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหบริการขอมูลดาน

ผลิตภัณฑของธนาคารที่ครบถวน รวมทั้งรับฟงขอติชม และหาทางแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับลูกคา อยางไรก็ตาม 

ธนาคารยังคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปนหลัก จึงจัดทําแผนสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และตัวแทน

จําหนายรถยนตอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลการบริการจากลูกคาในทุก ๆ ดาน 

5) ดานการตลาด 

 เพื่อเปนการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเชาซื้อรถยนต ธนาคารใชกลยุทธการเจาะตลาด (Market 

Penetration Strategy) โดยการเชิญชวนลูกคาเดิมที่ใชบริการกับธนาคารใหมาใชบริการซ้ําในการทําเชาซื้อรถยนตคัน

ตอไป เชน โครงการเชาซื้อรถคันที่ 2 โดยธนาคารมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาปจจุบันที่มีประวัติการผอนชําระดี 

นอกจากนี้ธนาคารขยายกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่ใชบริการเชาซื้อกับบริษัทอื่นหรือลูกคาที่ไมเคยใชบริการเชาซื้อ 

(ลูกคาที่ซื้อเงินสดหรือนิติบุคคล) ใหมาทําเชาซื้อกับธนาคาร 

 

ชองทางการใหบริการ 

ดานการจําหนายและชองทางการจําหนายในธุรกิจเชาซื้อ ธนาคารใชชองทางการตลาดดังนี้ 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา  3-8 

1. ทีมงานขายทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค มุงเนนใหบุคลากรทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 

สรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมตัวแทนจําหนายรถยนต รวมถึงบริษัทตาง ๆ ที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเขาถึงลูกคา

โดยตรง 

2. จัดเชาซื้อรถยนตผานทีมงาน TFA (Thanachart Financial Agent) ที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนขาย

ผลิตภัณฑของกลุมธนชาต รวมถึงเพิ่มชองทางผานฐานลูกคาของกลุมธนชาต (Cross Selling) โดยเนนกลุมลูกคาที่มี

ศักยภาพ 

3. พัฒนาการขายชองทางใหม โดยรวมกับตัวแทนจําหนายในลักษณะแคมเปญพิเศษแกกลุมลูกคา

เฉพาะ 

 2.5 สินเช่ือเพื่อการคาตางประเทศ 

เปนการใหบริการครบวงจรในดานการคาตางประเทศ เชน การเปดเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการสั่ง

สินคาเขา (Import L/C) การทําทีอาร (Trust Receipt) การทําแพคกิ้งเครดิต (Packing Credit) การรับซื้อและซื้อลดตั๋ว

คาสินคาออก (Export Bill Negotiation) และสแตนดบายเลตเตอรออฟเครดิต (Standby L/C) หนังสือค้ําประกัน

ตางประเทศ (Letter of Guarantee) 

กลยุทธการแขงขัน 

การบริการที่ถูกตองแมนยํา สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรตัวหลักในการ

สงเสริมใหลูกคามาใชบริการดานธุรกรรมการคาตางประเทศ โดยธนาคารคํานึงถึงรายไดจากการทําธุรกรรมของลูกคา

ในภาพรวมและการสรางฐานลูกคาเปนประเด็นหลัก 

ชองทางการใหบริการ 

1. เจาหนาที่ฝายการคาตางประเทศ และเจาหนาที่ฝายการตลาดสินเชื่อธุรกิจ และ SMEs 

2. เครือขายสาขา 

3. บริการดานอิเล็กทรอนิกส 

 ธนาคารใหบริการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับการทําธรุกรรมทางการเงินของลูกคาธนาคาร

ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบไปดวย บริการโอนเงิน (Fund Transfer), บริการโอนเงินราย

ยอยอัตโนมัติ (ATS), บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET), บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร 

(SMART), บริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ (Bill Payment) ผานชองทางใหบริการตาง ๆ ของธนาคาร อาทิ 

Counter, ATM, IVR, Internet และ Mobile ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายในการกําหนดกฎระเบียบในการดําเนินการให

เปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ธนาคารยังพิจารณาปจจัยภายนอกตาง ๆ ประกอบ เชน 

อัตราเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวม 

 

 

 

 3.1  ATS : บริการโอนเงินอัตโนมัติ 
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 เปนบริการโอนเงินระหวางอัตโนมัติใหกับผูรับเงินจํานวนมากรายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแส

รายวัน กับธนคารธนชาตทั่วประเทศ ซึ่งจะตอบสนองความตองการลูกคาในการทํารายการโอนเงินที่มีจํานวนรายการ

มาก ๆ ดวยการสงคําส่ังครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) โดยมีบริการ 

 - Payroll  : เพื่อการจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล 

 - ATS Credit  : เพื่อการจายคาสินคาใหกับผูรับเปนจํานวนมากราย 

 - ATS Debit  : เพื่อการตัดบัญชีชําระคาสินคาอัตโนมัติเปนจํานวนมากราย 

 ทั้งนี้ ลูกคายังสามารถ ใชบริการ ATS ผานชองทาง Diskette, Modem และ Internet ไดเชนกัน 

3.2  SMART (Credit) : บริการโอนเงินอัตโนมัติ ระหวางธนาคาร 

  บริการโอนเงินอัตโนมัติใหกับผูรับเงินรายยอยจํานวนมาก รายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแส

รายวันสามารถโอนไปไดทุกธนาคาร ซึ่งจะตอบสนองความตองการลูกคา ในการทํารายการโอนเงินที่มีจํานวนรายการ

มาก ๆ ดวยการสงคําส่ังเพียงครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) เชน เพื่อชําระสินคาและบริการ รวมถึงการจาย

เงินเดือน โบนัส เงินปนผล ฯลฯ ทั้งนี้ลูกคายังสามารถ ใชบริการ SMART ผานชองทาง Counter และ Internet ได

เชนกัน 

3.3 Fund Transfer : บริการโอนเงินประเภทตางๆ 
  บริการโอนเงินประเภทตาง ๆ ระหวางธนาคารธนชาต และระหวางธนาคารพาณิชยทั่วไป อาทิ การ

โอนเงินปกติ (Transfer) การโอนเงินบุคคลที่ 3 (3rd Party) บริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ (Sweep) การโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (ORFT) และการโอนเงินรายใหญ

ระหวางธนาคาร (BAHTENET) 

3.4 Sweep Account Service (Cash Link Account) : บริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ 

 เปนบริการที่ทางธนาคารไดเพิ่มชองทางสําหรับลูกคา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินระหวาง

บัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยกําหนดใหบัญชีกระแสรายวันเปนบัญชีหลักและบัญชี ออม

ทรัพยเปนบัญชีที่ผูกไวกับบัญชีหลัก (Relate) เพื่อโอนเงินจาก บัญชีออมทรัพย เขาบัญชีกระแสรายวันจะเรียกวา 

Sweep In และโอนเงินจาก บัญชีฝากกระแสรายวัน เขาบัญชีออมทรัพย จะเรียกวา Sweep Out 

  ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในเรื่องของคาธรรมเนียมโดย ธนาคารไดกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมใหม โดยเปลี่ยนจาก 10 บาทตอรายการเปน 10 บาทตอวันและมีการทําโปรโมชั่นฟรีคาธรรมเนียม 

เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาเปดบัญชีกับธนาคารมากขึ้น 

3.5 Interbank Transfer (ORFT) : บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร 

 การโอนเงินสดจากเคานเตอรธนาคาร ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันของ

บุคคลอื่นตางธนาคารไดทั่วประเทศ 

 

 

3.6 Bahtnet : บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร 
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 ธนาคารไดเปดบริการใหลูกคาที่มีความตองการโอนเงินของตนเอง จากธนาคารธนชาตไปยัง

ธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น หรือรับโอนเงินของลูกคาจากธนาคาร / สถาบันการเงินอื่น เพื่อเขาบัญชีที่ธนาคารธนชาต 

ซึ่งจะมีผลการโอนเงินภายในวันนั้นเหมาะ สําหรับลูกคาที่ตองการโอนเงินจํานวนครั้งละมากๆ และตองการความ

รวดเร็ว 

3.7  Bill Payment : บริการรับชําระเงินคาสินคา 

  เปนบริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการแกบริษัทที่มีการจําหนายสินคาเงินผอน หรือบริการ   

ตางๆ ที่มีการรับชําระเงินเปนรายงวด (ในรูปแบบ Many to One) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของบริษัทใน

การชําระเงินคาสินคาและบริการไดสะดวกขึ้น โดยผูชําระเงินสามารถชําระเงินไดที่เคานเตอรของธนาคารธนชาตทุก

สาขาทั่วประเทศ หรือ ชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีรายงานแสดงรายละเอียดการรับชําระเงินแจง

ใหบริษัททราบทุกวันทําการถัดไป 

3.8 เครื่องบริการอัตโนมัติ (ATM) 

 ในป 2549 ธนาคารไดเรงขยายพื้นที่การใหบริการใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยการติดตั้งเครื่อง

บริการอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในเขตตางจังหวัดทําให ณ ส้ินป 

2549 ธนาคารมีเครื่องบริการอัตโนมัติทั้งส้ินจํานวน 242 เครื่อง โดยลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถใชบริการเบิก

ถอนเงินสด สอบถามยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ชําระคาสินคาและบริการ ผานเครื่องบริการอัตโนมัติของธนาคารและ

ทุกธนาคารที่เปนสมาชิกของ ATM Pool ไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ ใน

ป 2549 ที่ผานมา ธนาคารยังเพิ่มการใหบริการเบิกถอนเงินสดผานบัตรเครดิต Visa International ทําใหเครื่องบริการ

อัตโนมัติของธนาคารสามารถรองรับกลุมลูกคาผูถือบัตรเครดิตของ Visa/Plus รวมทั้งบัตรเดบิต Visa Electron ได 

3.9 บริการทางการเงินผานระบบโทรศัพท 

ปจจุบัน Thanachart SmartPhone สามารถใหบริการตาง ๆ ไดดังนี้ 

- สอบถามยอดเงินในบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และโอนเงินภายในบัญชีธนาคารธนชาตและโอน

เงินไปยังบุคคลที่ 3 ในธนาคารเดียวกัน 

- สอบถามอัตราดอกเบี้ย 

- ขอรับ Statement ขอมูลผลิตภัณฑและบริการทางโทรสาร 

- เปล่ียนรหัสสวนตัว 

- สามารถเสนอแนะหรือติชมบริการได 

3.10 บริการทางการเงินผานระบบอินเตอรเน็ต 

  ปจจุบัน Thanachart SmartWeb สามารถใหบริการตาง ๆ ไดดังนี้ 

- สามารถตรวจสอบยอดรวมบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ ที่มีอยูกับธนาคารได 

- เรียกดูและส่ังพิมพรายการเดินบัญชี (Statement) 

 

4. บริการดานอื่น ๆ 
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 เปนการใหบริการจัดการทางการเงินสําหรับบุคคลและธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอํานวยความสะดวก

ในดานรายการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ ผลิตภัณฑตั๋วแลกเงิน หุนกูระยะสั้น รวมถึงการเปนผูแทน

ผูถือหุนกู 

4.1   บริการธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ 

  เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Exchange) ใน

รูป Bank Note, Traveler Cheque รวมถึงการรับโอนเงินตราตางประเทศขาเขาเพื่อชําระคาสินคาหรือโอนเขาบัญชี

บุคคลธรรมดา บริการโอนออกเงินตราตางประเทศเพื่อชําระคาสินคา บริการ และเพื่อบุคคลธรรมดา รวมทั้งการเปด

บัญชีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 

 

นโยบายและลักษณะการตลาด 

จากแนวโนมของนักทองเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจที่เดินทางเขามาซื้อสินคาจากตลาดคาสงในประเทศไทย 

เพื่อนํากลับไปขายในประเทศของตนที่เพิ่มขึ้น ทําใหความตองการในการแลกเปลี่ยนเงินระหวางสกุลตางๆ และเงิน

บาทเพิ่มขึ้นตาม 

กลยุทธการแขงขัน 

นอกจากการใหบริการที่เปนกันเอง รวดเร็ว และถูกตองแลว ธนาคารยังเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกวา

เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา เพื่อการสรางฐานลูกคาใหมและรักษาฐานลูกคาปจจุบัน โดยธนาคารไดเลือกพื้นที่

ยุทธศาสตรและดําเนินการเพื่อใหไดครองสวนแบงตลาดมากที่สุดในพื้นที่ยุทธศาสตรที่กําหนด 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายมีทั้งรายบุคคล คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาพักผอน นักธุรกิจที่เดินทางมาทําธุรกิจ

ชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และองคกรในภาคธุรกิจอื่น ๆ เชน โรงแรม และทองเที่ยวที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับ

เงินตราตางประเทศ 

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารมีนโยบายในการขยายหนวยการใหบริการทําใหจุดใหบริการลูกคามีความสะดวกและเขาถึงได

งายทั้งในสาขาของธนาคารที่ตั้งอยูในทําเลที่มีความตองการในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและสํานักงาน

แลกเปลี่ยนเงินตางประเทศนอกสาขาในทําเลที่ตั้งที่เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกทั้งยังใหบริการรับแลกเปลี่ยนถึงที่สําหรับ

องคกรที่มีความประสงคในการใชบริการของธนาคาร ปจจุบัน ณ ส้ินป 2549 มีจุดใหบริการทั้งในสาขาธนาคารและ

สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ รวม 46 จุด 

 4.2 ผลิตภัณฑตั๋วแลกเงิน / หุนกูระยะส้ัน 

 ในป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยออกตั๋วแลกเงิน เพื่อกูยืมเงินจาก

ประชาชนได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางการระดมเงินของธนาคารพาณิชย และเพิ่มทางเลือกในการออมเงิน

ใหกับประชาชน ดังนั้นธนชาตจึงไดออกผลิตภัณฑตั๋วแลกเงินเสนอขายใหกับลูกคาของธนาคารในเดือนพฤศจิกายน 

2549 โดยธนาคารใหบริการผลิตภัณฑตั๋วแลกเงินกับกลุมลูกคา บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ยกเวน สถาบันการเงิน 
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และผูมีถิ่นฐานนอกประเทศ โดยผานชองทางสาขาของธนาคาร โดยในระยะแรกธนาคารใหบริการที่สํานักงานใหญ และ

สาขายอย เอ็ม บี เค ทาวเวอร และภายในป 2550 ธนาคารมีเปาหมายที่จะขยายการใหบริการผลิตภัณฑตั๋วแลกเงิน

เพิ่มขึ้นไปยังสาขาธนาคารทุกสาขา  เพื่อใหลูกคาของธนาคารไดรับความสะดวก และเพิ่มการบริการใหครอบคลุมทั่วถึง

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังไดออกและเสนอขายหุนกูระยะสั้น เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหลูกคาธนาคารอีกทางหนึ่ง 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายจะเปนกลุมลูกคาเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความรู ความเขาใจ มี

ประสบการณในการลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารผูออกตราสารไดในระดับ

หนึ่ง  
 กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากตั๋วแลกเงินที่ และหุนกูระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ผูถือตราสารดังกลาวจะมีสถานะ

เปนเจาหนี้ ซึ่งจะไมไดรับการค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครดิตของธนาคารผูออกตราสาร อัตราผลตอบแทนของตั๋วแลกเงินและหุนกูระยะ

ส้ัน จะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําในชวงระยะเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกันธนาคารธนาคารให

ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการ เนนนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สนอง

กับความตองการของลูกคาปจจุบัน ธนาคารมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย โดยการเพิ่ม 

Feature ใหม ๆ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 4.3   บริการงานผูแทนผูถือหุนกู 

 งานผูแทนผูถือหุนกู มีหนาที่หลักในการดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุนกูทั้งปวง ตามที่กําหนด

ไวในขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของการออกหุนกูชุดนั้นๆ และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยธนาคารพรอมที่จะใหบริการเปนตัวกลางในการติดตามตรวจสอบการ ดําเนินการ

ตามสัญญาของผูออกหุนกู พรอมทั้งดูแลทรัพยสินที่ผูออกหุนกูนํามาเปนหลักประกันใหกับผูถือหุนกู  

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 ธนาคารไดเริ่มประกอบธุรกิจการใหบริการงานผูแทนผูถือหุนกู (Bondholders’ Representative) 

ประมาณปลายป 2548 โดยรับโอนธุรกิจดังกลาวมาจาก บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดเปล่ียน

ชื่อเปน บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารเสนอบริการทั้งผานผูออกตราสารโดยตรง และรวมกับที่ปรึกษา

ทางการเงินในการเสนอบริการรวมกัน ซึ่งที่ผานมาธนาคารไดรับความไววางใจจากลูกคาพอสมควร 

 กลยุทธการแขงขัน 

 จากขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 สถาบันที่ไดรับอนุญาตใหสามารถทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกู

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีทั้งส้ิน 15 ราย และเพื่อใหสอดคลองกับภาวะ

ตลาดการแขงขันในปจจุบัน ธนาคารจึงมุงเนนการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และอัตราคาธรรมเนียมที่แขงขันได 
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3.2   ธุรกิจหลักทรัพย 

 ธุรกิจหลักทรัพยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน 

3.2.1  ธุรกิจหลักทรัพย 

3.2.1.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย 3 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนาย        

หลักทรัพยตามใบอนญุาตเลขที่ 014/2540 โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯหมายเลข 16 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนิน

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ไดแก ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลกัทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท  แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีสํานักงานสาขาทั้งส้ิน 29 แหง ประกอบดวย สาขาทาพระ ภูเก็ต 

หาดใหญ เชียงใหม สุราษฎรธานี สระบุรี ราชบุรี เพลินจิต เยาวราช  แจงวัฒนะ พระราม 2 บางนา ปนเกลา พาหุรัด 

เชียงใหม–โชตนา ชลบุรี นครสวรรค ประชาชื่น พัทยาเหนือ โคราช  อารซีเอ ทองหลอ ขอนแกน ถนนจันทร นครปฐม 

เซ็นจูร่ี สยามสแควร อุดรธานี และอุบลราชธานี และมีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน 513 คน 

3.2.1.2   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 

           บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  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  
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            บริษัทตระหนักถึงคุณภาพของบทวิเคราะหจะเปนหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการลงทุนของ นักลงทุนสถาบัน 

และนักลงทุนตางประเทศ ดังนั้นในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทไดรวมเปนพันธมิตรกับ BNP Paribasในการรวมกัน

ทํางานดานบทวิเคราะหและธุรกิจหลักทรัพย สงผลใหงานดานบทวิเคราะหของบริษัทมีความเปนมาตรฐานสากล

ยิ่งขึ้น เปนประโยชนสําหรับลูกคาทุกประเภทของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีบุคลากรในฝายวิเคราะหหลักทรัพยและฝายกลยุทธการลงทุน ทั้ง

เจาหนาที่วิเคราะหและหนวยงานสนับสนุนจํานวน 17 คน และใหบริการรายงานการวิเคราะห 5 รูปแบบทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษสงใหแกนักลงทุนในประเทศ คือ  Daily Issues (Morning Line, Daily Futures Strategy และ 

Daily Trading Strategy), Weekly Issues (Fate and Fortune), Strategy & Economics (Siam Senses), Sector 

Reports และ Company Reports ซึ่งครอบคลุมจํานวนหลักทรัพยกวา 98 หลักทรัพย หรือประมาณรอยละ 76 ของ

มูลคาตลาดหลักทรัพยฯ สวน BNP Paribas จะเปนผูเผยแพรรายงานการวิเคราะห 3 รูปแบบ คือ Strategy & 

Economics, Sector Reports และ Company Reports ใหแกลูกคาสถาบันตางประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกาแตเพียงผูเดียว นอกจากนี้แลวประโยชนของการรวมมือกันในครั้งนี้ไดสงผลใหสัดสวนนักลงทุนตางประเทศ

ของบริษัทไดเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 6 ในป 2548 เปนรอยละ 23 ในป 2549 ในสวนของนักลงทุนรายยอยบริษัทได

จัดตั้งหนวยงานกลยุทธการลงทุน เพื่อใหบริการบทวิเคราะหตลาดหุนประจําวัน เชน Morning Line, Daily Futures 

Strategy และ Daily Trading Strategy บทวิเคราะหประจําสัปดาห เชน Fate and Fortune บทวิเคราะหทางกลยุทธ 

เชน Market Scan และบทวิเคราะหหุนเดน เชน Tiding Talk และ TNS Spice ผานทาง E-mail และไปรษณีย  อีกทั้ง

มีการสรุปหุนเดน และประเด็นขาวเดนประจําวันอยางยอผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหนักลงทุนไดรับขอมูล

ขาวสารอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ                  

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย  

           บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการ

จําหนายหลักทรัพยตั้งแตเปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทมีการนําเสนอ

บริการที่ปรึกษาทางการเงินในดานตางๆ และการจัดจําหนายหลักทรัพย แกบริษัทชั้นนําหลายมากมาย 

           ในการดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินนั้น ปจจุบันบริษัทมุงเนนการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทมหาชนที่ตองการระดมทุน อยางไรก็ตามบริษัทยังใหความสําคัญกับการ

ใหบริการแกลูกคาในดานอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายไดในสวนของคาธรรมเนียม ทั้งการเปนที่ปรึกษาใหแก บริษัทตางๆ  ในการ

ปรับโครงสรางกิจการ โครงสรางหนี้ โครงสรางทางการเงิน และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือบริษัท การ

ควบรวมกิจการ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาอิสระในการใหความเห็นตอรายการตางๆ เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีทีมงานฝายวาณิชธนกิจจํานวน 13 คน โดยเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานจํานวน 11 

คน  

 ธุรกิจคาหลักทรัพย 

 การประกอบธุรกิจคาหลักทรัพยของบริษัทเปนการดําเนินธุรกิจเฉพาะดานตราสารหนี้  ซึ่งมีนโยบายที่จะ

มุงเนนการทํารายการเฉพาะในลักษณะ  Matching Order เทานั้น  โดยบริษัทจะมีการสํารวจความตองการของผูซื้อ   
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และผูขายกอนทํารายการ  ทําใหบริษัทไมมีการถือครอง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะ

เกิดขึ้นได  ทั้งนี้บริษัทเปนสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association หรือ Thaibma) 

ในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองที่เปนการซื้อขายแบบ over-the-counter (OTC)  รวมทั้ง

เขารวมประมูลพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือตั๋วเงินคลัง เพื่อทําการขายใหแกนักลงทนุตอไป   

 นอกจากนี้บริษัทยังเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนของตลาดตราสารหนี้ หรือ Bond 

Electronic Exchange หรือ BEX โดยทําหนาที่เปนนายหนาในการซื้อขายตราสารหนี้ใหแกนักลงทุนที่มีจํานวนเงิน

ลงทุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป  ทั้งนี้ในป 2549 นี้บริษัทไดรับรางวัล BEX Most Active Brokerage House of the 

Year จาก SET Awards 2006 ซึ่งเปนรางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่ทําธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ผานตลาดตรา

สารหนี้สูงสุด 

 จากขอมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในป 2549 บริษัทมีสวนแบงตลาดอยูในลําดับที่  14  หรือ     รอย

ละ 2.10 ลดลงจากป 2548 จากลําดับที่ 12 หรือระดับรอยละ 2.25 ของมูลคาซื้อขายรวมของสมาคมตลาด      ตรา

สารหนี้ไทย  โดยผูประกอบการ 10 อันดับแรกยังคงเปนธนาคารพาณิชย   

 ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

           จากการที่บริษัทไดเปดดําเนินการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ โดยสินคาตัวแรกคือ  SET50 

Index Futures ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เปนตนมา บริษัทไดรับความสนใจจากลูกคาและนักลงทุนรายใหมใน

การเขาลงทุนซื้อขายตราสารอนุพันธผานบริษัท อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการลงทุนในตราสารอนุพันธ ซึ่ง

เปนเครื่องมือการลงทุนชนิดใหมและมีประโยชนเปนอยางมากสําหรับนักลงทุน จึงใหความสําคัญในการใหขอมูล

ความรูดานการลงทุนในตราสารอนุพันธ โดยบริษัทจัดใหมีการสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการลงทุนในตราสาร

อนุพันธแกผูลงทุนเปนประจําทุกเดือน และนอกจากการใหความรูแกผูลงทุนแลว บริษัทยังมุงมั่นในการสรางบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดการอบรมเพื่อใหความรูแกเจาหนาที่การตลาดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง รวมถึง

การสงเสริมใหเจาหนาที่การตลาดทุกคนมีใบอนุญาตเปนเจาหนาที่การตลาดตราสารอนุพันธที่มีความพรอมในการ

ใหบริการซื้อขายสัญญาลวงหนาแกผูลงทุน อีกทั้งบริษัทไดมีการพัฒนาระบบการซื้อขายสัญญาลวงหนา เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกใหแกลูกคาในการสงคําส่ังซื้อขายผานระบบอินเตอรเน็ต 

 และในป 2550 นี้ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะเปดใหมีการซื้อขายสินคาตัวใหม 

คือ SET50 Index Options ซึ่งบริษัทไดมีการเตรียมวางแผนทั้งทางดานการจัดอบรมและสัมมนาใหแกเจาหนาที่

การตลาด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และลูกคา ดานระบบงานการสงคําส่ังซื้อขายใหครอบคลุมทั้งสํานักงานใหญและสาขา

ทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดทําเอกสารและการประชาสัมพันธผานส่ือเพื่อเผยแพรการบริการของบริษัทใหเจาหนาที่

ของบริษัท ลูกคา และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ  

 ธุรกิจอื่นๆ 

 1. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 

 การบริการจัด port การลงทุนตามความตองการของลูกคา 

 การจัดทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนตามรายการการสั่งซื้อขายของลูกคา  

 2.  ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 
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          บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนายทะเบียนหลักทรัพย ซึ่งใหบริการงานใน 3 ลักษณะ คือ  

 งานบริการใหแกผูออกหลักทรัพย เชน การจัดทํารายการเกี่ยวกับการโอน การจํานํา อายัด

หลักทรัพย การจัดสรรหลักทรัพย แจงยอดการจัดสรร จายเงินปนผล ดอกเบี้ยแกผูถือหลักทรัพย คํานวณ

ภาษี  เงินปนผล ดอกเบี้ยหัก ณ ที่จาย การจัดทํารายงานตางๆ ตามที่ผูออกหลักทรัพยรองขอ เปนตน 

 งานบริการใหแกผูถือหลักทรัพย เชน งานดานทะเบียนผูถือหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลง ขอมูลผูถือ

หลักทรัพย การโอนหลักทรัพย การออกใบหลักทรัพยใหม การจัดพิมพและสงเอกสารใหแกผูถือหลักทรัพย 

เปนตน 

 งานอื่นๆ เชน งานบริการแกหนวยงานอื่น  

3.2.1.3  การตลาดและภาวการณแขงขัน  

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 ในป 2550 บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการเติบโตของรายไดและสวนแบงการตลาด (Growth 

Strategy) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทฯ  สามารถรักษาสวนแบงการตลาดและสรางความสามารถในการแขงขันได

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับกับการใหบริการ

กับกลุมลูกคาเปาหมายทุกกลุมในตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งประกอบไปดวยกลุมลูกคารายยอย (Individual Investors)  

กลุมลูกคาสถาบันในประเทศ (Local Institution Investors)  และกลุมลูกคาสถาบันตางประเทศ (Foreign Institution 

Investors) 

กลุมลูกคาเปาหมายทั้ง 3 กลุมมีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่องจากกลุมลูกคาแตละกลุมมีศักยภาพในการ

สรางรายไดใหกับบริษัท และบริษัทฯตองการที่จะทําการตลาดเพื่อการเติบโตโดยไมใหเกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

กับลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งไป   อีกทั้งยังเปนการกระจายความเสี่ยงดานรายไดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจกับกลุม

ลูกคาที่มีศักยภาพ บริษัทฯจะมุงเนนใหเกิดการเติบโตทั้งจากลูกคาปจจุบันและลูกคารายใหม โดยไดกําหนดกลยุทธใน

การรักษาฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน (Customer Retention) ใหมีความจงรักภักดี (Loyalty) ตอบริษัทฯ และ

แนะนําลูกคาใหมมาใชบริการ  และกลยุทธในการขยายฐานลูกคาใหม (Customer Expansion)  ใหกับลูกคาทั้ง 3 

กลุม  โดยเนนการพัฒนาบริการ   เรงสรางผลิตภัณฑใหม  และการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางนักลงทุนที่มี

คุณภาพ 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพยในป 2549 ไดรับผลกระทบจากทั้งปจจัยภายในประเทศ

และภายนอกประเทศที่สําคัญหลายประการ  สําหรับภายในประเทศนั้น  เหตุการณทางการเมืองและความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปจจัยหลักที่สรางแรงกดดันใหกับภาวะการซื้อขายหลักทรัพยเปนอยางมากสงผลกระทบ

ตอภาพรวมของเศรษฐกิจและความเชื่อม่ันของนักลงทุน    ประกอบกับแรงกดดันจากภายนอกที่สําคัญ ไดแก  การ

เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเปนประวัติการณ และสถานการณความไมสงบในหลายพื้นที่ของโลก   สงผลกระทบตอ

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ  ในป 2549 ซึ่งมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 16,281 ลานบาท   

ซึ่งลดลงเพียงเล็กนอยจากป 2548 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 16,454 ลานบาท  สําหรับบริษัทฯ มีมูลคา

การซื้อขายหลักทรัพย 263,633 ลานบาท  คิดเปนสวนแบงการตลาดเทากับรอยละ 3.31 หรืออยูในอันดับที่12 จาก

บริษัทที่ไดรับอนุญาตเปนตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2549 จํานวนทั้งส้ิน 37 บริษัท 
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 สําหรับดานการแขงขันนั้น อุตสาหกรรมหลักทรัพยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญซึ่งจะสงผลตอ

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากการกําหนดใหมีการเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยในอีก 5 ป

ขางหนา โดยจะใหใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแกผูประกอบธุรกิจรายใหมแบบไมจํากัดจํานวน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2555 เปนตนไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการประกอบธุรกิจ ทําใหแนวโนมของอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพยใน

อนาคตมีแนวโนมที่จะมีการแขงขันที่สูงขึ้น และบริษัทหลักทรัพยที่มีความพรอมในการแขงขันเทานั้นที่จะสามารถอยู

รอดไดในระยะยาว ซึ่งการแขงขันที่สูงขึ้นนั้นจะนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของการควบรวมกิจการ การเขาถือหุน หรือการเปน

พันธมิตร ระหวางบริษัทหลักทรัพย และบริษัทตางชาติ  

สําหรับในสวนของกฎเกณฑและแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของทางการนั้น   มีประเด็นสําคัญหลาย

ประการที่จะสงผลกระทบกับการแขงขัน   ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหคงคาธรรมเนียมการซื้อขาย

หลักทรัพยขั้นต่ําไวอีกระยะหนึ่ง แตกําหนดเวลาชัดเจนใหยกเลิกภายใน 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับการเปดเสรี

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย โดยมีหลักการดังตอไปนี้  

1. ในชวง 3 ปแรก ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2552 ใหคิดคาธรรมเนียมขั้นต่ําตอไปได 

2. ในชวง 2 ปถัดมา ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554 ใหคิดคาธรรมเนียมแบบเปน

ขั้นบันได (sliding scale) คือ มีอัตราคาธรรมเนียมแปรผันลดลง ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และเมื่อ

ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง ขั้นอัตราคาธรรมเนียมตองเปลี่ยนเปนแบบตอรองกันได โดยตลาด

หลักทรัพยฯ จะเสนอสูตรคาธรรมเนียมแบบเปนขั้นบันไดให ก.ล.ต. พิจารณาตอไป  

3. นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ใหใชการคิดคาธรรมเนียมแบบตอรองอยางเสรี 

 อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาจะมีการชะลอการแขงขันจากการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันออกไปอีก 5 ป และไมมีการ

เขามาของคูแขงขันรายใหม  แตการแขงขันกันในธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบันภายใตระบบคาคอมมิชชั่นแบบขั้นต่ําก็

ยังคงมีแนวโนมสูงขึ้น  เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเทศไทยมีการพึ่งพารายไดจากคา

นายหนาเปนหลัก  ดังนั้น องคประกอบของรายไดคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งมาจากอัตราคาธรรมเนียมการ

ซื้อขายหลักทรัพย และปริมาณการซื้อขาย จึงถือเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจหลักทรัพย   และจากสภาพการแขงขันใน

ธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบันพบวาเปนการแขงขันเพื่อชวงชิงรายได  และสวนแบงการตลาดจากกลุมฐานนักลงทุน    

รายเกาเปนหลัก ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนจากการศึกษาของตลาดหลักทรัพยซึ่งเปดเผยในชวงไตรมาส 3 ของป 2549             

ที่ผานมาวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักลงทุนรายใหมที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเร่ิมอิ่มตัว โดยมีการเติบโตของบัญชี

ใหมเพียงรอยละ 2.23 ในชวงครึ่งปแรกของป 2549 เมื่อเทียบกับการเติบโตในระดับรอยละ 10 ขึ้นไปในชวง 1-2 ปกอน

หนานี้   ซึ่งถือวาเปนการลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 สําหรับภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยฯ ในป 2550 นั้น คาดวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นกวาในป 2549 จาก

ปจจัยบวกหลายดาน ทั้งจากปจจัยภายนอก คือราคาน้ํามันที่ออนตัว ราคาสินคา commodities ที่มีแนวโนมมี

เสถียรภาพมากขึ้น คาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้นในทิศทางเดียวกับคาเงินเอเชีย และจากปจจัยภายในของไทยจาก

ราคาน้ํามันที่ลดลงซึ่งจะลดความกดดันดานเงินเฟอลง จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะปรับนโยบายทางการเงิน

ที่ผอนคลายมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศเริ่มออนตัวลง ทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเปนบวก ซึ่ง

จะสงผลดีตอการใชจายอุปโภคบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งสงผลดีตอผูประกอบการในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อเรงการเบิกจายงบประมาณโดยเนนการลงทุนในโครงการ megaprojects 

สําหรับระบบขนสงมวลชน  ระบบสายสงไฟฟา และระบบโลจิสติกส จะทําใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนตามมาใน
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ระยะยาว และสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต   ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่จะสนับสนุนให

เกิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในป 2550  โดยคาดการณวาปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะอยูที่ระดับ 18,000 

ลานบาท 

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 บริษัทฯมุงเนนการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินดานการระดมทุนทั้งในดานตราสารทุนและตราสารหนี้ 

การควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางทางการเงิน และการประเมินความเปนไปไดของโครงการเพิ่มขึ้น อีกทั้งรักษา

และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาที่บริษัทเคยใหบริการเพื่อสรางโอกาสในการเสนอบริการในธุรกรรมทางการเงิน

อื่นๆ อีกทั้งเพื่อสรางโอกาสในการขยายการใหบริการไปในบริษัทอื่นๆ ในกลุมของลูกคาเอง 

  ในชวงป 2545-2549 บริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย

ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนแกลูกคาหลายราย ทั้งการเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(Lead Underwriter)  ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการการจําหนาย  (Co-Lead Underwriter)              

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

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

บมจ.ทาอากาศยานไทย   บมจ.เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท  บมจ.แมงปอง  บมจ. โกลว พลังงาน บมจ. หลักทรัพย

ภัทร   บมจ. เมโทรสตาร พรอพเพอรตี้  บมจ.ไทยพลาสติคและหีบหอไทย  บมจ. ไทยบริการอุตสากรรมและวิศวกรรม 

และบมจ.รถไฟฟากรุงเทพ  เปนตน  โดยมีชองทางการจําหนายผานลูกคาของเจาหนาที่การตลาดของบริษัท และ     

ลูกคาที่มีการใชบริการทางการเงินดานอื่นๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตอยูในปจจุบัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยมีการแขงขันคอนขางรุนแรงจากจํานวน

ผูประกอบการในธุรกิจที่มีจํานวนมาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ใหประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานกําหนด รวมทั้งส้ิน 45 บริษัท ในจํานวน          ที่

ปรึกษา  ดังกลาวเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดานการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 40 

บริษัท โดยการแขงขันในธุรกิจจะเปนการแขงขันดานคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ ทั้งดานการใหคําแนะนํา

และการแกปญหาใหกับลูกคา ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนใหกับ

ลูกคาได 

 ในป 2549 บริษัทฯ ไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจํานวน  1 บริษัท คิดเปนมูลคาการเสนอ

ขายทั้งส้ิน 95.2 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการเปนผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(Co-Lead Underwriter) และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแกบริษัทผูออกและเสนอขายหลักทรัพย 

จํานวน 4 บริษัท คิดเปนมูลคาการเสนอขายทั้งส้ิน 4,240.4 ลานบาท อีกทั้งเปนผูรวมจัดจําหนายกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและหุนกูของบริษทัชั้นนํา โดยคิดเปนมูลคาการเสนอขายทั้งส้ิน 13,100 ลานบาท  

  สําหรับแนวโนมธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในป 2550 นั้น การใหบริการดานที่ปรึกษาทางการเงินสวนใหญจะ

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

รุนแรงขึ้นในแทบทุกประเภทธุรกิจ อีกทั้งการใหบริการที่ปรึกษาการเสนอขายหุนสามัญ และนําบริษัทเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ ยังคงมีอยู แตจะมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยัง

ไมมีความชัดเจนในเรื่องการขยายเวลาการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯเตรียม

ความพรอมในการจัดตั้งฝายที่ปรึกษาการลงทุนขึ้น ภายหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 

(Investment Advisory) ในป 2550 เพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําการลงทุนในหลักทรัพย และตราสารการเงิน อีกทั้ง

สรรหาเครื่องมือทางการเงินใหมเพื่อตอบสนองความตองการของนักลงทุน   

 ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  ในป 2549 บริษัทฯ มีมูลคาซื้อขายตราสารอนุพันธรวมทั้งส้ิน 2,362.58 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบง

การตลาดในอัตรารอยละ 1.31 ของมูลคาซื้อขายรวมของตลาดอนุพันธฯ ซึ่งจัดไดวาเปนมูลคาการซื้อขายที่อยูในระดับ

ที่นาพอใจ ทั้งนี้ในป 2550 นี้ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะเปดใหมีการซื้อขายสินคาตัวใหม 

คือ SET50 Index Options ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเตรียมวางแผนทั้งทางดานการจัดอบรมและสัมมนาใหความรูความ

เขาใจแกเจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และลูกคา ในดานเนื้อหาและระบบงานการสงคําส่ังซื้อขายให

ครอบคลุมทั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดทําเอกสารและการประชาสัมพันธ ผาน

ส่ือเพื่อเผยแพรการบริการของบริษัทฯ ใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ลูกคา และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ  

   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

 ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) ไดเร่ิมเปดบริการซื้อขายตราสารอนุพันธในวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยมีสินคา

ตัวแรก คือ SET50 Index Futures และปจจุบันมีบริษัทสมาชิกทั้งส้ิน 23 ราย โดยมีบริษัทสมาชิก 3 รายที่ทําหนาที่เปน 

Market Maker เพื่อชวยเพิ่มสภาพคลองใหแกตลาดอนุพันธฯ  ทั้งนี้เมื่อศึกษาจํานวนสัญญาและปริมาณการซื้อขาย 

SET50 Index Futuresตั้งแตตลาดอนุพันธฯ เปดใหบริการพบวา มีนักลงทุนทั้งสถาบัน นักลงทุนตางชาติ รวมทั้งนัก

ลงทุนรายยอยไดใหความสนใจเขามาลงทุน และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

จากผลกระทบจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการ   

ปกปองคาเงินบาทของธนาคารแหงประเทศไทย การพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนตางดาว ซึ่งสงผล

กระทบใหการลงทุนในประเทศมีความผันผวนอยางมาก อยางไรก็ดี นักลงทุนไดหันมาใหความสนใจในตลาดอนุพันธ

เพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเปนลําดับ ซึ่งทําใหการลงทุนในตลาดอนุพันธเปนที่สนใจและจับตามอง

ของนักลงทุน ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมการซื้อขายสัญญาลวงหนาหรือตราสารอนุพันธใน

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น  

บริษัทฯ ตระหนักดีวา การลงทุนในตลาดอนุพันธเปนส่ิงจําเปนและสําคัญสําหรับการลงทุนในยุคปจจุบัน จึง

ไดมีการวางแผนเพื่อปรับกลยุทธการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองและรองรับแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการ

ซื้อขายสัญญาลวงหนา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคาตอไป 

3.2.1.4  การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

(1) แหลงที่มาของเงินทุน 
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 บริษัทดําเนินกิจการโดยใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยเงินทุนและกําไรสะสม

เปนหลัก สําหรับนโยบายการจัดการเงินทุนในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับ     

กิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน และ

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ 

(2) เงินลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงระยะยาวเทานั้น โดยแบงวัตถุประสงคในการลงทุน

เปน 2 ลักษณะ คือ การลงทุนเชิงกลยุทธในกิจการที่สามารถเสริมการประกอบธุรกิจใหกับบริษัทหรือกลุมบริษัท และ

การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนโดยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับทั้งในรูปเงินปนผลและกําไรจาก

การขายหลักทรัพย 

 บริษัทกําหนดใหเงินลงทุนรวมในตราสารทุนจะตองไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาเงินกองทุนของบริษัท 

และไมทําใหอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio) ของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่ทางการกําหนด โดย

บริษัทสามารถลงทุนไดทั้งหลักทรัพยที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตตองเปนบริษัทหรือ

องคกรที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม กรณีที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตองเปนหลักทรัพย

ที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย โดยในการตัดสินใจลงทุนแตละครั้งจะตองมีขอมูลเชิงวิเคราะห เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจที่เพียงพอ 

(3) การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 บริษัทมีการจัดหาเงินทุนในรูปของทุนและเงินกูยืมของบริษัทผานผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท           

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม  

 (4) การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเปนอัตรา

รอยละ 68.73 ซึ่งพอเพียงตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว คือ      ไม

ต่ํากวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป 
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3.2.2  ธุรกิจจัดการลงทุน

3.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัททุนธนชาต

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

บริษัทจัดการกลุมแรกที่ไดรับการคัดเลือกและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง

ในเดือนมีนาคม 2535  และไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล  และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน

ป 2540  และ ในป 2544  ตามลําดับ  ในป 2547 บลจ.ธนชาต ไดยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการ

ลงทุน  เพื่อใหสามารถใหบริการคําแนะนําไดอยางครบวงจร  โดยไดรับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ.ธนชาต มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 130  คน โดยผูบริหาร  (ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝาย

ขึ้นไป) มีจํานวน 15 คน  และพนักงานจํานวน 115 คน   

  บลจ.ธนชาต จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่คลอบคลุมในทุกประเภท หรือทุกนโยบายกองทุนรวมตางๆ      

ที่เหมาะกับทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุนทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนรายใหญ รวมถึงผูลงทุนประเภท

สถาบัน โดยผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว ไดแก 

 (1) กองทุนรวม  

 เปนเครื่องมือในการลงทุนสําหรับนักลงทุน โดยการรวบรวมเงินลงทุนของผูลงทุนแตละรายมารวมกัน

เปนเงินกองใหญ  และจัดใหมีผูจัดการกองทุนทําหนาที่จัดการลงทุนภายใตนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน เพื่อ

สรางผลตอบแทนหรือดอกผลจากการลงทุน การลงทุนผานกองทุนรวมมีขอดีสําหรับผูลงทุนคือสามารถกระจายความ

เส่ียงในการลงทุนได โดยไมตองมีเงินลงทุนจํานวนมาก และมีคาใชจายในการจดัการลงทุนที่ไมสูงมากนัก 

  (2) กองทุนสวนบุคคล  

 เปนเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญหรือคณะบุคคลที่มอบหมายใหบริษัทจัดการ

บริหารจัดการเงินลงทุนที่ตองการเนนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการลงทุนของตนเองอยาง

แทจริง  โดยมีผูจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดการลงทุนภายใตกรอบการลงทุนและขอจํากัดการลงทุนที่ตกลงรวมกัน

ระหวางลูกคาและบริษัท 

              (3) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนกองทุนที่ลูกจางหรือพนักงาน และนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยความ  

สมัครใจ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการออมและสะสมทรัพยของลูกจางที่ประสงคจะสรางหลักประกันความมั่นคงของ

ชีวิตในวัยเกษียณอายุการทํางาน ตลอดจนเปนสวัสดิการที่สําคัญที่นายจางมอบใหกับลูกจางหรือพนักงาน 

นอกจากนั้นแลวกองทุนสํารองเล้ียงชีพยังเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตของลูกจางในกรณีอื่นๆ เชน กรณี

ลูกจางออกจากงาน หรือกรณีลูกจางตาย หรือทุพพลภาพ จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได เปนตน  
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3.2.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
(1) นโยบายและลักษณะตลาด 
 กลยุทธการแขงขัน 

 บลจ.ธนชาต ใชกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการจัดการลงทุนในเชิงรุก ตลอดจนการสรางสรรค

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรวดเร็วและมีคุณภาพ ผานทีมการตลาด

ของบริษัท ผูถือหุนที่เปนสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการใหบริการทางการเงินที่ครบ

วงจร และพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอีกหลายแหง 

 บลจ.ธนชาต  ใหความสําคัญและเนนการทําตลาดในสวนของกองทุนรวมที่เสนอขายแกประชาชน

ทั่วไป (Public Mutual  Fund)  ใหมีความหลากหลาย  เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุน  

ดวยการเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง   ซึ่งรวมถึงการเสนอขายโดยตอตรงตอ

ผูสนใจลงทุน  โดยจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติพรอมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การเสนอขายผานสาขาของธนาคารธนชาต  และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เปนสถาบันการเงินที่

ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  และการพัฒนาการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

 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 

 การจัดการจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
แบงออกเปน 2 ชองทางหลัก ไดแก     

1) การขายผานบริษัท 

บลจ.ธนชาต มีเจาหนาที่การตลาดที่ทําหนาที่ขายโดยตรงจํานวน 18 คน แบงเปนผูติดตอกับผู

ลงทุนประเภท ก จํานวน 6 คน และผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข จํานวน 12 คน นอกจากนี้พนักงานในสวนอื่นๆ ของ

บริษัทก็สามารถเพิ่มยอดขายไดอีกทางหนึ่งโดยมีพนักงานที่ผาน      การอบรมและการทดสอบหลักสูตร  ผูติดตอกับผู

ลงทุนประเภท ก มีจํานวน 16 คน และผูติดตอกับผูลงทุนประเภท ข มีจํานวน 68 คน    
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2) การขายผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บลจ.ธนชาต ไดแตงตั้งสถาบันการเงินที่เปนทั้งธนาคารพาณิชย และบริษัทหลักทรัพย เปน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนภายใตการจัดการ รวม 16 แหง เพื่อขยายขอบเขตการ

ใหบริการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหครอบคลุมทั่วประเทศ ในป 2549 ที่ผานมา การขายหนวยลงทุนผานชองทาง

ธนาคารธนชาต มีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต สามารถนําเสนอกองทุนรวมหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งเปนที่ตองการของผูมีเงินออมของธนาคาร 

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ป  2549  มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  ทั้งส้ิน  18  

บริษัท  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public  Mutual  

Fund) (ไมรวมกองทุนรวมวายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ (Country Fund) กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน   และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง) ภายใตการจัดการใหญที่สุด 3 อันดับแรก  ไดแก  ลําดับที่ 1 บลจ.กสิกร

ไทย มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 18.6 ลําดับที่ 2 บลจ.ไทยพาณิชย รอยละ 18.2  และลําดับที่ 3 บลจ.บัวหลวง 

รอยละ 11.3 สวน บลจ.ธนชาต อยูในลําดับที่ 6 มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 4.7   

การแขงขันในธุรกิจกองทุนรวมในป 2549 สวนใหญยังคงเนนอยูในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มี

บริษัทผูถือหุนเปนธนาคารขนาดใหญ เนื่องจากกองทุนที่จัดตั้งใหมในป 2549 ซึ่งมีมูลคารวม 484,000 ลานบาทกวา

รอยละ 97 เปนกองทุนตราสารหนี้และในจํานวนนี้เปนกองทุนตราสารหนี้อายุไมเกิน 9 เดือนถึงรอยละ 75 จาก

ลักษณะกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่คลายการฝากเงินธนาคาร ทําใหธนาคารซึ่งมีชองทางการจําหนายทั่วประเทศ

ไดเปรียบในการขายมากกวาเปนอยางมาก  สงผลใหสัดสวนการจัดตั้งกองทุนใหมใน 5 บลจ.ขนาดใหญคือ บลจ.

กสิกรไทย, บลจ. บัวหลวง, บลจ.ไทยพาณิชย, บลจ.ยูโอบี  และ บลจ.ทหารไทย สูงถึงรอยละ 69 หรือประมาณ 

333,000 ลานบาท   

กองทุนตราสารหนี้ที่จัดตั้งใหมในป 2549 มีมูลคารวมประมาณ 448,000 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2548 ถึงรอย

ละ 70 หรือคิดเปนมูลคา 185,000 ลานบาท สําหรับกองทุนประเภทอื่นๆ เชน กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศมีจํานวน

กองใหมเพิ่มขึ้นมาเทากับป 2548 คือ 13 กองทุนแตมูลคาที่ระดมทุนไดกลับต่ํากวา เนื่องมาจากผลตอบแทนสวนใหญ

ของกองทุนดังกลาวยังไมดีนักและคอนขางผันผวน สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพยมีการจัดตั้งใหม 5 กองทุนใกลเคียง

กับป 2548 ที่ 6 กองทุน แตมีมูลคารวมที่สูงกวามากคือ  23,887 ลานบาทขณะที่ในป 2548 มีมูลคารวมเพียง 16,645 

ลานบาท  

 ถึงแมวาในปนี้จะมีการแขงขันในดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยคอนขางสูง จนเริ่มทรง

ตัวตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา แตผูลงทุนยังคงใหความสนใจในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอยางตอเนื่อง เชนใน

กองทุนที่มีลักษณะคุมครองเงินตน และในกองทุนตลาดเงินที่สามารถซื้อขายไดทุกวันไดรับความสนใจจากนักลงทุน

โดยมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากมีลักษณะใกลเคียงกับเงินฝากออมทรัพยธนาคารแตไดผลตอบแทนที่สูงกวา    

 บลจ.ธนชาต ดําเนินธุรกิจจัดการกองทุนครอบคลุมทั้ง กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ โดยมีสวนแบงตลาดดังรายละเอียด ดังนี้ 

 ธุรกิจกองทุนรวม  
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ.ธนชาต มีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งส้ิน 50 กองทุน มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรวมเทากับ 43,381.03 ลานบาท แบงเปนกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Mutual Fund) 

จํานวน 48 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม 41,883.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนมูลคา 5,093.41 ลานบาท

หรือ รอยละ 13.84  อยูในลําดับที่ 6 ในจํานวนผูประกอบการทั้งหมด และมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 4.69  โดย

แยกเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 990.12 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 3.89 

อยูในลําดับที่ 6   มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหุนระยะยาว 794.20 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 

3.16 เปนลําดับที่ 7  และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ 1,030.95 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดรอย

ละ 3.36  อยูในลําดับที่ 12 จากจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 18  แหง  

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมาในป 2549 สวนหนึ่งมาจาก

การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ใหมจํานวน 12 กองทุนมีมูลคารวม 13,304.76 ลานบาทและการ Roll Over กองทุนตรา

สารหนี้กองทุนเดิมจํานวนทั้งส้ิน 17 ครั้งรวมมูลคาที่จัดตั้งในรอบใหม 25,826.52 ลานบาท  สวนกองทุนที่เลิก

เนื่องจากครบกําหนดอายุโครงการและจํานวนผูถือหนวยลดลงมีจํานวนทั้งส้ิน 14 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิรวมกัน

ประมาณ 10,379 ลานบาท     

 ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหารทั้งส้ิน 37 กองทุน ลดลง

จากป 2548 ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 56 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,940.05  ลานบาท ลดลง 74.77 ลานบาทหรือ     

รอยละ 3.71 

  ธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหาร 27 กองทุน มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรวม 3,190.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนมูลคา 534.03 หรือรอยละ 20.10  โดยแบงประเภทของ

กองทุนเปนกองทุนเดี่ยว 12 กองทุน กองทุนรวมเฉพาะกลุม 12 กองทุน และกองทุนรวม 3 กองทุน และมีจํานวน

สมาชิกเพิ่มขึ้นจาก  29,362 ราย  เปน  34,621  ราย   

 แนวโนมของธุรกิจจัดการกองทุนในป 2550 คาดวาธุรกิจกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนตราสารหนี้ จะ

ยังคงขยายตัวตอไปไดอีก เนื่องมาจากอัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมลดลง รวมถึงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบาย

ใหดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน เปนอัตราดอกเบี้ยนโยบายแทนอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 

14 วัน ซึ่งนับตั้งแตการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งสุดทายในเดือนมิถุนายน 2549 อัตรา   

ดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันอยูที่รอยละ 5 และอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันเฉลี่ยอยูที่ 

รอยละ 4.88 นอกจากนี้การชะลอลงของภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุการณไมสงบในประเทศก็ยิ่งทําใหแนวโนม

นโยบายทางการเงินมีทิศทางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง  ดังนั้นคาดวากองทุนที่มีลักษณะคุมครองเงินตน และ

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น หรือตราสารทางการเงินใหมๆ  ยังเปนที่สนใจของผูลงทุนอยางตอเนื่อง  

3.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากสองแหลง คือ จากทุนของบริษัทที่ไดรับจากการจดทะเบียนหุนสามัญ และ

จากกําไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบกิจการเทานั้น  
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3.3  ธุรกิจประกัน 
 การดําเนินธุรกิจประกันของบริษัทฯ แบงออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย ดําเนินการโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด โดยใหบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท สวนธุรกิจประกันชีวิตดําเนินการโดยบริษัท 

ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สําหรับสถาบันและองคกร และสําหรับบุคคล

ทั่วไป 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพฯ มีสํานักงานสาขา 16 สาขา ไดแก  สาขา

ภูเก็ต สาขาหาดใหญ สาขาสุราษฎรธานี สาขาระยอง สาขาชลบุรี สาขานครปฐม สาขาเชียงใหม สาขานครสวรรค 

สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาอุบลราชธานี สาขานครศรีธรรมราช สาขาอุดรธานี สาขาขอนแกน สาขาพิษณุโลก 

สาขาสระบุรี และสาขานครราชสีมา  บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย 

ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2540  โดยมีประเภทของการประกันภัยที่ใหบริการดังนี้ 

3.3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 (1) บริการรับประกันวินาศภัย 

 การประกันวินาศภัยมี 4 ประเภท แตละประเภทสวนใหญจะมีขอบเขตความคุมครองและเงื่อนไข

ขอยกเวนเปนมาตรฐานสากล มีเพียงวงเงินที่คุมครองเทานั้นจะแตกตางกันตามความตองการซื้อของผูเอาประกันภัยแต

ละราย โดยแบงประเภทของการประกันวนิาศภัยออกเปน 

 (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  

• คุมครองรถของตนเอง รวมทั้งทรัพยสินและรางกายของบุคคลภายนอก 

หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 1  

• คุมครองภัยใดภัยหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรถของตนเอง รวมทั้งทรัพยสินและ

รางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 2  

• คุมครองเฉพาะทรัพยสินและรางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียกกัน

ทั่วๆ ไปวา ประเภท 3  

 (1.3) การประกันภัยทางทะเลและขนสง 

   คุมครองความเสียหายแกเรือและทรัพยสินหรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล 

และขยายขอบเขตความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศ และทางบก ซึ่งตอเนื่องกับการ

ขนสงทางทะเลดวย  
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 (1.4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

  แยกเปนหลายรูปแบบตามลักษณะความเสี่ยงภัยและความตองการของผูเอาประกันภัย 

เชน การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุก

ชนิด การประกันภัยเครื่องจักรชํารุดเสียหาย ฯลฯ  

 (2) ธุรกิจการลงทุน 

 ธุรกิจอีกสวนหนึ่ง คือ กิจการดานการลงทุน บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุน

เพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยจะตองปฏิบัติตามประเภท สัดสวน และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด ปจจุบัน

กฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ไดแก ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการลงทุน

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทไดใชความพยายามและระมัดระวังเปนพิเศษในการเลือกพิจารณา  

ลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพตลาดการเงิน และตลาดทุน ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ให      

ผลตอบแทนคงที่ ไดแก ฝากเงินกับสถาบันการเงิน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู หรือลงทุนใน      

หลักทรัพยจดทะเบียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการลงทุนของบริษัทจะคํานึงถึงสภาพคลอง ความมั่นคง และ 

เสถียรภาพของการลงทุนเปนหลัก 

3.3.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) นโยบายและลักษณะการตลาด 

 (1.1) กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทฯ ไดวางแผนนโยบายการตลาดเชิงกลยุทธไวอยางตอเนื่อง เพื่อความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มสวน

แบงทางการตลาดใหสูงขึ้น โดยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย  ตลอดจนได

พัฒนาสายผลิตภัณฑ หรือนําเสนอกรมธรรมประเภทใหมๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ

ตองการของกลุมลูกคา คํานึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแขงขัน ให

ทันกับภาวะการณที่เปล่ียนแปลงไป เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุมลูกคาเดิม 

 (1.2) ลักษณะลูกคา 

 กลุมลูกคาหลักของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด สวนใหญประมาณรอยละ 95 ของ

จํานวนลูกคาทั้งหมด ไดแก กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันอยูในชวงไมเกิน 5 ลานบาท      

โดยประเภทการประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือกทํากับบริษัท  ไดแก การประกันภัยรถยนต และการประกันอัคคีภัยบานอยู

อาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจากลูกคาสินเชื่อของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และการทําการตลาดของบริษัทเอง

ตลอดจนนายหนาประกันภัย และตัวแทนของบริษัท 

 สําหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไปนั้น ไดแก 

ลูกคากลุมสถาบันองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยและอุตสาหกรรม  โดย

ผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่ใหบริการแกลูกคากลุมนี้ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย  

จากลักษณะของฐานลูกคาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ตั้งแตบริษัทฯ ไดเร่ิมประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัยมา มิไดมีการพึ่งพิงลูกคารายหนึ่งรายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัท

ไดเปดดําเนินการใหบริการรับประกันภัยเฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น 
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 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยป 2549  ยังคงเติบโตตอเนื่องจากป 2548 โดยป 2549 มี

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประมาณการของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 96,122 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 7,289 ลานบาท หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 8.2  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีอัตราการขยายตัวสูงรอยละ 9.3 และการประกันภัยรถยนตที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 

8.9 โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีรายไดจากการรับประกันภัยจํานวน 1,643 ลานบาท    เพิ่มขึ้น 611 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 59.1 เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาอยางมากในทุกผลิตภัณฑ 

(Product) ของการประกันภัย ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนผูบริโภคเชื่อม่ันใน

ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจึงทําใหมีการใชจาย การลงทุน สงผลใหตลาดประกันภัยโดยรวมมี การขยายตัว 

 กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

ในชวง 6 เดือน ของป 2549 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งธุรกิจ 47,004 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2548 รอยละ 6.3 

สําหรับสัดสวนเบี้ยประกันภัยจําแนกตามประเภทการรับประกันภัย การประกันภัยรถยนตมีมูลคาเบี้ยประกันภัย 

28,388 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดมูลคาเบี้ยประกันภัย 12,823 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 27.3 การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนสงมูลคาเบี้ยประกันภัย 3,856 และ 1,938 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.2 และ 4.1 ตามลําดับ  

 

ตารางแสดงจํานวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 

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 

 

 

 

 

 

เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย สําหรับเดือน มกราคม – กันยายน 2549 

                          หนวย : พันบาท 

 บริษัท การ

ประกัน

ภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งส้ิน 
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อัคคีภัย 

   ตัวเรือ สินคา โดยขอบังคับ

แหงกฎหมาย 

โดยความ

สมัครใจ 

อุบัติเหตุ

สวนบุคคล 

สุขภาพ อื่นๆ  

1 วิริยะประกันภัย 134,087 2,305 31,133 1,587,492 7,801,195 152,605 14,656 187,817 9,911,290 

2 ทิพยประกันภัย 676,121 51,199 192,096 110,839 852,071 267,151 41,179 3,248,790 5,439,446 

3 กรุงเทพประกันภัย 616,261 49,758 182,615 125,455 2,299,810 129,575 72,169 1,453,013 4,928,656 

4 ประกันคุมภัย 32,541 159 40,846 184,735 1,904,907 23,100 2,105 390,923 1,773,529 

5 สินม่ันคงประกันภัย 73,040 0 6,782 534,355 1,628,450 197,967 455 135,247 2,576,296 

                     รวม 1,532,050 103,421 453,472 2,542,876 14,486,433 770,398 130,564 5,415,790 24,629,217 

12 ธนชาตประกันภัย 57,340 338 1,121 70,037 1,261,239 14,613 0 180,067 1,584,755 

 สวนแบงตลาด  1.1% 0.1% 0.04% 0.9% 3.8% 0.3% 0.00% 1.3% 2.3% 

 รวมทั้งส้ิน 5,466,689 356,064 2,532,848 7,689,307 33,346,189 4,400,981 1,271,257 14,068,114 69,131,449 

ที่มา : กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

 สวนในป 2550 ไดมีการคาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวในทิศทางที่ใกลเคียงกับป 

2549 อันเปนผลจากแรงขับเคลื่อนหลักในดานการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ทั้งนี้ขึ้นกับความชัดเจนของ

โครงการขนาดใหญของภาครัฐ สวนการสงออกที่จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง รวมถึงภาคการทองเที่ยวที่ฟนตัว

ชัดเจนขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะลดลง ขณะเดียวกันก็มีปจจัยเสี่ยงตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ อาทิ ระดับ

ราคาน้ํามัน, ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางหนักในป 2549 ซึ่งเหลานี้อาจมี

ผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยดวย ทั้งนี้หากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทยในป 2550 อยูในระดับ 4.5-5.5%  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) คาดการณวาเบี้ย

ประกันวินาศภัยในป 2550 นาจะมีอัตราการขยายตัวอยูในชวง 8.7 – 10.7% 

 3.4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 (1) แหลงที่มาของเงินทุน 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัท

จากแหลงเงินทุน 3 แหลง ไดแก 

 (1.1) เงินรับจากการดําเนินงานของบริษัท โดยขายความคุมครองในรูปกรมธรรมประกันภัย

ประเภทตาง ๆ การเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย ตัวแทน นายหนา แหลงเงินทุนนี้เปนแหลงเงินทุนที่

สําคัญที่ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดรับเขามาทุกวัน 

 (1.2) เงินรับจากกิจการลงทุน บริษัทนําเงินสดรับจากการดําเนินงานที่เหลือจากการใชจายตาม

ภาระผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมการประกันภัยกําหนด โดยบริษัทจะมีเงินที่ไดรับจากกิจกรรมการลงทุนดังนี้ เงิน

ตนจากเงินฝากประจํา ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หุนกู พันธบัตร หนวยลงทุนที่ครบกําหนดหรือเงินจากการขายหลักทรัพย 

นอกจากนี้บริษัทยังมีผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพยลงทุนดังกลาวขางตน ไดแก ดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝาก

ประจํา ตั๋วเงิน หุนกู พันธบัตร และเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพยหุนทนุ 
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  (1.3) เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารพาณิชย 

และกรณีที่ตองการใชเงินกูจะเบิกใชโดยเช็ค  

 (2) เงินลงทุน 

      บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยดังนี้คือ  บริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพย

ตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัท

จะนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยเนนความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนเปนสําคัญ 

พิจารณาผลตอบแทนควบคูกับความเสี่ยงใหระมัดระวังอยางสูงในการลงทุน  และทบทวนนโยบายการลงทุนให    

สอดคลองกับสถานการณ การลงทุนของบริษัทฯ สวนหนึ่งจะลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูงและเปลี่ยนเปนเงิน

สดไดงาย ซึ่งเปนตราสารทางการเงินระยะสั้น ไดแก ตั๋วเงิน เงินฝากประจํา  สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทน

คงที่ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุนกู อีกสวนหนึ่งเปนการลงทุนในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 (3) การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

  บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ  เชน พันธบัตร

รัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งบริษัทจะเนนลงทุนในพันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกําหนดในระยะสั้น เพื่อปองกัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  นอกจากนี้บริษัทยังกระจายการลงทุนไปในตั๋วเงินคลัง   หุนกู 

หนวยลงทุน และหุนสามัญ  ซึ่งหุนสามัญจะเลือกลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในสัดสวนไมเกินรอยละ 

20 ของมูลคาเงินลงทุน   

 (4) การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 - บริษัทไมมีรายการดังกลาว - 

 (5) ความสามารถในการดํารงอัตราสวนตามประเภทธุรกจิ 

   บริษัทกําหนดนโยบายในการรับประกันภัยทุกประเภทแบบรัดกุม รวมถึงกําหนดมาตรการในการ

บริหารความเสี่ยงภัยดวยกลไกการประกันภัยตอ ทั้งแบบสัญญา และแบบเฉพาะราย เพื่อควบคุมรักษาระดับสินไหม

ทดแทน ( Loss Ratio) ใหอยูในเกณฑต่ํากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกประเภทของการรับประกันภัย 

 (6) สภาพคลอง 

 บริษัทมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน    โดยจะลงทุนใน

ตราสารรุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายที่มาก ซึ่งจะทําใหสามารถทําการขายเงินลงทุนดังกลาวได  ทันที นอกจากนี้ยัง

ไดมีการเปดวงเงินเบิกเกินบัญชี และลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น เพื่อสํารองสําหรับเงินสดหมุนเวียนสําหรับการ

ดําเนินงานระยะสั้น 

 

 

3.3.2 ธุรกิจประกันชีวิต

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา  3-30 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (”ธนชาตประกันชีวิต”) ไดกอตั้งขึ้นโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2540  มีพนักงานทั้งส้ิน 121 คน  บริษัท

ใหบริการดานความคุมครองชีวิตและสุขภาพ  โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของลูกคา  ไดแก การ

ประกันสามัญรายบุคคล  และการประกันกลุม (สําหรับสถาบันและองคกร) 

3.3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (1) นโยบายและลักษณะตลาด 
 ธนชาตประกันชีวิตมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบบ Multi-Distribution  Channel  เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาผูมุงหวังที่หลากหลายและแตกตางกันไป  ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สอดคลอง

และเหมาะสมกับกลุมลูกคาผูมุงหวังแตละกลุม  ปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางการขายประกอบดวย การขายในรูปแบบ

บริษัทตอบริษัท การขายผานชองทางนายหนา การขายผานธนาคารธนชาต (Bancassurance) และการขายผาน

ตัวแทนประกันชีวิต   

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตสําหรับป 2549 ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.91  โดย

มีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลงจากป 2548 ที่มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 10.39 เปนผลมาจากปจจัยหลักหลาย

ประการ   ไดแก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปญหาราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น อันสงผลให

คาครองชีพสูงขึ้น และผูบริโภคเริ่มชะลอการตัดสินใจออมเงินระยะยาว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาระคาใชจายที่

สูงขึ้น นอกจากนี้การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกสําหรับการออมในรูปแบบตางๆ 

ผานสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนสูง   

ปจจุบันมีบริษัทที่เปดดําเนินธุรกิจประกันชีวิตรวม 24 บริษัท โดยบริษัทที่มีสวนแบงตลาดของเบี้ย  

ประกันภัยรับรวมทุกประเภทสูงสุด 6 บริษัท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวมกันถึงรอยละ 84 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุก

ประเภทสําหรับป 2549 ไดแก บริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท อยุธยา อลิอันซ   ซี.พี.ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จํากัด และบริษัท ไทยพาณิชย  นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีสวนแบงการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทประมาณ

รอยละ 1.0  อยูในลําดับที่ 13 จากทั้งหมด 24 บริษัท และดวยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตกลุมเปนหลัก  ทําให

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปแรกของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 3 ของธุรกิจ สวนเบี้ยประกันภัยรับรวมของการ

ประกันกลุมอยูในลําดับที่ 4 ของธุรกิจประกันชีวิต 

สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิตป 2550 คาดวาธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงมีอัตราการเติบโตใน

อัตราใกลเคียงกับปกอน สืบเนื่องจากปจจัยหลักหลายประการ อาทิเชน ราคาน้ํามันที่เร่ิมทรงตัว สงผลตออัตราเงินเฟอ

ลดลง และกําลังซื้อผูบริโภคมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่มีแนวโนมปรับตัวลดลง การขยายชองทางการ

จําหนายใหมๆ ของบริษัทตางๆ เพื่อเขาใกลผูบริโภคมากขึ้น การออกกรมธรรมรูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

ออมทรัพย รวมถึงการสรางความคุมครองใหกับตนเองจากการตระหนักถึงความปลอดภัยจากปจจัยทางการเมือง 
 

3.3.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
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แหลงที่มาของเงินทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมดมาจากสวนของผูถือหุน ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไม

จําเปนตองกูยืมเงินมาใชสําหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ไดวางไวสําหรับอนาคต ในชวงนี้บริษัทฯ 

ยังไมมีความจําเปนตองเพิ่มทุน 

3.4  ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

3.4.1  บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด
 บริษัทไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตามพระ

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

สิงหาคม 2543 

3.4.1.1   ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ 

(1)   ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ

สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ไดรับอนุญาตไว

ในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหมีอํานาจ

วาจางหรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใดเพื่อ

ประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 (2)   ประกอบกิจการใดๆ ในการบริหารและฟนฟูลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการตอไป

ได และมีความสามารถในการชําระหนี้ เชน การใหกูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ การ

ประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ การถือหุนในกิจการที่ไดมาจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ การรับชําระหนี้ดวยการแปลง

หนี้เปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 (3)  กระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องในการบริหารหรือฟนฟูลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน 

การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหนี้ ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระหนี้ 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนาตอให

เสร็จส้ินเทานั้น ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา 

 (4)  นําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนรายอื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย 

3.4.1.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

(1) ลักษณะและนโยบายการตลาด 

กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทประกอบดวย

การดําเนินการที่หลากหลาย แตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไดเตรียมการ

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแก

บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว  เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทกระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ
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การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มี

มูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลานั้น 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทกําหนดกลุมลูกหนี้ที่บริษัทมีโอกาสรับชําระหนี้คอนขางสูงดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ที่ยังประกอบกิจการอยู และมีศักยภาพพอที่จะชําระหนี้ได 

2)  ลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุมมูลหนี้มาก 

3)  ลูกหนี้ที่ถูกฟองรองคดีและมีคําพิพากษาแลว 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

  บริษัทไดวางนโยบายการจําหนายทรัพยสินที่บริษัทรับโอนมาจากลูกหนี้ ดังนี้ 

1)  การแตงตั้งตัวแทนขาย (Sold agent) 

2) เขารวมงานประมูลขายทรัพยสิน  

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ดังนั้น 

ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือจากสถาบันการเงินอื่น หรือกองทุนตางๆ จึงไมมี 

อยางไรก็ตาม กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมาเปนลูกหนี้ที่มีเจาหนี้หลายราย อาจเกิดภาวะการแขงขันในการใช

สิทธิทางกฎหมายบังคับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เหลานั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบกับบริษัทใน

เรื่องของการนําทรัพยสินของลูกหนี้นั้นมาฟองรองคดีและบังคับขายทอดตลาดซึ่งตองทําการเฉลี่ยทรัพยกับเจาหนี้ราย

อื่นดวย 

 จํานวนคูแขงขัน 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ผานทางบริษัท            

ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) กรณีนี้จึงไมมีคูแขงขัน 

ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขันจึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) บริษัทจึง 

ไมเนนที่ศักยภาพในการแขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะการเงินของลูกหนี้วา

สมควรจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือควรรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการคงอยูและ

ดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน 

เพื่อทําใหสินทรพัยดอยคุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

 

3.4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  
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บริษัทมีเงินทุนในการดําเนินกิจการจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืมจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” ) และบริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

(1)  เงินกูยืม 

 (1.1)   วงเงินกู (Senior Debt) จากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (ภายหลังเปล่ียนชื่อเปน 

“บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” ) จํานวน 2,124,458,400 บาท (สองพันหนึ่งรอยยี่สิบส่ีลาน

ส่ีแสนหาหมื่นแปดพันส่ีรอยบาทถวน)  ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงิน เลขที่ กม.001-5-

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

4300016 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543, สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-

5-4300016 (ครั้งที่2) ลงวันที่ 29 มกราคม 2544 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู เลขที่ 

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

เสร็จส้ินแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2547 

 (1.2)  วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (ภายหลังเปล่ียนชื่อ

เปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” ) จํานวน 1,075,541,600 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบหาลาน

หาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง 

เลขที่ กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงิน

เลขที่ 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) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงิน

วงเงินลําดับรอง เลขที่ กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติม

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

 (2) เงินลงทุน 

 (2.1)  เงินลงทุนจากบริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต 

จํากัด (มหาชน)” ) จํานวน 334,334,000 บาท (สามรอยสามสิบส่ีลานสามแสนสามหมื่นส่ีพัน

บาทถวน) 

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

สองหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

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

สิบสองลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 

 

 

3.4.2 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา  3-34 

 บริษัทไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในการประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตาม            

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

มีนาคม 2543 

3.4.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 (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 

 (3)  กระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ หรือเก่ียวเนื่องในการบริหารหรือฟนฟูลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

เชน  การใหเชา  ใหเชาซื้อ ขายลูกหนี้    ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการ

ชําระหนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไป

พัฒนาตอใหเสร็จส้ินเทานั้น ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา 

 (4)  นําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนรายอื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 

3.4.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

(1) ลักษณะและนโยบายการตลาด 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทประกอบ 

ดวยการดําเนินการที่หลากหลายแตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไดเตรียมการ

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแกบุคคล 

ภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทกระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ

การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่

มีมูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลานั้น 
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 กลยุทธการแขงขัน 
 บริษัทไมมีกลยุทธการแขงขัน เนื่องจากรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรงเปนหลัก 

โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมา ไดแก  

 1) ลูกหนี้ดอยคุณภาพ   ประกอบดวย 

 1.1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ 

 1.2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ 

 1.3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 

 1.4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 

 2) ทรัพยสินรอการขายดอยคุณภาพ โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนบริษัทจะนํามาบริหารหรือ

จัดการใหไดรับชําระหนี้ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทกําหนดกลุมลูกหนี้ที่บริษัทมีโอกาสรับชําระหนี้คอนขางสูงดังตอไปนี้ 

 1) ลูกหนี้ที่ยังประกอบกิจการอยูและมีศักยภาพพอที่จะชําระหนี้ได 

 2) ลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุมมูลหนี้มาก 

 3) ลูกหนี้ที่ถูกฟองรองคดีและศาลมีคําพิพากษาแลว 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย   

แบงเปน 2 กรณี  ดังนี้ 

 1) ลูกหนี้ดอยคุณภาพ 

 1.1) วิเคราะหและจัดแยกประเภทของลูกหนี้ 

 1.2) บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาต เพื่อนํามาบริหารและติดตามหนี้

คางชําระเพื่อใหลูกหนี้อยูในฐานะที่จะสามารถชําระหนี้ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

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) โดยเลือกศึกษาเฉพาะ

ทรัพยสินที่มีสภาพคลองทางการตลาดที่ดี 

 2.3) จัดกลุมทรัพยสินเปนทรัพยสินเกรด A, B, หรือ C เพื่อชวยใหงายตอการจัดการและ

การขาย 
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 2.4) จัดทํา Package ของทรัพยสินใหมี Value-Added เพิ่มขึ้น โดยการประสานรวมมือ

กับกลุมบริษัทในเครือ ในรูปแบบของการประกันภัย การประกันชีวิต หรือการให

สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ํา   เปนตน 

 2.5) เพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย   เชน ผานนายหนาหรือตัวแทน จัดหาและติดตอกับ

บริษัทเอกชนที่ดําเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย การขายรวม (Cross Selling) 

และอินเตอรเน็ต (Internet) 

2.6)   สงเสริมการขาย โดยการจัดหา  และเลือกส่ือที่มีประโยชนตอการจําหนาย รวมถึง    

การเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 

(2)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

    เนื่องจากบริษัทไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุมธนชาตเปนหลัก     

ดังนั้น  ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น  หรือสถาบันการเงิน  หรือกองทุนอื่นๆ  จึงไมมี

การเปรียบเทียบสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 จํานวนคูแขงขันโดยประมาณ 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรง จึงไมมีคูแขงขัน 

 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขัน จึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

 สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตเปนหลัก ดังนั้น บริษัทจึงไมเนนที่ศักยภาพในการ

แขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้วาสมควรจะปรับปรุง

โครงสรางหนี้ หรือควรจําหนายทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของ   

ลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อทําใหสินทรัพยดอย  

คุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 
 
3.4.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุน 
1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,000,000,000 บาท  (หนึ่งพันลานบาทถวน)  ซึ่งเรียกชําระเต็มมูลคา

หุนแลว   โดยมีโครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   ดังนี้ 

  ชื่อผูถือหุน                         จํานวนหุน                สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

 บริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)            99,999,993                 99.99 

 ผูถือหุนรายยอย                                                         7                   0.01 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา  3-37 

2) ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  คงเหลือเปน

จํานวนเงิน  8,300,000,000  บาท (แปดพันสามรอยลานบาทถวน) โดยในระหวางป 2549 บริษัท

บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  ไดชําระคืนเงินกูยืมกับบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และ

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  เปนจํานวนเงินรวม 2,700,000,000 บาท (สองพันเจ็ดรอยลานบาท

ถวน)   
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                 สวนที่ 2 หนา  4-1 

44..  การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  
 

 
กลุมธนชาตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร และยกระดับ

องคกรสูมาตรฐานสากล ใหมีศักยภาพในการแขงขัน    ในป 2549  กลุมธนชาตไดทําการวิจัยและพัฒนาในหลายๆ ดาน   

โดยยังเนนหนักทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอเนื่องจากป 2548  เพื่อเปนการใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนการตลาด 

การบริหารระบบขอมูลลูกคาภายในกลุมธนชาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อใหกลุมธนชาตประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และสามารถใหบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบงานหลักที่ไดดําเนินการตอเนื่อง คือระบบงานทางดานบัญชี (Core GL) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงาน

ดานการเงินสําหรับผูบริหารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงรายงานดานการเงินตางๆ ตามกฎหมาย หรือขอบังคับของหนวยงาน

ราชการ    

ระบบงานหลักที่ไดเริ่มดําเนินการในป 2549 คือระบบงานเชาซื้อ (Core HP) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาพัฒนาระบบเชาซื้อใหม  ใหรองรับธุรกิจเชาซื้อที่เติบโตอยางรวดเร็ว และรองรับการทําธุรกรรมอยางครบวงจร   โดย

ในระบบงานใหมนี้  ไดนําสถาปตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) รวมทั้ง Business Process 

Management  มาใชงาน เพื่อเพิ่มความยืดหยุนของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น  

กลุมธนชาตยังไดเริ่มโครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Core HR)  เพื่อรองรับงานทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระบบ Employee Self Service 

เพื่ออํานวยความสะดวก ใหบริการพนักงานไดอยางรวดเร็วและลดคาใชจายในการดําเนินการ 

ในการสนับสนุนการบริหารระบบขอมูลลูกคาของกลุมธนชาต ไดใหความสําคัญในการพัฒนาฐานขอมูลลูกคา 

ที่มีอยูใหมีความสมบูรณมากขึ้น โดยการจัดตั้งโครงสรางขึ้นมารองรับ  การจัดหาเครื่องมือเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห

ขอมูลที่เกี่ยวกับลูกคา  และขอมูลทางธุรกิจ ทําใหสามารถใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนการเตรียมความ

พรอมใหกับกลุมธนชาตในการรองรับมาตรฐาน BASEL II 

ทางดานการเชื่อมโยงระบบงานตางๆ  ไดมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อบริหารจัดการสถาปตยกรรม และกําหนด

มาตรฐานเพื่อใชในการพัฒนาระบบงานใหม โดยไดนําระบบ Enterprise Application Integration มาใช เพื่อใหสามารถ

พัฒนาระบบงานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอระบบงานเดิม 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

 

5.1 สินทรพัยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกจิ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่บริษัทฯและบริษัทยอยเปนเจาของและไมติดภาระจํานอง/จํานํา ณ วันที่  31 

ธันวาคม มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2549 2548 2547 
ที่ดิน    
ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ที่ดินในตางจังหวัด 

49.3 

191.5 

37.4 

178.7 

- 

69.8 

รวมที่ดิน 240.8 216.1 69.8 
อาคาร    
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สาขาในตางจังหวัด 

15.2 

197.4 

3.5 

151.8 

- 

89.5 

รวมอาคาร 212.6 155.3 89.5 
อุปกรณ    
เครื่องตกแตงและติดตั้ง/คอมพิวเตอร/เครื่องใชสํานักงาน 

ยานพาหนะ 

2,004.5 

179.0 

1,456.7 

187.0 

877.0 

153.0 

รวมอุปกรณ 2,183.5 1,643.7 1,030.0 
เครื่องตกแตงระหวางติดตั้ง 12.2 51.5 103.2 

รวม 2,649.1 2,066.6 1,292.5 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (891.1) (788.7) (626.6) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,758.0 1,277.9 665.9 
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สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2549 2548 

ซอฟทแวร 156.1 89.2 

 
สัญญาเชาระยะยาว 
บริษัทฯและบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใชเปนสํานักงานสาขาและทําสัญญาเชา

รถยนต จํานวนหลายสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มีดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2549 2548 2547 

สัญญาเชาที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ 

สัญญาเชารถยนต 

550.3 

48.1 

344.9 

14.5 

257.9 

3.5 

รวม 598.4 359.4 261.4 

 
5.2 เงินใหสินเชือ่ 

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย 

งวดการบัญชีครึ่งปแรกของป 2549 
บริษัทฯ  จัดชั้นสินทรัพยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากยังอยูภายใตการกํากับดูแลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทฯ จึงจัดชั้นสินทรัพยตามประกาศเรื่องสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และ    

สินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 โดยจัดชั้นสินทรัพย

ออกเปน 6 ระดับตามคุณภาพสินทรัพย ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญและมีอัตราขั้นต่ําของการตั้งสํารองในแตละ

ระดับชั้น ซึ่งคํานึงถึงระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหนี้เขามาเกี่ยวของ  ซึ่งอัตราที่ใชในการตั้งสํารองเปน ดังนี้ 

จัดชั้นปกติ 

 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 
 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
จัดชั้นสงสัย 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 
 
 
 
จัดชั้นสูญ 

ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 1  ของยอดหนี้เงินตนคงคางสุทธิหรืออัตรา
ที่ต่ํากวา 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ  2 ของยอดหนี้เงินตนคงคางสุทธิหรืออัตรา
ที่ต่ํากวา 

   ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 20  ของยอดหนี้คงคางสุทธิ 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 50  ของยอดหนี้คงคางสุทธิ 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 100   ของยอดหนี้คงคางสุทธิ  ยกเวน 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ยังไมไดฟองรองดําเนินคดีหรือ 
ปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหตั้งคาเผี่อ 
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มตามจํานวนวันที่คางชําระ 

  ใหตัดออกจากบัญชี 
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งวดการบัญชีครึ่งปหลงัของป 2549 

บริษัทฯ  จัดชั้นสินทรัพยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เร่ืองสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืน

ไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 และ

มาตรฐานการบัญชีiระหวางประเทศ (International Accounting Standard-IAS) ฉบับที่ 39 โดยจัดชั้นสินทรัพย

ออกเปน 6 ระดับตามคุณภาพสินทรัพย  ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญและมีอัตราขั้นต่ําของการตั้งสํารองในแตละ

ระดับชั้น ซึ่งคํานึงถึงระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหนี้เขามาเกี่ยวของ  ซึ่งอัตราที่ใชในการตั้งสํารองเปน ดังนี้ 

จัดชั้นปกติ 

 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 
 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
จัดชั้นสงสัย 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 
จัดชั้นสูญ 

ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 1  ของยอดหนี้เงินตนคงคางสุทธิหรืออัตรา
ที่ต่ํากวา 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ  2 ของยอดหนี้เงินตนคงคางสุทธิหรอือัตรา
ที่ต่ํากวา 

   ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 20  ของยอดหนี้คงคางสุทธิ 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 50  ของยอดหนี้คงคางสุทธิ 
ตั้งสํารองไมต่ํากวารอยละ 100   ของยอดหนี้คงคางสุทธิ   

  ใหตัดออกจากบัญชี 

     

หมายเหตุ 1)  ยอดหนี้เงินตนคงคางสุทธิ  หมายถึง  เงินตนหักดวยหลักประกัน 

2)  ยอดหนี้คงคางสุทธิ หมายถึง  เงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับหักดวยหลักประกัน 

                3)  รายละเอียดการกันเงินสํารองตามขอ 1 
 

รายงานแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งลาสุด 
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 25461

 บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพจัดชั้น 992 ลานบาท เทากับรอยละ 0.92 ของสินทรัพยรวมและไดกันเงิน

สํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นไวแลวจํานวน 2,415 ลานบาท ซึ่งในการกันเงินสํารองดังกลาวบริษัทฯ กันเงินสํารองเผื่อ

สินเชื่อจัดชั้นปกติไวในอัตรารอยละ 3 ที่เหลือเปนเงินสํารองสวนเกินอีก 258 ลานบาท 

นโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1. บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และ

ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของ

ลูกหนี้ โดยอาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ 

 

 

                                                                 
1  เปนรายงานการตรวจสอบครั้งลาสุด เนื่องจากป 2547-2549  ธปท. ไมไดเขาตรวจสอบบริษัทฯ 
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ป 2549 

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญและการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ในการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอย

คุณภาพ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ธปท. ที่ออกไว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549  ซึ่งกําหนดใหกันเงิน

สํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ

ไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตรา

ดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามเกณฑของ ธปท. โดยมีกําหนดระยะเวลาการกัน

สํารอง ดังนี้  

ก )  ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี ใหกัน

เงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

ข ) ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญและชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

ค )  ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2550 

สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปน

พิเศษ ใหกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) 

หลังหักหลักประกันตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยธปท.ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของ

บริษัทฯ ซึ่งจะกันสํารองกอนหักหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่

ศาลมีคําพิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของ ธปท. แลว และ

สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวามาตรฐาน บริษัทฯและบริษัท

ยอยยังคงตั้งสํารองตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100  และอัตราไมต่ํากวารอยละ 50  และ 20 ตามลําดับ ของ

ยอดหนี้หลังหักหลักประกัน ยกเวนบริษัทยอยแหงหนึ่ง (ธนาคารธนชาต) ซึ่งไดตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ

เต็มตามเกณฑที่กําหนดในขอ ก) ข) และ ค) ดังกลาวขางตนแลว และไดนํามูลคารถยนตที่เปนหลักประกันมาหักออก

จากมูลหนี้ตามสัญญาเชาซื้อกอนการคํานวณเงินสํารองตามเกณฑ 

ป 2548 

บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. ที่ออกไวเมื่อ

วันที่ 23 สิงหาคม 2547 โดยพิจารณาและตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 สําหรับหนี้จัดชั้น

ปกติ รอยละ 2 สําหรับหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ รอยละ 20 สําหรับหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน รอยละ 50 สําหรับ

หนี้จัดชั้นสงสัยและรอยละ 100 สําหรับหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถนํามูลคาหลักประกัน

ซึ่งคํานวณตามเกณฑมาหักจากยอดคงคางของลูกหนี้กอนการคํานวณสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได ยกเวนหนี้ตาม

สัญญาเชาซื้อหรือเชาการเงินซึ่งคํานวณสํารองกอนหักมูลคาหลักประกัน 
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2. บริษัทหลักทรัพยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความ

เส่ียงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. 

3. การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญ และหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได ซึ่ง

พิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล  

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน 

การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอย จะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคาตาม

มาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต  

นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี ้

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้  เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  สามารถ

ตรวจสอบได  เพื่อใหลูกหนี้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได  และสามารถที่จะชําระหนี้คืนใหกับบริษัทไดสูงสุด  และ

ไดรับความเสียหายนอยที่สุดจากลูกหนี้มีปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว   

นโยบายการรับรูรายได 

ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ รายไดตามสัญญาเชาซื้อ

รับรูตามวิธีผลรวมจํานวนป (Sum-of-the-year-digits) รายไดตามสัญญาเชาทางการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่

แทจริง (Effective rate)  บริษัทฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง       สําหรับเงินให   สินเชื่อ

ที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปน

สถาบันการเงินจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลว การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลัง

จากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด จนกวาจะไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหม ตามเกณฑ  

คงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยู

ระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสด

จนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงิน

แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่

ใชกําหนดราคาทุนของลูกหนี้ทั้งกลุม ( Yield ) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับ

ลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่

รับซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป 

 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรอืเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะ

บันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ียเทาๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให

สินเชื่อนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ที่ไดรับชําระ 
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 ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะ

ทยอยรับรูเปนรายไดตามวิธีผลรวมจํานวนปเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 

5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯ เล็งเห็นวาการบริหารเงินลงทุนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนใน

หลักทรัพยชั่วคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีการทบทวนแผนการลงทุนทุกป หรือทุกครั้งที่มี

สถานการณเปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ และใหมีการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก

การลงทุนรายงานตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในธุรกิจที่มีแนวโนมดี ความเสี่ยงต่ํา และมีโอกาส

ไดรับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในสวนของตราสารทุนและ

ตราสารหนี้แยกจากกัน ซึ่งตองปฏิบัติภายใตหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และทางการกําหนด 

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 

การตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคา 

บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชวิธีการประเมินมูลคา        

ยุติธรรม โดยในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งคาเผื่อ

การปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนแตละประเภทของบริษัทฯ  ตามในตารางที่ไดแสดงไวในหัวขอฐานะ

ทางการเงินและผลการดําเนินงาน  สวนที่ 2 หนา 12-40 และหนา 12-41 

การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเปน

สถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร บริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญจึงเกี่ยวของ

กับธุรกิจที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการกําหนดเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

วงเงินลงทุนขึ้นอยูกับความจําเปนของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจนั้นๆ โดยสัดสวนการ

ถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดแสดงไวในตารางหัวขอ 2.5 สวนที่ 2 หนา 2-8 

 

 



                                                                                                                                                                          บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา 5-7 

นโยบายการบริหารงานในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธการ

ลงทุน การบริหารงานมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ แตจะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดยบริษัทฯ จะสงผูแทนหรือ

ผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการเพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามนโยบายหลักของ

บริษัทแมและรวมบริหารงานในบริษัทยอย 

สําหรับบริษัทรวมที่บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนไมมาก บริษัทฯ อาจสงเพียงตัวแทน/ผูบริหารเขาเปนกรรมการ 

เพื่อรวมกําหนดนโยบายหลักเทานั้น สวนการบริหารงานภายในบริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน หากมีสัดสวนการถือหุนสูง 

บริษัทฯ จะมีขอบเขตอํานาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนต่ํากวา     อยางไรก็ตาม 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการสงตัวแทนหรือผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการใน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อรวมกําหนดนโยบายของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ 

การสงตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ อาจสงผูบริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ เขาเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระใน

บริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรวมบริหารงานหรือกําหนดนโยบายหลักในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 

 



                    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

66..  โครงการในอนาคตโครงการในอนาคต  

 

  

ในป 2550    โครงการในอนาคตของกลุมธนชาต นอกเหนือจากที่ไวในหัวขอ 4  เร่ืองการวิจัยและพัฒนา   

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญแลว บริษัทฯและบริษัทยอยมีโครงการสําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยาง     

มีนัยสําคัญ ดังนี้ 

1. แผนปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมธนชาต  

โดยจะใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินอื่น ทั้งธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจ

ประกันภัยประกันชีวิต ธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจสนับสนุน เปนบริษัทลูกของธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) เพื่อใหเกิด

การประสานพลังทางธุรกจิ (Synergy)  ตามเปาหมายกลุมธนชาตอยางแทจริง 

2. การมีผูรวมทุน Strategic Partner    

อีกหนึ่งโครงการที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของกลุมธนชาต คือ การมีผูรวมทุน (Strategic 

Partner) เขามารวมในการบริหารธุรกิจของกลุม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมธนชาต ซึ่ง

คณะกรรมการและฝายจัดการไดศึกษาถึงความเปนไปไดโดยคาดวาในป 2550 นี้จะมีความคืบหนาและนํา

รายละเอียดเสนอตอผูถือหุนใหทราบในการประชุมสามัญประจําป 

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนดในเรื่องการตั้งสํารอง 

 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ในเรื่องการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard-IAS) ฉบับที่ 39  เรื่องการรับรูและวัด

มูลคาตลาดทางการเงิน (IAS 39)  บริษัทฯ จะดําเนินการกันสํารองสําหรับหนี้ดอยคุณภาพ หนี้ที่มีคําพิพากษาแลว/อยู

ระหวางการบังคับคดีและหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตไตรมาสแรกป 2550 เปนตนไป 

4. การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกคาใชจายธุรกิจเชาซื้อ 

 บริษัทยอย (ธนาคารธนชาต) จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีคาใชจายธุรกิจเชาซื้อของธนาคาร ซึ่ง

เดิมตัดเปนคาใชจายครั้งเดียวเต็มจํานวน ในขณะที่รายไดจะทยอยรับตามงวดผอนชําระ เปนการบันทึกคาใชจาย

ดังกลาวใหเปนไปแนวทางเดียวกับการรับรูรายได โดยไดดําเนินการแลวตั้งแตป 2550 

 ทั้งนี้ การดําเนินการในขอ 3 และขอ 4 จะสงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทยอยดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับปกอน  แตอยางไรก็ดีขณะนี้บริษัทฯ ยังไมสามารถประมาณการผลตอบแทนที่เปนตัวเงินได 

  

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                     สวนที่ 2 หนา  6-1 

 



                                                                                                                                                                บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

77..    ขอพิพาททางกฎหมายขอพิพาททางกฎหมาย  
 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากผลประกอบธุรกิจปกติ         

30 คดี แยกเปน คดีแพง 23 คดี คดีอาญา 5 คดี คดีปกครอง 1 คดี และคดีคาแรงงาน 1 คดี มีมูลคดีรวมประมาณ 852 

ลานบาท   ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวาการถูกฟองคดี    ขอ

พิพาททางกฎหมายตามที่กลาวทั้งหมดจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ 

ไมมีกรรมการ ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของเปนคูความกับบริษัทแตอยางใด 

 

  

 

 แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                               สวนที่ 2 หนา   7-1 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                                                  สวนที่ 2 หนา  8-1 

88..    โครงสรางเงินทุนโครงสรางเงินทุน  
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 (1) หุนสามัญ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,331,540,030 บาท คิดเปน 1,333,154,003 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 13,331,540,030 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

1,333,134,457 หุน  

 (2) หุนบุริมสิทธิ 

   หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทาเทียมหุนสามัญจํานวน 19,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยผูถือหุน

บุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1:1 โดยไมมีคาใชจายและสามารถใชสิทธิไดทุก

วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 

 (3) หุนกู 

 (3.1) บริษัท ทุนธนชาต จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2546  ครบกําหนดไถถอน  ป 2553 

 ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2546  ครบกําหนดไถถอน  

ป 2553 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู  7 ป 

วันออกหุนกู 31 มีนาคม 2546 

วันครบกําหนดไถถอน 31 มีนาคม 2553 

จํานวนหุนกู 4,000,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 4,000,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 4,000,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราถัวเฉลี่ยตอปของอัตราดอกเบี้ย MLR 

ที่ประกาศใชเปนคราวๆ โดยธนาคารอางอิง ลบดวยอัตรารอยละ 3.45 

ตอป โดยธนาคารอางอิงหมายถึง ธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

และธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)   

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ      - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ   A- 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                                                  สวนที่ 2 หนา  8-2 

(3.2)   หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 

ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2546  ครบกําหนดไถถอนป 

2553 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อายุหุนกู  5 ป 

วันออกหุนกู 31 มีนาคม 2546 

วันครบกําหนดไถถอน 31 มีนาคม 2551 

จํานวนหุนกู 1,000 หนวย 

มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูที่ออก 1,000,000,000.- บาท 

มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 1,000,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบี้ย 2.95% 

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน ของทุกป 

เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  A-  

 (4)   การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอื่น 

 ก. โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปน
บุคคลตางดาว  (Thai Trust Fund) 

 -ไมมี – 
 ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)   

      ณ วันที่ 2 มีนาคม 2550  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด     ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดออก NVDR ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 138,344,082 หุน หรือรอยละ 10.38 ของ
ทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท   ซึ่งผูถือ NVDR  ดังกลาว  แมจะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทที่นําไปอางอิงทุก
ประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน
ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ (Delisting)    ดังนั้น  หากมีการนําหุนของบริษัทไปออก NVDR  เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง สงผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น 

 อนึ่ง   จํานวนหุนของบริษัทที่นําไปออก  NVDR นั้น    อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได 
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เปน NVDR ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผาน Web Site : www.set.or.th/nvdr  

 (5) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

 (Shareholding Agreement) 

  -ไมมี – 
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 (6) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต 

  -ไมมี - 

8.2 ผูถือหุน   

 รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสามัญสูงสุด 10 รายแรก จํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน ณ            

วันที่  16 ตุลาคม 2549 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุดเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล) 

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549 
รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน 

จํานวนหุน สัดสวน (%) 

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

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  125,718,523 9.43 

 3. State Street Bank and Trust Company  119,828,438 8.99 

 4. บริษัท โคราชธานี จํากัด 91,915,400 6.89 

 5.   Chase  Nominees Limited 42  67,080,600 5.03 

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

 7. Morgan Stanley & Co International Limited 35,545,597 2.67 

 8. นายบรรณพจน  ดามาพงศ 34,000,000 2.55 

 9. Clearstream Nominees Ltd.  31,064,802 2.33 

 10. Chase Nominees Limited 46 26,529,400 1.99 

11.  ผูถือหุนอื่นๆ 630,155,843 47.27 

จํานวนหุนที่เรียกชําระแลว 1,333,154,003 100.00 

        ผูถือหุนสัญชาติไทย 702,483,983 52.69 

        ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 630,670,020 47.31 

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

ที่มา    : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ผูฝากหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพยจํานวน 1 ราย แจงชื่อผูถือ

หลักทรัพยเปนสัญชาติตางดาว ในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย จํานวน 111,415 หุน และผู

ฝากหลักทรัพยจํานวน 1  ราย แจงชื่อผูถือหลักทรัพยเปนสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับผูถือหลักทรัพย

สัญชาติตางดาวจํานวน 85,178 หุน ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนยรับฝากหลักทรัพย  จึงปรากฏชื่อ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก และ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 

COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลําดับ เปนผูถือหุนแทน 
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• กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการอยางมีนัยสําคัญ 

 -ไมมี- 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

8.3.1  นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุน

ในระยะยาว โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงาน

ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

   ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ  ป 2549 มีดังนี้ 

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 มีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจาก

การดําเนินงานครึ่งปหลังตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2548  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ     ทั้ง

ผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน หุนละ 0.50 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 

จํานวน 1,333,154,003 หุน คิดเปนเงิน 666,577,001.50 บาท  เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวาง

กาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2548 มีมติใหจาย  เงินปนผล

จากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2548        จํานวน 0.30 

บาทตอหุน คิดเปนเงิน 399,946,200.90 บาท จายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 รวมเปนเงินปนผลที่

จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 ทั้งส้ินจํานวน 1,066,523,202.40 บาท หรืออัตรา 0.80 บาท

ตอหุน     

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2549  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 มีมติใหบริษัทฯ  จายเงิน  

ปนผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2549 ใหแกผูถือหุน

ของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน  จํานวน 0.30 บาทตอหุน เมื่อ  

วันที่ 27 ตุลาคม 2549 จํานวน  1,333,154,003  หุน คิดเปนเงิน 399,946,200.90 บาท  

 8.3.2  การจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทนั้น (แลวแตกรณี) โดยที่การจายเงินปนผลทุกครั้ง บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ

ของเงินกําไรสุทธิจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น 
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99..      การจัดการการจัดการ  
 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และมีสายงานหลักดังแสดงในผังโครงสรางองคกรของบริษัทฯ (สวนที่ 2 หนา 9-4) สําหรับ

รายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดเปนดังนี้ 

9.1.1  คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอ

บริษัทฯ มีองคประกอบสอดคลองกับโครงสรางคณะกรรมการ ตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน ที่มีความเปน

อิสระจากฝายจัดการและไมมีผลประโยชนหรือความสัมพันธใดๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการที่เปนผูบริหารของ

บริษัทจะถูกถวงดุลโดยกรรมการที่เปนอิสระซึ่งจะสามารถกํากับดูแลและควบคุมฝายจัดการไดเต็มที่   

 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 มีจํานวน 12  ทาน         

ดังรายชื่อตอไปนี้   

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 

9. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ 

10. นางสุชาดา  ภวนานันท กรรมการ 

11. นายปยะพงศ  อาจมังกร กรรมการ 

12. นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการ 

หมายเหตุ  *   นายบันเทิง  ตันติวิท เกษียณอายุการเปนพนักงาน (ผูบริหาร) และลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหาร

โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550  
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อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีสวนรวมในการกํากับดูแล     

กิจการดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนของผูถือหุนและตอผูมีสวนไดเสียอื่น ทั้งนี้ หนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดไวอยางชัดเจน โดยสรุป ดังนี้ 

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่

ประชุมผูถือหุน 

2. มอบหมายหนาที่หรืออํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึง่ตามที่เห็นสมควรใหเปน

คณะกรรมการบริหารและในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะ

กรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให

กรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง รวมถึงมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการ

ชุดยอยอื่น เพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3. พิจารณามอบอํานาจใหประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจดําเนินการใน

ธุรกิจบริษัท ภายใตงบประมาณคาใชจายประเภททุน และงบประมาณคาใชจายที่คณะกรรมการได

อนุมัติใหดําเนินการในโครงการตาง ๆ 

4. ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาที่บริษัทมุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

5. พิจารณาและหารือเกี่ยวกบักลยุทธ ที่เสนอโดยฝายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ

ทิศทางและนโยบายของบริษัท  รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และเปาหมายการ

ปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝายจัดการ 

6. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงค และการปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ 

7. ดูแลกํากับใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

8. ดแูลใหมีการกํากับตรวจสอบ ทั้งจากผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอกใหทําหนาที่อยางมี

ประสิทธิผล 

10. อนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดและประจําป และดูแลใหมีการจัดทํางบการเงินเปนไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

11. ดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องตางๆ กับผูมีสวนไดเสียของบริษัทและสาธารณชน 
 
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 1. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน 

กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนผูมีถิ่นที่อยู

ในราชอาณาจักร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละ

คน หรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุน
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จะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด 

จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนองเพียงใดไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

 2. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุก ๆ คราว ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน

หนึ่งในสาม ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น ออกจากตําแหนงกอน และถาตกลงกันในเรื่องของการ

ออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 3. กรรมการยอมพนจากตําแหนงเมื่อถึงแกกรรม ยื่นใบลาออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนด ศาลมีคําส่ังให

ออก หรือที่ประชุมลงมติใหถอดถอนจากตําแหนง  

 4. หากตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการที่เหลืออยู

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 

 กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัท 

 นายบันเทิง ตันติวิท  นายศุภเดช พูนพิพัฒน  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป นางสุชาดา ภวนานันท 

นายปยะพงศ  อาจมังกร นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญ

ของบริษัท 

 ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ   

              -ไมมี- 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
 นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 

 

 



สายงานกลยุทธและแผนงาน 

สํานักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี 

สํานักเลขานุการองคกร 

กลุมแกไขหนี ้ กลุมบริหารเงินและการลงทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานบัญชีกลุมธนชาต 

กรรมการผูจัดการใหญ

กลุมบริหารทรัพยสินรอการขาย 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กลุมงานสินเชื่อ กลุมโอนสิทธิ์เปลีย่นผูเชาซื้อ 

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท
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หมายเหตุ 1.   โครงสรางนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ  2550 
     2.   ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท  
         รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
     3.    ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารบริษัทยอย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
  

โครงสรางองคกร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด โครงสรางองคกร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด ((มหาชนมหาชน)) 
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9.1.2  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ       

ที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ และผูบริหารภายในกลุมธนชาต   

 อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหาร 
 1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

 4. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เชน การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ การลงทุน ทรัพยสินรอการขาย 

เปนตน 

 5. บริหารจัดการการดําเนินงานภายในองคกร  เชน  การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล     

การจัดการงานธุรการ เปนตน 

 6. มอบหมายหนาที่หรือมอบอํานาจชวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูภายใตอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร 

 7. กล่ันกรองงานกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน *    ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร 

นางสุชาดา   ภวนานันท     กรรมการบริหาร 

นายปยะพงศ  อาจมังกร      กรรมการบริหาร 

นางนุสรา  รุนสําราญ        กรรมการบริหาร   

 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   
 นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 

หมายเหตุ  *   นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาใหดํารง

ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร แทนนายบันเทิง ตันติวิท ที่ขอลาออกจากตําแหนง โดยมีผลต้ังแตวันที่  1 

กุมภาพันธ 2550    

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)              สวนที่ 2 หนา  9-5 



                    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

• คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย เพื่อ      

ทําหนาที่ชวยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิดในแตละดาน และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดตั้งคณะจัดการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการ 

บริหาร  เพื่อจัดการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังรายละเอียดที่ไดเปดเผยในหนา 4 

 อนึ่ง กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการเปนกรรมการ

บริษัท โดยเมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัทก็ถือวาครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ

ชุดยอยดวย แตทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลับเขารับตําแหนง

กรรมการตออีกวาระที่ประชุมคณะกรรมการก็อาจแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยได 

 9.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพิจารณาแตงตั้ง   

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กําหนด เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตอง 

โปรงใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและทุกฝายที่เกี่ยวของ     

มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและไดตราเปนกฎบัตร

ไวโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เครื่องมือของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย สายงานตรวจสอบ ซึ่ง

จะทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตองตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท   กฎหมายและขอกําหนดอื่นที่

เกี่ยวของ  และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนรวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับบริษัท 

 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท    

ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง 

ครบถวน เปนที่เชื่อถือได โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาส  งวดหกเดือน  และประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วามีอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) และนโยบายของบริษัทฯ  

4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกตหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ

หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
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5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํา

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

7. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ        

ผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน       

ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

9. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูอํานวยการสายงานตรวจสอบ  

10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2541 มีวาระการดํารง

ตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน  

3 ทาน    และกรรมการอยางนอย 1 ทาน มีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน ดังรายชื่อ

ตอไปนี้ 

1. นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ           กรรมการตรวจสอบ 

3. นางจันทิมา  จตุรภัทร      กรรมการตรวจสอบ 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. นายชัชวาลย  จันทรรวงทอง 

2. นายชูศักดิ์   พัชรพงษศักดิ์   ผูชวยเลขานุการ 

 

 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมและทบทวนการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอ โดยในป 2549 ไดประชุมทั้งส้ิน  8  ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
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9.1.4  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่พิจารณากําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและผลประโยชนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และ

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เม่ือ

พิจารณาอนุมัติและ/หรือ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ (แลวแตกรณี) เชน อัตราคาตอบแทนของ

คณะกรรมการ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน รวมทั้งมีหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เม่ือวันที่  28 มีนาคม 2545 มีวาระการ

ดํารงตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัท     

 รายชื่อคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ประกอบดวย 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. นางจันทิมา  จตุรภัทร    กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

  เลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน     

    นางยุวภา  เงินสวัสดิ์ 

ในป 2549 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท 

 9.1.5  คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเปนคราวๆ ไปเพื่อทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ/หรือ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย เมื่อมีตําแหนง

วางลงและจําเปนตองแตงตั้งบุคคลใหมเขาทดแทนตําแหนงที่วางดังกลาว 

 องคคณะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการในกรณีที่มีตําแหนงวางลง  

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2545 มีวาระการดํารง

ตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัท     

 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา  ณ ปจจุบัน ประกอบดวย 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นางจันทิมา  จตุรภัทร   กรรมการสรรหา 

3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการสรรหา 

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา   

    นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 
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ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาชุดปจจุบันที่ไดแตงตั้งไวนี้ จะปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ในป 2549 คณะกรรมการสรรหา ไดประชุมทั้งส้ิน   1  ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

9.1.6  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและ  

ขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบริษัทฯ จึงเห็นควรใหแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance Committee) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทําหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเปนผูกําหนดนโยบายในการกํากับ     

ดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทําหนาที่      

ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่

กําหนดขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

9.1.7  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

 ดวยคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกลั่นกรองการทําธุรกรรมตางๆ ของบริษัทฯ 

ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย บริษัทฯ จึงกําหนดให         

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยตองสรางมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบใหแนใจวานโยบายความเสี่ยงนั้นไดมีการ 

ปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

2. กําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในดานของการปองกันความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้น และการ

แกปญหา  

3. ทําหนาที่ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางเปน

สาระสําคัญเพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ  

4. กําหนดและสั่งการหนวยงานบริหารความเสี่ยงในการพัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น 

5. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ โดยคณะกรรมการ และ/หรือ

หนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว  
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปจจุบันมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 1. นายศุภเดช   พูนพิพัฒน  ประธานคณะกรรมการ 

 2.      นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  รองประธานคณะกรรมการ 

 3. นางสุชาดา   ภวนานันท  กรรมการ  

 4. นายอมร   กิตินารถอินทราณี  กรรมการ  

 5.      นางนุสรา รุนสําราญ    กรรมการ 

 6. นายปยะพงศ  อาจมังกร  กรรมการ  

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 นายกําธร  ตันติศิริวัฒน 

ในป 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดประชุมทั้งส้ิน 10 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท 

9.2 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการคณะตางๆ 

 9.2.1  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ มิไดกําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว เพียงแตกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตองไมนอย

กวา 5  คน วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการมีขึ้นได  2 กรณี  คือ  กรณีแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตาม

วาระ และกรณีแตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตําแหนงวางลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทํา

หนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยในกรณีแรก

จะตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติที่

เหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงแทน โดยการแตงตั้งกรรมการอิสระเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเลือกตั้ง โดย     

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 

9.2.2  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และ      

ในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล   

กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานกรรมการบริหาร            

โดยตําแหนง 

9.2.3  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ โดยใชแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
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                    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 “กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย        

แหงประเทศไทย ไดกําหนด กลาวคือ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ บริษัทที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการ

บริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่

เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณ

ใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน” 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอํานาจ      

หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท   

9.2.4  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทอยางนอยจํานวน  3  ทาน 

เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

9.3 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 

 นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทน โดยการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่กรรมการไดรับใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน และพิจารณาควบคูไปกับ ภาระหนาที่ ขอบเขต บทบาท และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจะตองเสนอผานการพิจารณา

กล่ันกรองจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอ     

ที่ประชุมผูถือหุนประจําป ซึ่งการจายผลตอบแทนจะจายในลักษณะของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนงและเงิน

บําเหน็จ สําหรับคาตอบแทนของกรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนตามที่คณะ 

กรรมการบริษัทกําหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งจะพิจารณากําหนดจาก

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คาตอบแทนที่จายแกกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยจะอยูในรูปคาเบี้ยประชุมและ/หรือเงินประจําตําแหนง 
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 คาตอบแทนของผูบริหาร เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและ

ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ไวในแตละป

และจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินชวยเหลือ โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 5 คณะ รวมทั้งส้ินจํานวน 20,135,232.02 บาท 

โดยลักษณะของคาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และเงินบําเหน็จกรรมการ (จายจาก               

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2548) สรุปไดดังนี้  



     (หนวย : บาท) 

                     

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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คาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม 
กรรมการบริษัท 

เงินประจําตําแหนง 
กรรมการบริษัท 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการกําหนด 
คาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการ 
สรรหา 

เงินบําเหน็จ***
กรรมการจากผล
การดําเนินงาน 
ประจําป 2548 รวม 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 480,000.00 720,000.00 240,000.00 - - - 1,662,114.52 3,102,114.52 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 240,000.00 360,000.00 120,000.00 - - - 831,057.00 1,551,057.00 

 3. นายสมมาตร พูนภักดี* 240,000.00 360,000.00 - 600,000.00 - - 831,057.00 2,031,057.00 

 4. นายพิมล รัฐปตย 240,000.00 360,000.00 - - - - 831,057.00 1,431,057.00 

 5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร    แสงสิงแกว 240,000.00 360,000.00 - - - - 831,057.00 1,431,057.00 

 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 240,000.00 360,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 831,057.00 1,471,057.00 

 7. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 180,000.00 360,000.00 - 140,000.00 45,000.00 15,000.00 831,057.00 1,571,057.00 

 8. นางจันทิมา  จตุรภัทร 180,000.00 360,000.00 - 120,000.00 30,000.00 10,000.00 831,057.00 1,531,057.00 

9.  นางสาวสุวรรณภา   สุวรรณประทีป 200,000.00 360,000.00 110,000.00 - - - 277,019.00 947,019.00 

10. นางสุชาดา ภวนานันท 240,000.00 360,000.00 120,000.00 - - - 831,057.00 1,551,057.00 

11. นายปยะพงศ           อาจมังกร 240,000.00 360,000.00 120,000.00 - - - 277,019.00 997,019.00 

12. นางนุสรา                 รุนสําราญ 240,000.00 360,000.00 120,000.00 - - - 277,019.00 997,019.00 

13. นายวีรศักดิ์          จิรเศรษฐ** - - - - - - 484,783.25 484,783.25 

14.  นางสุปรียา          แสงอุดมเลิศ** - - - - - - 484,783.25 484,783.25 

15. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ** - - - - - - 554,038.00 554,038.00 

รวมเปนเงินแตละคณะ 2,960,000.00 4,680,000.00 830,000.00 860,000.00 105,000.00 35,000.00 10,665,232.02 20,135,232.02 

หมายเหตุ * นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับเงินคาตอบแทนในรูปของเงินประจําตําแหนง 
** นายวีรศักดิ์  จิรเศรษฐ , นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ และนายบัณฑิต  ชีวะธนรักษ  (ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท แตยังไดสิทธิรับเงินบําเหน็จจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2548 ซึ่งจายเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549) 

*** เงินบําเหน็จกรรมการ จะจายใหกรรมการทุกคนที่ตําแหนงในปบัญชีที่มีการจัดสรรเงินบําเหน็จ โดยจะถัวเฉลี่ยตามอายุการดํารงตําแหนงในปนั้น 

 ตารางคาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด 

                      

 

 

 



                    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะป 2549 
  (หนวย : ครั้ง) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุมทั้งหมด 
12 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ประชุมทั้งหมด 
8 ครั้ง) 

คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

(ประชุมทั้งหมด      
3 ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

(ประชุมทั้งหมด      
1 ครั้ง) 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 12 12 - - - 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 12 12 - - - 

 3. นายสมมาตร พูนภักดี 12 - 8 - - 

 4. นายพิมล รัฐปตย 12 - - - - 

 5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว 12 - - - - 

 6. นายสมเกียรติ                ศุขเทวา 12 - - 3 1 

 7. นางศิริเพ็ญ                   สีตสุวรรณ 9 - 7 3 1 

 8. นางจันทิมา                  จตุรภัทร 9 - 6 3 1 

 9.  นางสาวสุวรรณภา         สุวรรณประทีป 10 11 - - - 

10. นางสุชาดา                  ภวนานันท 12 12 - - - 

11. นายปยะพงศ                อาจมังกร 12 12 - - - 

12. นางนุสรา                     รุนสําราญ 12 12 - - - 

9.3.2  คาตอบแทนรวม 

 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหารระดับผูอํานวยการอาวุโสขึ้นไป จํานวน 8  คน เปนจํานวน

เงิน  37,775,880 บาท  ประกอบดวยเงินเดือน เงินชวยเหลือ เงินสมทบทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง

คาตอบแทนนี้ไมรวมผูบริหารสายงานบัญชีกลุมธนชาต สําหรับคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการบริหารจะอยูในรูป

ของคาเบี้ยประชุม ซึ่งแสดงไวในตารางในหัวขอ 9.3.1  แลว   

 คาตอบแทนที่กรรมการและผูบริหารไดรับจากบริษัทยอย  

 ในป 2549 กรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน 2 ทาน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
ไดรับ คาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และบําเหน็จกรรมการจากบริษัทยอย รวม
เปนจํานวนเงิน 2,333,370.64 บาท 

9.3.3  คาตอบแทนอื่น 

 นอกจากนี้บริษัทฯ  ไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหกับคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจาก

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินดังที่กลาวแลว 

9.4 การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาองคกร และมุงมั่นในอันที่จะเปน

องคกรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป       

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสูเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

ไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ (Stakeholders) รวมถึงสังคมและสังคมโดยรวมอยางทั่วถึง   
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 ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับรางวัลรวมถึงประกาศเกียรติคุณในดานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้ 

1. ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report Awards จากงาน SET Awards 2006 จัดโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2.  ไดรับการประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตามรายงานการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2549 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies) จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมาก ( )  

 จากรางวัลและการประกาศเกียรติคุณขางตนสะทอนใหเห็นวา บริษัทฯ มีความมุงมั่นตอการดําเนินนโยบาย

ภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางการปฏิบัติที่เปนสากล  

 สําหรับรายงานการกํากับดูแลกิจการในป  2549 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 : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

2. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

3. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

4. คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 

6. การประชุมคณะกรรมการ 

7. คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 

8. การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 

9. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

10. ระบบการควบคุมภายใน 

11. ความสัมพันธของผูลงทุน 

12. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

13. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
14. แผนการทดแทนผูบริหารระดับสูง 
15. การพิจารณาโทษทางวินัย 
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คุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ประการ เปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ          

ที่บริษัทส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับของบริษัท โดยไดผสมผสานกําหนดเปนภารกิจ คุณคาที่บริษัทมุงหวัง วิสัยทัศน 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของพนักงาน และเปนนโยบายที่สะทอนถึงคุณคาแนว

ปฏิบัติและทิศทางที่ใชปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะทําใหม่ันใจไดวาบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี กรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน การตัดสินใจและการปฏิบัติตอผู

มีสวนไดเสียอยางเปนธรรม นอกจากนั้น บริษัทยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมบริษัทและพนักงานยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และผูกมิตรไมตรีกับทุกชุมชนที่บริษัทเปด

ดําเนินกิจการ มีความรับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากรทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร และพลังงานอยางชาญฉลาด 

บริษัทพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมทางสังคมในการดําเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน และสังคมอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและ

สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดานสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมตามควร 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัท

ไดกําหนดไวอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการเผยแพร “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” ในเว็บไซตของบริษัทฯ             

ที่ www.thanachart.co.th และในระบบ Intranet ซึ่งเปนเว็บไซตภายในของบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถเขา

ไปศึกษารายละเอียดไดอยางทั่วถึงแลว ยังไดรณรงคในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 

Corporate Governance) แกพนักงาน โดยไดบรรจุหัวขอนี้ไวในหลักสูตรฝกอบรม “ปฐมนิเทศพนักงานใหม”  ของ

กลุมธนชาต เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยในป  2549  มีผูที่ผาน

การฝกอบรมจํานวนทั้งส้ิน 2,687 คน ทั้งนี้บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา

บคุลากรตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอไป  

9.4.2  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพตอสิทธิของผูถือหุนซึ่งเปรียบเสมือนเจาของกิจการ โดยปฏิบัติตอผูถือหุน

ทุกรายอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันตอ         

เหตุการณใหผูถือหุนไดรับทราบตลอดเวลา และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุนทุก

คราว บริษัทฯ จะจัดใหมีกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว โดยจะกําหนดนัดประชุมในวันและเวลาทําการของบริษัทฯ  ณ 

สถานที่ซึ่งสามารถเดินทางถึงไดโดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการบอกกลาวเชิญประชุม โดยสงหนังสือเชิญและเอกสาร

ประกอบการประชุมใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระ

การประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอยางเพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ 

ทั้งนี้ ในแตละวาระจะระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซต  www.thanachart.co.th เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม

และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผานสื่อมวลชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุนได

รับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 

 นอกจากนี้กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม

แทนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผูจัดการใหญ บุคคลใดบุคคลคนหนึ่งที่ผูถือหุน
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สามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมแทน หรือผูถือหุนจะจัดหาบุคคลเปนผูรับมอบฉันทะนอกเหนือจากรายชื่อที่บริษัทฯ 

นําเสนอก็สามารถกระทําได และในวันประชุมไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอนการประชุม

ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิบัติเชนนี้มาอยางสม่ําเสมอทุกป  

   ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผูถือหุนนอกจากเอกสารประกอบการประชุมแลว บริษัทฯ ยังมีการนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบวีดิทัศนเพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกมากขึ้น ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จะมีการชี้แจงวิธีการ

ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอยางชัดเจนกอนเริ่มการประชุม และระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก

รายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับ

คะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียง

ขางมากเปนมติ ยกเวนกรณีการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามหรือสามในสี่ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ในการลงคะแนนเสียงใหใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง 

บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง รวมทั้งไดบันทึกมติที่ประชุมโดยแบงเปน

จํานวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมี

การบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไวอยางครบถวน ทั้งนี้ผูถือหุนทุกรายสามารถใชสิทธิเพื่อ

รักษาผลประโยชนของตน ดวยการเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการตางๆ ของบริษัทฯ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุนอยางเต็มที่ ซึ่งประธานที่ประชุมและฝายจัดการไดให

ขอมูลตางๆ ตามที่ผูถือหุนรองขอ โดยบริษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแตละวาระ

อยางละเอียดและไดจัดสงรางรายงานการประชุม ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม 

และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดอยางทั่วถึง 

 ในป 2549 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  ไดจัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

(Annual General Meeting : AGM) ขึ้นเปนปแรก แบงการประเมินออกเปน 4 สวน คือ กอนวันประชุมผูถือหุน 

ระหวางการประชุมผูถือหุน หลังการประชุมผูถือหุน และคะแนนพิเศษ รวม 110 คะแนน  โดยบริษัทที่ไดรับการ

ประเมินมีทั้งหมด 433 บริษัท 

 ผลการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 บริษัทฯ ไดคะแนนรวม  93.50 อยูในระดับ “ดี”    

ในสวนคาเฉลี่ย SET 100  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 83 คะแนน  โดยบริษัทที่ไดคะแนนตั้งแต  70  คะแนนขึ้นไปอยูใน

ระดับดี จํานวน 225  บริษัทสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะเปดเผยเฉพาะรายชื่อ

บริษัทที่มีผลคะแนนอยูในระดับ “ดี” เทานั้น    

 สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเขารับแตงตั้งเปนกรรมการ และเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนรวมถึงการเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมผูถือหุนสามัญเปนเวลา 3 เดือน และยังคงให

ความสําคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใสแกผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติใหไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ในสวน

ของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับแตงตั้งเปนกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดกําหนด
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ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-31 มกราคม 2550 สวนการเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมนั้น ไดเปดใหผูถือหุน

สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา โดยไมไดกําหนดระยะเวลาแตอยางใด เนื่องจากเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอส่ือ

สาระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุน ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป ซึ่งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวจะถูกสงตอไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

คณะกรรมการ พนักงาน ทั้งของบริษัทและบริษัทยอย และผูมีสวนไดเสียภายนอกไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ ภาครัฐ

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมโดยรวม  

เพื่อใหม่ันใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับสิทธิอันพึงไดรับ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไวเปนลาย

ลักษณอักษรในจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยไดมีการเผยแพรขอมูล

ดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัท และส่ือภายในของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับเปนฝาย

งานที่มีหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลใหคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการทราบ รวมถึงกําหนดใหฝายงานทุกฝายงาน เจาของผลิตภัณฑทุกประเภท จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังกลาวโดยเครงครัด  

• ผูถือหุน 
บริษัทฯ มุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด ใหกับ 

ผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการ

ดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน 

• พนักงาน 

บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จขององคกร โดยสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการ

ทํางานใหเปนระดับมืออาชีพ ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเสมอภาคเทาเทียมและไดรับผลตอบแทน

ที่เหมาะสมเปนธรรม โดยมีการสํารวจขอมูล ตลอดจนพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอและดัชนีราคาผูบริโภค เพื่อใชเปน

แนวทางในการปรับเงินเดือน รวมถึงกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สอดรับ

กับยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจ (CEO’s Six Points Agenda) ของกลุมธนชาต เปนตัววัดประสิทธิภาพการ

ทํางาน เพื่อใชในการจายผลตอบแทนและใชในการปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง

การเลื่อนตําแหนงของพนักงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม  

• ลูกคา 
บริษัทฯ จะสรางความสัมพันธทีด่ี เพื่อเอื้อประโยชนรวมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคา

อยางเครงคัด เปดชองทางการรบัขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ โดยผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต   

ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจาหนาที่ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) 

เปนตน บริษัทฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบติดตามขอรองเรียนพรอมแจงกลับไปยังลูกคาผูรองเรียนทุกราย ทั้งนี้ ทุกเดือนจะ
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มีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความตองการ

และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการของบริษัทฯ ตอไป 

• คูแขง 

บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาด หรือ

กําหนดใหคูคาตองขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ เทานั้น และไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ให

ไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรมที่ดี 

• สาธารณชนและสังคมโดยรวม 
บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทของคนไทย ไดตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความหวงใย

ตอความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนแกชุมชมและสังคมอยางสม่ําเสมอ 

• คูคาและเจาหนี้ 
การดําเนินธุรกิจกับคูคาไมวารายใด ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดตอกฎหมาย มีการ

คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา การคัดเลือกคูคาตองดําเนินการอยาง

ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง value chain ใหกับลูกคาและบริษัทฯยึดมั่นในสัญญา

และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด 

• ภาครัฐ 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกจิอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏบิัติตามหลักเกณฑและระเบียบ

ขอบังคับของทางการ ไมมีสวนรวมหรือดําเนินธุรกจิกับองคกร หรือบุคคลที่กระทําผิดตอกฎหมาย 
  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ ดังนี้ 

 ความยุติธรรม : บริษัทเชื่อมั่นในการใหความยุติธรรมตอทุกฝายที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท และ

พยายามอยางยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลําเอียง หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

 คุณธรรม : บริษัทยึดมั่นในคุณธรรม ในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางแนวแนในทุก ๆ ดาน 

 ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ : บริษัทดําเนินงานดวยความรับผิดชอบเยี่ยงผูเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพ และมุงมั่นที่จะบรรลุผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ โดยการผสมผสาน วิธีการและเทคโนโลยีใหมๆ 

 ความพรอมในการตอบสนอง : บริษัทพรอมใหการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ตอสังคม ตอการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และปรับเปล่ียนตามความตองการของลูกคาทั้งในปจจุบันและอนาคต 

วินัยและการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ : บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย และรับรอง

วาการตัดสินใจทางธุรกิจและการดําเนินกิจการจะเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท และขอพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน 

9.4.4  การประชุมผูถือหุน 

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ กลาวคือ นอกจากจะจัดใหผูถือ

หุนไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดประชุมลวงหนาอยางทั่วถึงในเวลาที่เหมาะสมแลว ยังไดจัดใหมีการอํานวยความ

สะดวกตางๆ ทั้งในสวนของสถานที่ประชุม เจาหนาที่ตอนรับ เจาหนาที่รับลงทะเบียน เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ
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ประชุม  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดนําระบบ 

Barcode มาใชในการลงทะเบียน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงทะเบียนและบัตรลงคะแนนในแตละวาระ เพื่อเปนการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและมีการเปดรับลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมที่ใหเวลามากกวา 2 ชั่วโมง  

 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 1.  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 14.30 น. การประชุมวิสามัญ  

ผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 11 ทาน จากจํานวนที่มีอยูทั้งหมด 12 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้รวมถึง

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีกรรมการไมเขารวมประชุม 1 ทาน 

คือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 

เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ    

 2.  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันที่ 27 เมษายน 2549  ซึ่งมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากิจการ

ตางๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 11 

ทาน จากจํานวนที่มีอยูทั้งหมด 12 ทาน ในจํานวนนี้รวมถึงประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบดวย   โดยมีกรรมการ 1 ทานที่ไมเขารวมประชุม คือ นาง

ศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา เนื่องจาก

ติดภารกิจสําคัญ   

 ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ใชเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดให

เวลากับผูถือหุนในการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่

สําคัญไวในรายงานการประชุมดวย 

9.4.5  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณทํางานจากหลากหลายสาขา 

วิชาชีพ ทําใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกรรมการทุกคนมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดวิสัยทัศน และใหความเห็นชอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย และเปาหมายเชิงกลยุทธของ   บริษัทฯ 

รวมถึงบริษัทในกลุมเพื่อใหฝายบริหารนําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ แผนงานสนบัสนุนและงบประมาณของ

บริษัทฯเปนประจําทุกป โดยมีกลไกการกํากับดูแลใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดกําหนดไวอยางสม่ํา-

เสมอ  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือนและทุกไตรมาสในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นไมนอยกวา 12 

ครั้งตอป นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนธุรกิจที่กําหนดไวอยางนอยปละ 2 ครั้ง       

การใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติ

ที่ประชุมผูถือหุนอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กําหนดไวอยางเครงครัด   

คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเขาสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ  โดยกรรมการทุกทานไดผานการอบรม สัมมนาใน

หลักสูตรที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) จัดขึ้นอยางนอย

ทานละ 1 หลักสูตร  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขาอบรมสัมมนากับ 

IOD รวมถึง สถาบันตาง ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป  
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9.4.6  การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน 

  เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิด

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปน

ลายลักษณอักษร ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหาร

และผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- กรณีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน  จะสง

เร่ืองใหหนวยงานกํากับดูแลใหความเห็นตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และธนาคารแหงประเทศไทย กอนนําเสนอผูมี

อํานาจพิจารณา 

- บริษัทฯ มีการกําหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตางๆ วา รายการใดที่กรรมการ  ผูบริหาร  หรือบุคคล

ที่เกี่ยวของกัน มีผลประโยชนในการทํารายการกับบริษัทฯ ตองแถลงการมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

พิจารณา และหามกรรมการ ผูบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมวาระของการพิจารณานั้น ๆ 

- กรณีการขออนุมัติการใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ มีผลประโยชนเกี่ยวของหรือใหสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตอ

คณะกรรมการบริษัท และใหดําเนินการดังกลาวไดเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดวยมติเอกฉันทโดยไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯที่มีผลประโยชนเกี่ยวของเขารวม

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือการลงทุนนั้น 

- คณะกรรมการบริษัทไดทราบถึงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคาร

แหงประเทศไทย 

- การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือ

รายการระหวางกัน  เปนไปตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนด   

กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลความเกี่ยวพันทางธุรกิจ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกรอบ 3 เดือน เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และเปนฐานรายชื่อในการเปดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

    นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในของผูบริหาร 

  บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่องกําหนดหลักเกณฑการซื้อหรือขายหุนบริษัท ทุนธนชาต จํากัด

(มหาชน) และการใชขอมูลภายในของพนักงาน  โดยมีสาระสําคัญคือ  หามกรรมการ ผูบริหารระดับตั้งแตผูอํานวยการ

สํานักขึ้นไป พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวของกับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ทําการซื้อ หรือขายหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ชวงตั้งแตวันที่ 14 ถึงวันที่ 23 ของ

เดือนถัดไปนับจากสิ้นไตรมาส และหามมิใหบุคคลใดที่ลวงรูขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 
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และอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ เพื่อประโยชนตนเอง

หรือผูอื่น หากไมแนใจวาขอมูลที่ตนไดลวงรูมานั้นจะมีผลกระทบในเรื่องดังกลาวหรือไม ใหสอบถามฝายกํากับ

กฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance Unit) กอน 

   การกํากับดูแล 
  ใหผูบริหารรายงานการมีหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มายังฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ  

ทุกไตรมาส  

  บทลงโทษ  

 ผูบริหารผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใชขอมูลภายในดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยซึ่งกําหนดไวในระเบียบของบริษัท 

  ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 
1.  พิจารณาสอบสวนมูลเหตุการกระทําผิดกฎหมาย ฝาฝนระเบียบขอบังคับหรือกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงหากมีมูลควรสอบสวนใหพิจารณาโทษพนักงานที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดวินัยตาม

ระเบียบขอบังคับของบริษัท 

2.  พิจารณากําหนดโทษฐานผิดวินัยตามความรายแรงแหงกรณี 

3.  นําเสนอมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติตอกรรมการผูจัดการใหญ 

4.   ใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดบุคคลในคณะกรรมการ  เพื่อทําหนาที่ติดตามผลการลงโทษตามมติที่

ประชุมใหแลวเสร็จ 

9.4.7  จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดมีประกาศเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนหลักการที่กลุม

ธนชาตยึดมั่นในการปฏิบัติงานตลอดจนจรรยาบรรณกรรมการ พนักงานและผูบริหาร เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติทั้งตอตนเอง บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทฯ

และบริษัทในกลุมธนชาต มีการปรับปรุงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร    

และพนักงาน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับภาวการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปพรอมทั้ง

กําหนดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกปทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ

กรรมการ พนักงานและผูบริหารไวในระบบ Intranet ของกลุมธนชาตและเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการ

ติดตอส่ือสารกับพนักงานในกลุมธนชาตอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อาทิเชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การจัดทํา

ส่ือการเรียนและกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรในกลุมธนชาตปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณและเปนไป

ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจําและกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไวดวย 
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9.4.8  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน โดยไมมีบุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจอยางไมจํากัด และเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท

จํานวน 12  ประกอบดวย 

 -  กรรมการที่เปนผูบริหาร  1   ทาน 

 -  กรรมการไมเปนผูบริหาร  6   ทาน 

 -  กรรมการที่เปนอิสระ  5   ทาน 

 กรรมการบริษัททุกทานไดผานหลักสูตรการอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association : IOD) ทานละ 1 หลักสูตร เปนอยางนอย โดยในป 2549 – ตนป 2550 กรรมการ

จํานวน 2 ทาน ไดเขารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ IOD จัดขึ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 

ดังนี้ 

1.   นายสมมาตร พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    (ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

    รุนที่ 58/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

    (ประกาศนียบัตร Audit Committee  Program 

    รุนที่ 15/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

2.   นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา  

    และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

    (ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 

    รุนที่ 40/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

    (ประกาศนียบัตร Audit Committee  Program 

    รุนที่ 16/2007 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 

ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงสามารถมั่นใจไดวา กรรมการทุกทานสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนผูถือหุนได

อยางเปนอิสระถึงพรอมดวยความรูและมีการถวงดุลที่เหมาะสม  

9.4.9  การรวมหรือแยกตําแหนง 

 บริษัทฯ ไดแยกตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ออกเปน 2 ตําแหนง และไมไดเปน

บุคคลคนเดียวกัน โดยปจจุบันกรรมการผูจัดการใหญ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารดวยอีกตําแหนงหนึ่ง มี

การแยกบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจนโดยไมมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีอํานาจแบบไมจํากัด ทั้งนี้ ประธานกรรมการ เปน

กรรมการอิสระ เนื่องจากมิไดเปนผูบริหาร ไมไดดํารงตําแหนงใดในคณะกรรมการบริหาร และมีคุณสมบัติเปนกรรมการ

อิสระตามนิยามของทางการ นับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ทางดานภาระหนาที่ของประธานกรรมการจะอยูในฐานะ

ของผูนําทางดานนโยบาย การวางกลยุทธของบริษัท ในขณะที่กรรมการผูจัดการใหญจะมีหนาที่หลักในการบริหาร

จัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธที่กําหนดไว อันจะทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน

อยางเหมาะสม 
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 การสรรหากรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาคัดกรองบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แตงตั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้ง

กรรมการใหมทดแทนตําแหนงที่วางลงระหวางวาระ หรือเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปผานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งในกรณีที่เปนการแตงตั้งกรรมการเขา-ออกตามวาระ หรือในกรณีที่บริษัทฯ มี

ความประสงคจะแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากจํานวนที่มีอยูรวมถึงพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่

คณะกรรมการชุดยอยมีการเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองแตงตั้งกรรมการแทนที่ ซึ่งวิธีการแตงตั้งนั้นจะตองเปนไปตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดไว 

9.4.10  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

 การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงมีการดําเนินการที่โปรงใส ชัดเจน และอยูในระดับ

ที่ เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยคณะกรรมการบริษัทได รับคาตอบแทนตามที่ ผูถือหุนอนุมัติ               

คณะกรรมการชุดอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน สําหรับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามจํานวนที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดภายใตการเสนอแนะจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ สําหรับกรรมการที่

ปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการยอยชุดตางๆ จะไดรับคาตอบแทนในการดํารงตําแหนงนั้นๆ ตามความเหมาะสมดวย 

โดยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการยอยตางๆ ในป 2549 ไดแสดงไวในหัวขอ 9.3 

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร หนาที่  9-10และ 9-11 

 9.4.11  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ มีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกําหนดประชุม

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ทั้งนี้จะมี

การกําหนดวาระลวงหนาไวอยางชัดเจน ประกอบดวยวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ และการบริหารความ

เส่ียงที่ตองพิจารณาเปนประจําทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุม และรวบรวม

เอกสารประกอบที่เกี่ยวของสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลา

ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งในป 2549     

ที่ผานมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง สรุปวาระการดํารงตําแหนงและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานได     

ดังนี้ 
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รายชื่อ วาระการดํารงตําแหนง 
(3 ป/คน) 

นายบันเทิง       ตันติวิท เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

นายศุภเดช      พูนพิพัฒน เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

นายสมมาตร   พูนภักดี พฤษภาคม 2549 - พฤษภาคม 2552 

นายพิมล         รัฐปตย เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว พฤษภาคม 2549 - พฤษภาคม 2552 

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

นางศิริเพ็ญ      สีตสุวรรณ เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

นางจันทิมา     จตุรภัทร พฤษภาคม 2549 - พฤษภาคม 2552 

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป พฤษภาคม 2549 - พฤษภาคม 2552 

นางสุชาดา      ภวนานันท เมษายน 2547 - เมษายน 2550 

นายปยะพงศ  อาจมังกร เมษายน 2548 - เมษายน 2551 

นางนุสรา         รุนสําราญ เมษายน 2548 - เมษายน 2551 
หมายเหตุ    การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการไดแสดงไวในตารางการเขารวมประชุมของกรรมการ 

                         แตละคณะป 2549 หนา 9-12  

 ทั้งนี้ไดมีการบันทึกการประชุม และความคิดเห็นของกรรมการไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการจัดเก็บ      

รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมที่จะใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

9.4.12  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เปนองคคณะในคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยดังกลาวจะมีวาระการ

ดํารงตําแหนงเดียวกันกับวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท ไดแก 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 โดยในป 2549 มีการประชุมทั้งส้ิน 8 ครั้ง   

ทั้งนี้ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2549 ฉบับนี้ไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบแสดงไวดวยแลว ในสวนที่ 2 หัวขอ 10 การควบคุมภายใน หนาที่  10-1 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการอิสระ คณะละ          

3 ทาน ซึ่งจะมีการประชุมเปนครั้งคราวตามแตกรณี โดยในป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

จํานวน  3  ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาจํานวน  1  ครั้ง  

  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน และกรรมการ

จากภายนอกที่มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ แตเปนผูบริหารภายในกลุมธนชาต จํานวน 4 ทาน รวมเปน 5 ทาน  

 สําหรับรายชื่อกรรมการซึ่งเปนสมาชิกในคณะกรรมการชุดตางๆ และขอบเขตอํานาจหนาที่โดยสรุปไดแสดง

ในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2 หนาที่ 9-3 
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9.4.13  การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในป 2549 โดยใชแบบ

ประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมิน ซึ่งเปนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งหมดแบงออกเปน 9 ดาน ดังนี้ ความพรอมของคณะกรรมการ การกําหนด       

กลยุทธและวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(Risk Management and Internal Control) การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

การติดตามรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน (Financial Reporting) การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

กับนโยบายของบริษัท คณะกรรมการกับการอบรมและพัฒนาและอื่นๆ 

9.4.14  ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยได

กําหนดผูรับผิดชอบดูแลและแนวทางการปฏิบัติงานไวดังนี้  

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ

ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานรับผิดชอบ   

 สายงานตรวจสอบของบริษัทฯ จะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน และเพื่อ       

ใหสายงานตรวจสอบ มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดใหสายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ             

หลังจากนั้นจะมีการนําเสนอผลสรุปของการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเปนประจํา และมีการ

รายงานผานทางเอกสารซึ่งเปนรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดตั้งฝายกํากับ

กฎระเบียบและขอบังคับ1 ซึ่งมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการติดตามและกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการบรรลุเปาหมาย ไดแก ความเสี่ยง

ดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ความ

เส่ียงดานสภาพคลอง จึงไดจัดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพิจารณาความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                                                           
1
 ปจจุบัน “สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ”  ไดเปลี่ยนช่ือเปน “ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ” และมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรง

กับคณะกรรมการบริหาร  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 
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การควบคุมและการติดตาม ตลอดจนมีการรายงานอยางสม่ําเสมอ โดยรายละเอียดปรากฏในเรื่อง การบริหารความ

เส่ียงและปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 2 หนา 1-1 ถึงหนา 1-13 

9.4.15  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย มีหนาที่จัดทําคําอธิบายถึงผล

การดําเนินงานของบริษัทและเหตุการณสําคัญในรอบปที่ผานมาใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยไดมอบหมายให        

คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ดูแล สอบทาน ใหรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ถูกตองตามความเปนจริงและเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และนําเสนอรายงาน

ทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป  

9.4.16  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งสวนงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) สังกัดสายงานเลขาธิการองคกร2 อยางเปน

ทางการเมื่อชวงกลางป 2546 โดยมีภารกิจหลักในการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของบริษัทฯ แกผูถือหุน ผูลงทุน 

นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความ           

นาเชื่อถือขององคกร รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอสวนงานผูลงทุน

สัมพันธของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข 02-613-6107 และ 02-217-8199 ตอ 3066 หรือ e-mail address: 

ir.nf@thanachart.co.th  

 บริษัทไดตระหนกัถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงไดกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ

ส่ือสารกับบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของ

บริษัทตอผูถือหุน ผูลงทุนและสาธารณชนทั่วไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เทาเทียมกัน  โปรงใส และทันการณ  

รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังนี้

 1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

   - แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจําป (Annual Report) 

 - มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตาง ๆ  

 2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 4. เว็บไซตของบริษัท www.thanachart.co.th  

 5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และสื่ออื่นๆ 

 6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

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

 8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Non-dealing Road Show) 

 9. การจัดสงหนังสือแจงขาวสารทางไปรษณีย 

                                                           

2
ปจจุบัน “สายงานเลขาธิการองคกร” ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สายงานกลยุทธและแผนงาน” โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
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 บริษัทฯ ไดกําหนดใหการเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ แกนักลงทุน การตอบขอซักถามของนักลงทุน ทั้งนักลงทุน      

ที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และนักลงทุนที่สนใจจะถือหุนของบริษัทฯในอนาคต เปนอํานาจของประธานกรรมการ 

ประธานบริหาร กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ Chief Investor Relations 

Officer และ/หรือ พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Head of Investor Relations 

Officer)  

 กิจกรรมในรอบป 2549 ที่ผานมา เจาหนาที่บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดพบ

และใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสตาง ๆ  ทั้งการเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-one Meeting) การประชุมทาง

โทรศัพท (Conference Call) และการจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยกลุมยอย (Group Analyst Meeting) 

• เลขานุการบริษัท  
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม 

ทําหนาที่เลขานุการบริษัท  และมีสวนเลขานุการองคกร เปนหนวยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท และเพื่อใหการ

บริหารงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 ใหคําแนะนําเบือ้งตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษทัฯ และ      

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก

กรรมการ 

 จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบัของบริษัท และขอพงึ

ปฏิบัติตาง ๆ 

 บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัทตาม

ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

 ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท 

 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
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9.5 บุคลากร 

 9.5.1 จํานวนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจําทั้งหมด  643  คน  โดยแบงตามสายงานหลัก ดังนี้ 

สายงาน จํานวนพนักงาน 

สายธุรกิจสินเชื่อและสายธุรกิจเชาซื้อ 9 

สายแกไขหนี้ 32 

กลุมบริหารการเงินและการลงทุน 2 

สายงานบริหารทรัพยสินรอการขาย 1 

สายงานสนับสนุนธุรกิจ 27 

ฝายบริหารขอมูลลูกคา 1 

สายบริหารงานกลาง 76 

สายงานบัญชีกลุมธนชาต 42 

สํานักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี 9 

สายทรัพยากรบุคคลกลาง 68 

สายงานตรวจสอบ 79 

สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ 10 

ฝายพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง 80 

ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 141 

สํานักความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 12 

สายงานเลขาธิการองคกร 30 

ฝายบริหารคาจางและผลตอบแทน 18 

สํานักกิจการคาจาง 6 

รวม 643 

 9.5.2  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 

 ในป 2549 ที่ผานมา ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ใหแกพนักงาน ไดแก เงินเดือน คาครองชีพ เงินชวยเหลือ        

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เปนจํานวนทั้งส้ิน  355,344,472 ลานบาท 

 9.5.3  การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน/ขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

 บริษัทฯ มีขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา แตไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา  9-29 

 



                    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 9.5.4  นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ      

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุงมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับกลยุทธ

ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมุงเติมเต็มศักยภาพของพนักงานใหมีความเปนมืออาชีพตาม

สายงานที่รับผิดชอบ เสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบ

ขอบังคับของทางการ มีจรรยาบรรณตามวิชาชีพ รวมถึงสามารถสรางความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดใหกับ

ลูกคา  

 ในป 2549 บริษัทฯ มุงเนนในการพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ดานทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เชน การจัดทํา Job Competency , Job Minimum Requirement , Job 

Standard, Job Evaluation และการนําระบบ Core HR มาใชตลอดจนการนําระบบ Performance Management มา

ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร อีกทั้งบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดเตรียมบุคลากร

ทดแทน ผูบริหารระดับสูง (Succession Plan) และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได

กําหนดใหมีแผนฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมถึงการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและการวัดประเมินผลเปนการ

เฉพาะเจาะจงในระดับบริหารและปฏิบัติการ  ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานศึกษาดูงานตางประเทศ และอบรมกับ

สถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน   ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร  

 บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของทางการอยางสม่ําเสมอ โดยไดจัดอบรม

พนักงานใหตระหนักและเขาใจถึงแนวทางการรูจักลูกคา (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบขอเท็จจริง

ของลูกคา (Customer Due Diligence : CDD) ตามมาตรฐานสากลดานปองกันและปรามปราบการฟอกเงินและการ

ตอตานการใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT)  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดใหพนักงานใหมทุก

คนไดรับความรูและตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบรรจุเนื้อหาดังกลาวในหลักสูตร

ปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกรุน  

  บริษัทฯ มุงสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับพนักงานอยางทั่วถึง จึงดําเนินการ

สรางระบบพี่เล้ียง (Mentor Project) เพื่อเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนองคความรูผานการสอนงานและการให          

คําปรึกษา นอกเหนือจากการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) การใหความรูผาน Intranet และการอบรมผานระบบ  

VDO conference อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด    
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 10-1 

1100..  การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
 

 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานหลัก   

ในการสอบทานและเสนอแนะระบบการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสมเพียงพอตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง   

รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอย และติดตามใหมีการ       

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดูแลรักษาทรัพยสินใหมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใน

ดานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของทางราชการ และระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท ในขณะเดียวกันไดให

ความสําคัญตอขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นทั้งจากผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบของทางการเพื่อพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหสายงานตรวจสอบมีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

บริษัทฯ จึงกําหนดใหสายงานตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 

3 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของสายงานบัญชีกลุมธน

ชาต ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สรุปความ  เห็นวา การ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ  ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่รัดกุม

เพียงพอในการที่จะปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                สวนที่ 2 หนา 10-2 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการ

อิสระ และไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ  เปนผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี  ดานการเงิน  และมีประสบการณดานสถาบัน

การเงิน และองคกรขนาดใหญมานาน  ประกอบดวย   

 นายสมมาตร  พูนภักดี  ประธานกรรมการ      

 นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ  กรรมการ   

 นางจันทิมา    จตุรภัทร  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

ตามหลักเกณฑของหนวยงานกํากับของทางการ   ซึ่งไดระบุไวในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ไดแก 

เร่ืองสอบทานงบการเงิน  การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ระบบการควบคุมภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยง  การปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑทางการ  การพิจารณาแผนงานตรวจสอบ  การสอบทานผลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบ   และ

ของสํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ  เปนตน การปฏิบัติหนาที่ไดกระทําอยางอิสระบนพื้นฐานของกฎหมาย  

ความโปรงใสและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อรักษาผลประโยชนใหกับองคกรอยางถูกตอง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   ประกอบดวยสายงานตรวจสอบและสํานักกํากับ

กฎระเบียบขอบังคับ  ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความรู

ประสบการณในระดับที่เพียงพอ  

ในป  2549  ไดปฏิบัติหนาที่โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม   8  ครั้ง   ซึ่งประชุมรวมกับ       

ผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  สายงานตรวจสอบ  สํานักกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ สายงานบัญชีกลุมธนชาต ผูสอบบัญชี   

เปนตน เพื่อรับทราบ  พิจารณา   และใหแนวทางในการกํากับดูแล    อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุม

ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งบริษัทในเครือ     และพิจารณา 

ติดตามผลการดําเนินการแกไข จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กลาว  มีความเห็นสรุปไดวา การบริหาร

จัดการของบริษัทฯและบริษัทกลุมธนชาตเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล    งบการเงินของบริษัทมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอถูกตองเชื่อถือไดและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปฏิบัติตามขอกฎหมายมีความนา   

เชื่อถือเนื่องจากเปนนโยบายหลักของบริษัทที่ตองการดําเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล  ระบบการควบคุมภายในมี

ความรัดกุมเพียงพอและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไดวางครอบคลุมไวทุก

ดานเพียงพอ  มีฝายงานที่ดูแลโดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่ติดตามและปรับใหสอดคลองทันตอสถานการณ  บริษัทฯ ไมมี

รายการที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือจาก

ฝายจัดการและผูเกี่ยวของเปนอยางดีและเปนไปดวยความอิสระเปนที่นาพอใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ตออีกปหนึ่ง โดยเห็นวาเปนสํานักงานที่ไดรับความเชื่อถือในระดับชั้นนําของประเทศ  มีความเขาใจในธุรกิจ

เปนอยางดี บุคลากรมีความรูและประสบการณ  จึงเห็นควรใหบริษัทเสนอตอผูถือหุนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป  

2550 ตอไป 

           (นายสมมาตร  พูนภักดี) 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ    
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1111..    รายการระหวางกันรายการระหวางกัน  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

กับบริษัท หมายถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย ซึ่งรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของมีรายละเอียดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ขอ 33 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในป 2549 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและแสดงตามตาราง ดังนี้ 

 
บริษัทที่เกี่ยวของ/ ลักษณะรายการ/ อัตราดอกเบี้ย มูลคารายการ ความสมเหตุสมผลของ 
ความสัมพันธกับ ระยะเวลาของ ระหวางกัน การทํารายการและ 

บริษัทฯ สัญญา (จํานวนเงินคงคาง) นโยบายการกําหนดราคา 
(ลานบาท) 

บริษัทที่มีรายการระหวางกัน    
ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ต๋ัวสัญญาใชเงิน ตามตลาดเงินแต    

ไมตํ่ากวาเงินฝาก

ประจําประเภทหนึ่งป

บวกรอยละคงที่ตอป 

39,600 เปนรายการจากการปรับ

โครงสรางการประกอบธุรกิจ

สถาบันการเงินของกลุมธนชาต 

ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 

1 รูปแบบ (One Presence) ที่จะ

ใหธนาคารเปนบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจสถาบันการเงินเพียงแหง

เดียวของกลุมธนชาต สวน

เงินทุนธนชาติจะคืนใบอนุญาต

เงินทุนและคงสภาพเปนบริษัท

ของกลุมธนชาต 

บมจ.ทุนธนชาต เมื่อทวงถามแต   

ไมเกินพฤษภาคม 

2550 

-  ถือหุน ธนาคารธนชาต ในอัตรา

รอยละ 99.36 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายบันเทิง  ตันติวิท 

2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

3. น.ส.สุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

รายช่ือผูบริหาร 

1. นางนุสรา  รุนสําราญ 

2. นายปยะพงศ  อาจมังกร 
ความเกี่ยวของ    ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข

ของรายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติ

เหมือนลูกคาทั่วไป  โดยมีราคา

อางอิงเทียบไดกับลูกคาทั่วไป    

ที่มีความเสี่ยงเดียวกัน ซ่ึงวงเงิน

ที่อนุมัติจะอยูภายใตวงเงินที่

ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง

ประเทศไทย 

- เปนกรรมการ  
- มีอํานาจใน ธนาคารธนชาต  

-  ไมไดถือหุนใน ธนาคารธนชาต 
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• ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 รายการเงินใหสินเชื่อและการกอภาระผูกพันแกพนักงานบริหารตั้งแตระดับผูอํานายการฝายขึ้นไป
ของบริษัทฯและบริษัทในกลุมธนชาตและรายการอื่นที่แสดงขางตน 

  เปนรายการตามธุรกิจปกติ 

 รายการใชบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมธนชาต 

  กลุมธนชาต มีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่บริษัทเดียวเพื่อใหบริการบริษัทในกลุม

ทั้งหมด อันเปนการประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) และใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีนโยบายในการคํานวณคาบริการจากตนทุนในการดําเนินงานเปนหลัก 

(Cost Plus) ซึ่งมีการใหบริการดังนี้ 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ใหบริการดานงานพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง งาน

ตรวจสอบภายใน งานบัญชี งานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ งานทรัพยากรบุคคล งานระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ งานตรวจสอบเครดิตเชาซื้อ งานอาคารสถานที่ งานธุรการจัดซื้อ และงานธุรการทรัพยสิน  

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ใหบริการดานงานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ

ตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ และงานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหบริการดานงานนิติกรรมสัญญา ที่ปรึกษา

กฎหมาย งานฟองดําเนินคดี งานบังคับคดี และงานประเมินราคาหลักประกัน 

 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานงานบริการพนักงาน 

• มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
กลุมธนชาต มีนโยบายเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินคาและ

บริการระหวางกัน ใหใชราคาเชนเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทฯ จะพิจารณา

เปรียบเทียบราคาสินคาหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใตเงื่อนไขที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจใชประโยชน

จากรายงานของผูประเมินอิสระซ่ึงวาจางโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุมมาทําการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการ

ระหวางกันที่สําคัญ เพื่อใหม่ันใจวาราคาดังกลาวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ในการดําเนินการ

อนุมัติการทํารายการระหวางกันจะยึดแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป    

ในการพิจารณาอนุมัติรายการจะพิจารณาปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับ      

รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในเรื่องการ

ใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของอยางเครงครัด ซึ่งผูเกี่ยวของไมมีสวนรวมในการพิจารณาและ

อนุมัติรายการ โดยเรื่องของการอนุมัติรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน กรณีกรรมการมีสวนไดเสียกับ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน กําหนดใหงดออกเสียงหรือไมอยูในที่ประชุม สําหรับระเบียบปฏิบัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

อยูระหวางดําเนินการคาดวาจะเสร็จเรียบรอยภายในป 2550 
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• นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาต หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จะเปนรายการที่เกิดจาก

การประกอบธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทํารายการระหวางกัน รวมถึงใหปฏิบัติ

ตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุมธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ       ( One 

Presence) และเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุน

ระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต 

• มาตรการในการกํากับดูแล 

1. รายการเงินใหสินเชื่อและการกอภาระผูกพันแกบริษัทในกลุมธนชาต เขาสูมาตรการในการกํากับดูแลธุรกรรม

สินเชื่อและการลงทุน ทั้งเงื่อนไขการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย เหมือนลูกคาปกติทั่วไป 

2. การใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมธนชาตในการตออายุสัญญาแตละงวด ผูใหบริการและ

ผูใชบริการ จะตองตกลงและพิจารณาถึงบริการ และคุณภาพการใหบริการ กอนเสนอขออนุมัติตออายุสัญญางาน

ใหบริการระหวางกัน 

3. สายงานตรวจสอบ มีการกําหนดแผนงานตรวจสอบประจําปที่ครอบคลุมทุกบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัท

ในกลุมธนชาต 
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1122..      ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 

12.1 งบการเงิน 

 12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในระยะ 3 ปที่      

ผานมา แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข  แตมีขอสังเกตดังนี้ 

 ● ป 2547 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการ

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต ซึ่งแผนดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติโดยธนาคารแหงประเทศไทยและ

กระทรวงการคลัง 

 ● ป 2548 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการ

ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต ซึ่งไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังและปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตาม

แผนงาน 

 ● ป  2549  ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 10.9 เกี่ยวกับการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปล่ียนหลักเกณฑในการกันเงินสํารองของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายได  โดยมีผลบังคับเปนสามระยะในป 2549 และ 2550 ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไข

ที่จะตองกันสํารองภายในป 2549 แลว  ผลกระทบจากหลักเกณฑใหมที่เหลือตองบการเงินป 2550  ยังไมสามารถสรุปจํานวน

ไดในขณะนี้ 
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12.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย     

เงินสด 2,466,126 0.9 800,954 0.4 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     

  ในประเทศ     

     มีดอกเบี้ย 2,559,775 0.9 348,517 0.2 

     ไมมีดอกเบี้ย 2,979,958 1.0 4,506,239 2.0 

  ตางประเทศ     

     มีดอกเบี้ย 21,420,642 7.5 - - 

     ไมมีดอกเบี้ย 104,083 0.0 57,632 0.0 

     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 27,064,458 9.4 4,912,388 2.2 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 6,300,000 2.2 19,700,000 8.6 

เงินลงทุน     

     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 7,338,916 2.6 5,838,034 2.6 

     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 26,245,186 9.1 25,714,103 11.3 

     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,765,162 0.6 1,651,306 0.7 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 35,349,264 12.3 33,203,443 14.6 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 786 0.0 163,920 0.1 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ      

     เงินใหสินเชื่อ 206,362,384 72.0 160,366,136 70.3 

     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,815,873 0.6 2,355,891 1.0 

     รวมเงินใหสินเช่ือและลูกหนี้ 208,178,257 72.6 162,722,027 71.3 

     ดอกเบี้ยคางรับ 277,313 0.1 239,194 0.1 

     รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 208,455,570 72.7 162,961,221 71.4 

     หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,977,313) (2.4) (6,914,239) (3.0) 

     หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (203,406) (0.1) (189,063) (0.1) 

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 201,274,851 70.2 155,857,919 68.3 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 8,420,481 2.9 8,144,539 3.6 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 1,758,010 0.6 1,277,893 0.6 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ซอฟทแวร 156,135 0.1 89,234 0.0 

คาความนิยม 10,215 0.0 3,407 0.0 

มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี (18,111) (0.0) (31,254) (0.0) 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 1,475,296 0.5 2,324,185 1.0 

สินทรัพยอื่น 2,510,499 0.9 1,672,531 0.7 

รวมสินทรัพย 286,768,010 100.0 228,119,159 100.0 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-3 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

เงินฝาก     

     เงินฝากที่เปนเงินบาท 198,526,849 69.2 148,366,837 65.0 

     เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 75 0.0 4,372 0.0 

     รวมเงินฝาก 198,526,924 69.2 148,371,209 65.0 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     

    ในประเทศ     

      มีดอกเบี้ย 4,338,927 1.5 2,555,752 1.1 

      ไมมีดอกเบี้ย 168,431 0.1 45,097 0.0 

     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 4,507,358 1.6 2,600,849 1.1 

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - - 200,000 0.1 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 609,007 0.2 25,439 0.0 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 645,425 0.2 1,057,863 0.5 

เงินกูยืม     

     เงินกูยืมระยะสั้น 18,459,807 6.4 1,254,460 0.6 

     เงินกูยืมระยะยาว 26,574,862 9.3 40,695,575 17.8 

     รวมเงินกูยืม 45,034,669 15.7 41,950,035 18.4 

ดอกเบี้ยคางจาย 1,883,847 0.7 1,255,047 0.6 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,461,623 0.5 997,155 0.4 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 373,672 0.1 470,714 0.2 

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 923,333 0.3 704,371 0.3 

เงินสํารองประกันชีวิต 3,550,308 1.2 3,131,826 1.4 

หนี้สินอื่น 5,281,967 1.9 3,969,060 1.7 

รวมหนี้สิน 262,798,133 91.6 204,733,568 89.7 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-4 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน     

  ทุนจดทะเบียน :-     

       หุนบุริมสิทธิ 19,546  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ     

        หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท     

        (2548 : หุนบุริมสิทธิ 19,546  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ     

        หุนสามัญ 2,333,134,457 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท) 13,331,540  23,331,540  

  ทุนที่ออกและชําระแลว :-     

       หุนบุริมสิทธิ 19,546  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195 0.0 195 0.0 

       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,345 4.6 13,331,345 5.9 

 13,331,540 4.6 13,331,540 5.9 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 0.7 2,065,645 0.9 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม 539,051 0.2 540,420 0.2 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 159,424 0.1 321,008 0.1 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (925,583) (0.3) (1,151,186) (0.5) 

กําไรสะสม     

   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 597,369 0.2 523,976 0.2 

   ยังไมไดจัดสรร 7,336,945 2.6 7,007,426 3.1 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 23,104,391 8.1 22,638,829 9.9 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 865,486 0.3 746,762 0.4 

รวมสวนของผูถือหุน 23,969,877 8.4 23,385,591 10.3 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 286,768,010 100.0 228,119,159 100.0 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 18.0  17.5  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  1,333.1  

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-5 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

สินทรัพย   

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2,016,744 1.1 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 315,495 0.2 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 10,600,000 5.7 

เงินลงทุน   

    เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 7,185,730 3.9 

    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 31,329,017 16.9 

    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,759,443 1.0 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 40,274,190 21.8 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ   

    เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 127,960,620 69.1 

    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,830,634 1.0 

    รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 129,791,254 70.1 

    ดอกเบี้ยคางรับ 152,561 0.1 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 129,943,815 70.2 

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (7,562,098)  (4.1) 

    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  (254,403)  (0.1) 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 122,127,314 66.0 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 7,289,001 3.9 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 665,877 0.4 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สิทธิการเชาและซอฟทแวร  211,153 0.1 

คาความนิยม 4,645 0.0 

มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี  (11,965)  (0.0) 

ดอกเบี้ยคางรับ 201,414 0.1 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 486,918 0.2 

สินทรัพยอื่น 862,735 0.5 

รวมสินทรัพย  185,043,521 100.0 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-6 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 

      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
เงินกูยืมและเงินรับฝาก    
    จากประชาชน 133,194,659 72.0 

    จากสถาบันการเงิน 17,371,928 9.4 

    จากตางประเทศ 86,953 0.1 

    รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 150,653,540 81.5 

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 239,629 0.1 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 341,975 0.2 

ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน 261,926 0.1 

หุนกู 7,555,520 4.1 

ดอกเบี้ยคางจาย 929,184 0.5 

เจาหนี้คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 368,593 0.2 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 37,497 0.0 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 14,695 0.0 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 439,691 0.3 

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 436,502 0.2 

หนี้สินอื่น 2,271,041 1.2 

รวมหนี้สิน 163,549,793 88.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-7 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุลรวม (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

     (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน   

ทุนเรือนหุน   

ทุนจดทะเบียน :-   

       หุนบุริมสิทธิ 19,576 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท และ   

       หุนสามัญ  2,333,134,427 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 23,331,540  

ทุนที่ออกและชําระแลว :-   

       หุนบุริมสิทธิ 19,576 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 196 0.0 

       หุนสามัญ  1,333,134,427 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,344 7.2 

 13,331,540 7.2 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 1.1 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม 559,034 0.3 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 516,529 0.3 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  (1,087,818)  (0.6) 

กําไรสะสม   

   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 368,771 0.2 

   ยังไมไดจัดสรร 4,990,538 2.7 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 20,744,239 11.2 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 749,489 0.4 

รวมสวนของผูถือหุน 21,493,728 11.6 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 185,043,521 100.0 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.1  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-8 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล     

       เงินใหสินเช่ือ 2,919,596 20.6 2,339,816 19.6 

       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,255,798 15.9 557,709 4.7 

       การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 10,424,699 73.6 7,028,429 58.8 

       เงินลงทุน 1,351,307 9.5 1,008,737 8.4 

     รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 16,951,400 119.6 10,934,691 91.5 

คาใชจายดอกเบี้ย     

      เงินฝาก 8,182,299 57.7 3,051,877 25.5 

      รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 108,155 0.7 82,447 0.7 

      เงินกูยืมระยะสั้น 184,237 1.3 45,610 0.4 

      เงินกูยืมระยะยาว 1,567,874 11.1 1,241,080 10.4 

     รวมคาใชจายดอกเบี้ย 10,042,565 70.8 4,421,014 37.0 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 6,908,835 48.8 6,513,677 54.5 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (103,280) (0.7) 723,376 6.1 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (165,206) (1.2) (429,818) (3.6) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย 
จะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 6,640,349 46.9 6,807,235 57.0 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย     

       คานายหนาคาหลักทรัพย 647,812 4.6 523,584 4.4 

       กําไรจากเงินลงทุน 375,748 2.7 240,483 2.0 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 223,028 1.6 191,897 1.6 

       คาธรรมเนียมและบริการ     

          การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 16,576 0.1 11,807 0.1 

          อื่นๆ 558,224 3.9 366,121 3.1 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 597,937 4.2 517,866 4.3 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 856,801 6.0 676,199 5.6 

       รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 2,935,330 20.7 1,770,340 14.8 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 462,151 3.3 247,669 2.1 

       รายไดอื่น 856,233 6.0 597,655 5.0 

     รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  7,529,840 53.1 5,143,621 43.0 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-9 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย     

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,568,750 18.1 1,953,695 16.3 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,189,571 8.4 882,058 7.4 

       คาภาษีอากร 547,414 3.9 334,604 2.8 

       คาธรรมเนียมและบริการ 252,921 1.8 130,937 1.1 

       คาตอบแทนกรรมการ 33,735 0.2 30,491 0.2 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 740,396 5.2 557,191 4.7 

       คานายหนาเชาซ้ือ 1,477,964 10.4 952,655 8.0 

       คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 2,345,150 16.6 1,379,961 11.5 

       คาใชจายอื่น   2,429,372 17.2 1,620,851 13.6 

      รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 11,585,273 81.8 7,842,443 65.6 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,584,916 18.2 4,108,413 34.4 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (965,255) (6.8) (971,607) (8.1) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,619,661 11.4 3,136,806 26.3 
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย-สุทธิ (151,794) (1.0) (32,707) (0.3) 
กําไรสุทธิสําหรับป 1,467,867 10.4 3,104,099 26.0 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

14,170,189 100.0 11,950,856 100.0 

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.1  2.3  

   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  

   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2  1,333.2  

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-10 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล   

  เงินใหกูยืมและเงินฝาก 2,483,942 26.9 

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 5,266,990 57.0 

   เงินลงทุน 1,359,809 14.7 

       รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 9,110,741 98.6 

คาใชจายดอกเบี้ย   

       ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 3,325,251 36.0 

       คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 1,052 0.0 

       รวมคาใชจายดอกเบี้ย 3,326,303 36.0 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 5,784,438 62.6 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,414,824) (15.3) 

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (78,428) (0.9) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
     และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 4,291,186 46.4 

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย   

      คานายหนาคาหลักทรัพย 692,274 7.5 

       กําไรจากเงินลงทุน 589,689 6.4 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 156,919 1.7 

       คาธรรมเนียมและบริการ 412,844 4.5 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 386,156 4.2 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 1,187,963 12.9 

        รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 684,097 7.4 

        กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 169,216 1.8 

       รายไดอื่น 670,308 7.2 

       รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 4,949,466 53.6 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-11 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย   

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,476,758 16.0 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 582,229 6.3 

       คาภาษีอากร 235,810 2.5 

       คาตอบแทนกรรมการ 29,182 0.3 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 530,453 5.7 

       คานายหนาและคาใชจายเชาซ้ือ 836,471 9.1 

       คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 483,801 5.2 

       คาใชจายอื่น   855,961 9.3 

      รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 5,030,665 54.4 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,209,987 45.6 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (989,365)  (10.7) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,220,622 34.9 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ  (237,817)  (2.6) 

กําไรสุทธิสําหรับป 2,982,805 32.3 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
   และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

9,240,652 100.0 

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.2  

   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  

   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-12 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   
 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
    กําไรสุทธิ 1,467,867 3,104,099 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-   

 กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  151,794 32,707 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (223,028) (191,897) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  342,718 239,931 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้   268,485 293,559 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  134,179 66,381 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  513,289 280,300 

 คาเผื่อการดอยคา/ปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 180,296 68,504 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (70,177) (153,457) 

 ตัดจําหนายสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้  (143,243) 148,186 

 ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืมระยะยาว 28,811 28,187 

         ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี (11,904) (9,937) 

         ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธทางการเงิน 133,058 (511) 

         เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 670,538 536,881 

         กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ (56,819) (91,654) 

 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (10,746) (4,889) 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น  (253,880) (93,713) 

 ดอกผลเชาซ้ือและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (132,909) (85,496) 

 รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น (32,710) (89,737) 

 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 628,799 325,864 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 3,584,418 4,403,308 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   
 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (22,209,040) (2,646,966) 

 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 13,400,000 (9,100,000) 

        เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (98,012) (106,782) 

        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 163,134 (163,920) 

 เงินใหสินเช่ือ (48,575,685) (35,858,078) 

 ทรัพยสินรอการขาย 2,964,292 1,673,859 

 สินทรัพยอื่น (126,239) (2,209,528) 

        สินทรัพยไมมีตัวตน (93,829) (111,675) 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

 เงินฝาก 50,155,715 27,329,920 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,906,509 (818,871) 

 เงินกูยืมระยะสั้น 6,653,375 1,049,374 

 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (200,000) 200,000 

        เจาหนี้สํานักหักบัญชี 583,568 (214,190) 

        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (412,437) 715,887 

        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 464,467 959,659 

 หนี้สินอื่น 1,348,721 1,229,986 

         เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 9,508,957 (13,668,017) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-14 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) (2,481,891) 9,163,224 

        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน/คืนทุนในบริษัทยอย - 117,832 

 เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ - (249,997) 

        เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 137,158 127,260 

 เงินสดจายซ้ือที่ดินและอุปกรณ (806,818) (886,581) 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 28,992 63,310 

  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,122,559) 8,335,048 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

        เงินสดรับ(จาย)จากเงินกูยืมระยะยาว (3,597,552) 6,862,496 

        เงินรับคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย - 3,468 

        เงินปนผลจาย (1,064,955) (932,006) 

        เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย (58,719) (17,242) 

  เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,721,226) 5,916,716 

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,665,172 583,747 

เงินสด ณ วันตนป 800,954 217,207 

เงินสด ณ วันปลายป 2,466,126 800,954 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-15 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2547 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
     กําไรสุทธิ 2,982,805 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-  

  กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  237,817 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (156,919) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  160,441 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้  1,493,252 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  68,838 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  117,290 

 คาเผื่อการดอยคา/ปรับราคาเงินลงทุนลดลง   (44,524) 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี   (109,600) 

 ตัดจําหนายสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี  124,070 

 ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี  (2,100) 

 เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น  116,716 

 กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้   (367,676) 

 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ   (905) 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง  275,717 

 ดอกผลเชาซ้ือและรายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (92,512) 

 ดอกเบี้ยคางจายลดลง (13,418) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 4,789,292 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-16 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสดรวม (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2547 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  (9,800,000) 

 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 58,795 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 250,923 

 บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 123,542 

 เงินใหกูยืมและลูกหนี้  (24,721,982) 

 ทรัพยสินรอการขาย 1,104,360 

 สินทรัพยอื่น 6,446 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 10,495,314 

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 9,145,197 

 เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ  (6,437) 

 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  (3,750,000) 

 บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 14,445 

 ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน  (150,000) 

 บัญชีเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  (917,733) 

 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม  (47,203) 

 หนี้สินอื่น 857,713 

  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (12,547,328) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง 14,564,510 

 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 111,137 

 เงินสดจายซ้ือที่ดินและอุปกรณ  (419,380) 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,319 

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 14,257,586 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 เงินปนผลจาย  (1,197,466) 

 เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย  (14,742) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,212,208) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 498,050 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,518,694 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 2,016,744 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-17 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
      (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สินทรัพย     

เงินสด 40 0.0 40 0.0 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 275,047 0.4 830,932 0.7 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - - 7,200,000 6.2 

เงินลงทุน     

    เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 8,465 0.0 8,688 0.0 

    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 5,835,794 7.3 2,944,895 2.5 

    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 22,280,951 28.1 21,780,438 18.7 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 28,125,210 35.4 24,734,021 21.2 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ      

    เงินใหสินเชื่อ 49,499,798 62.3 83,114,934 71.1 

    ดอกเบี้ยคางรับ 17,332 0.0 36,526 0.0 

    รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 49,517,130 62.3 83,151,460 71.1 

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,473,122) (3.1) (3,244,647) (2.8) 

    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (514) (0.0) (6) (0.0) 

    รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 47,043,494 59.2 79,906,807 68.3 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 3,198,672 4.0 3,260,213 2.8 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 344,342 0.4 559,768 0.5 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ซอฟทแวร 96,070 0.1 37,544 0.0 

สินทรัพยอื่น 387,865 0.5 406,429 0.3 

รวมสินทรัพย 79,470,740 100.0 116,935,754 100.0 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-18 

 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

งบดุล  (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     

    ในประเทศ     

       มีดอกเบี้ย 39,600,429 49.8 75,700,135 64.7 

       ไมมีดอกเบี้ย - - - - 

    รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 39,600,429 49.8 75,700,135 64.7 

เงินกูยืม     

    เงินกูยืมระยะสั้น 2,935,000 3.7 968,700 0.8 

    เงินกูยืมระยะยาว 12,730,300 16.0 16,138,300 13.8 

    รวมเงินกูยืม 15,665,300 19.7 17,107,000 14.6 

ดอกเบี้ยคางจาย 122,343 0.2 102,953 0.1 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 89,201 0.1 299,647 0.3 

หนี้สินอื่น 889,076 1.1 1,087,190 0.9 

รวมหนี้สิน 56,366,349 70.9 94,296,925 80.6 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-19 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  
งบดุล  (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน     

  ทุนจดทะเบียน :-     

      หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ     

       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท     

       (2548 : หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ     

       หุนสามัญ 2,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 13,331,540  23,331,540  

  ทุนที่ออกและชําระแลว :-     

       หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 195 0.0 195 0.0 

       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,345 16.8 13,331,345 11.4 

 13,331,540 16.8 13,331,540 11.4 
สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 2.6 2,065,645 1.8 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม 539,051 0.7 540,420 0.5 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 159,424 0.2 321,008 0.3 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (925,583) (1.2) (1,151,186) (1.0) 
กําไรสะสม     

   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 597,369 0.8 523,976 0.4 

   ยังไมไดจัดสรร 7,336,945 9.2 7,007,426 6.0 

รวมสวนของผูถือหุน  23,104,391 29.1 22,638,829 19.4 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 79,470,740 100.0 116,935,754 100.0 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 17.3  17.0  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  1,333.1  



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-20 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

    (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

สินทรัพย   

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 817,512 0.6 

เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน-สุทธิ 19,400 0.0 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 3,200,000 2.4 

เงินลงทุน   

    เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 114,199 0.1 

    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 9,845,753 7.3 

    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 13,998,780 10.3 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 23,958,732 17.7 

เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ   

    เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 106,714,645 78.6 

    ดอกเบี้ยคางรับ 52,306 0.0 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 106,766,951 78.6 

    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (3,588,825)  (2.6) 

    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  (6)  (0.0) 

    รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 103,178,120 76.0 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 3,161,307 2.3 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 407,836 0.3 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สิทธิการเชาและซอฟทแวร 187,329 0.1 

ดอกเบี้ยคางรับ 68,173 0.1 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 440,058 0.3 

สินทรัพยอื่น 290,584 0.2 

รวมสินทรัพย 135,729,051 100.0 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-21 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

     (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   

เงินกูยืมและเงินรับฝาก    

    จากประชาชน 90,963,087 67.0 

    จากสถาบันการเงิน 16,615,392 12.2 

    จากตางประเทศ 86,818 0.1 

   รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 107,665,297 79.3 

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน -  - 

หุนกู 5,473,000 4.0 

ดอกเบี้ยคางจาย 435,119 0.3 

เจาหนี้คาเบ้ียประกันภัย 362,595 0.3 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 217,449 0.2 

หนี้สินอื่น 681,197 0.5 

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 150,155 0.1 

รวมหนี้สิน 114,984,812 84.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-22 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

สวนของผูถือหุน   

ทุนเรือนหุน   

  ทุนจดทะเบียน    

       หุนบุริมสิทธิ 19,576 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ   

       หุนสามัญ 2,333,134,427 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 23,331,540  

  ทุนที่ออกและชําระแลว   

       หุนบุริมสิทธิ 19,576 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 196 0.0 

       หุนสามัญ 1,333,134, 427 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,344 9.8 

 13,331,540 9.8 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 1.5 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้น 559,035 0.4 

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 516,529 0.4 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  (1,087,819)  (0.8) 

กําไรสะสม   

        จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 368,771 0.3 

        ยังไมไดจัดสรร 4,990,538 3.7 

รวมสวนของผูถือหุน  20,744,239 15.3 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 135,729,051 100.0 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 15.6  

      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  

      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-23 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล     

       เงินใหสินเช่ือ 145,128 4.1 639,543 9.9 

       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 96,423 2.8 261,214 4.0 

       การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 4,325,800 123.3 6,309,982 97.6 

       เงินลงทุน 137,671 3.9 236,478 3.7 

      รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,705,022 134.1 7,447,217 115.2 

คาใชจายดอกเบี้ย     

      เงินฝาก - - 1,123,473 17.4 

       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,552,487 101.2 2,135,597 33.0 

      เงินกูยืมระยะสั้น 32,583 0.9 15,739 0.3 

      เงินกูยืมระยะยาว 550,193 15.7 440,304 6.8 

     รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,135,263 117.8 3,715,113 57.5 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 569,759 16.3 3,732,104 57.7 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ     742,487 21.2 345,896 5.4 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (1,233) (0.1) - - 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย 
จะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 

1,311,013 37.4 4,078,000 63.1 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย     

       กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 130,260 3.7 (41,327) (0.6) 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

           ตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ  
1,342,234 38.2 1,504,309 23.2 

       คาธรรมเนียมและบริการ     

          การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน - - - - 

          อื่นๆ 1,176 0.0 27,628 0.4 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 69,100 2.0 262,488 4.1 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 41,846 1.2 49,487 0.7 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 20,547 0.6 114,303 1.8 

       รายไดอื่น 593,471 16.9 471,970 7.3 

      รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  2,198,634 62.6 2,388,858 36.9 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-24 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2549 2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย     

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 265,434 7.6 453,691 7.0 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 354,522 10.1 426,953 6.6 

       คาภาษีอากร 19,508 0.6 76,270 1.2 

       คาธรรมเนียมและบริการ 35,762 1.0 61,342 0.9 

       คาตอบแทนกรรมการ 20,135 0.6 17,855 0.3 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 22,044 0.6 360,317 5.6 

       คานายหนาเชาซ้ือ  - - 360,095 5.6 

       คาใชจายอื่น   1,019,411 29.0 1,061,033 16.4 

      รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1,736,816 49.5 2,817,556 43.6 

กําไรกอนภาษีเงินได 1,772,831 50.5 3,649,302 56.4 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (304,964) (8.7) (545,203) (8.4) 

กําไรสุทธิสําหรับป 1,467,867 41.8 3,104,099 48.0 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย 

จะสูญและรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 
3,509,647 100.0 6,466,858 100.0 

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.1  2.3  

   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  

   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2  1,333.2  

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-25 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล   

  เงินใหกูยืมและเงินฝาก 756,025 12.1 

 การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 5,244,521 84.1 

   เงินลงทุน 475,895 7.7 

       รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 6,476,441 103.9 

คาใชจายดอกเบี้ย   

       ดอกเบี้ยและสวนลดจาย 2,217,974 35.6 

       รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,217,974 35.6 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 4,258,467 68.3 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (987,706)  (15.8) 

หัก ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 1,772 0.0 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,272,533 52.5 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย   

      กําไรจากเงินลงทุน 173,687 2.8 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 1,940,536 31.1 

       คาธรรมเนียมและบริการ 19,614 0.3 

       สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 382,059 6.1 

       กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ 4,532 0.1 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 64,826 1.1 

       รายไดอื่น 376,582 6.0 

       รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,961,836 47.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-26 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว 
2547  

จํานวนเงิน % 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย   

       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 529,298 8.5 

       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 331,758 5.3 

       คาภาษีอากร 118,512 1.9 

       คาตอบแทนกรรมการ 16,689 0.3 

       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 348,957 5.6 

       คานายหนาเชาซ้ือและคาใชจายเชาซ้ือ 836,471 13.4 

       คาใชจายอื่น  603,841 9.7 

      รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,785,526 44.7 

กําไรกอนภาษีเงินได 3,448,843 55.3 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (466,038) (7.5) 

กําไรสุทธิสําหรับป 2,982,805 47.8 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และรายไดที่
มิใชดอกเบี้ย 

6,234,369 100.0 

       กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.2  

       มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  

       จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-27 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)   
งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548   
 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
    กําไรสุทธิ 1,467,867 3,104,099 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-   

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (1,342,234) (1,504,309) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  117,105 115,544 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (741,254) (345,896) 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  16,704 12,672 

 คาเผื่อการลดมูลคาของอุปกรณและสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  174,899 278,003 

 คาเผื่อการดอยคาปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 81,507 26,907 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (8,588) (6,661) 

 ตัดจําหนายกําไรสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี  - 21,683 

 กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้  (26,321) (34,353) 

 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (8,428) (3,735) 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง  15,073 64,388 

 รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (59,655) (73,130) 

 รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง   (9,387) 39,480 

 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 19,390 (332,166) 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (303,322) 1,362,526 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 555,885 4,769 

 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 7,200,000 (4,000,000) 

 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 32,481,364 22,431,322 

 ทรัพยสินรอการขาย 1,287,003 1,315,558 

 สินทรัพยอื่น (163,986) 231,026 

        สินทรัพยไมมีตัวตน (79,426) (27,404) 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

 เงินฝาก - (79,415,805) 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (36,099,706) 59,084,743 

 เงินกูยืมระยะสั้น 1,966,300 968,700 

 หนี้สินอื่น (347,342) 147,830 

  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,496,770 2,103,265 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-28 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) (3,178,643) 6,495,409 

 เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ (211,499) (6,728,100) 

        เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 1,217,520 285,601 

 เงินสดจายซ้ือที่ดินและอุปกรณ (86,626) (318,093) 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 235,433 61,552 

  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,023,815) (203,631) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

        เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาว (3,408,000) (968,800) 

        เงินปนผลจาย (1,064,955) (932,006) 

  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,472,955) (1,900,806) 

เงินสดลดลงสุทธิ - (1,172) 

เงินสด ณ วันตนป 40 1,212 

เงินสด ณ วันปลายป 40 40 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-29 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด    

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
  (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2547 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

      กําไรสุทธิ 2,982,805 

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)   

        จากกิจกรรมดําเนินงาน :-  

           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (1,940,536) 

           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี          76,322 

           หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ         985,934 

           คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น           42,527 

           คาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น         111,816 

           คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น           34,992 

           ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย -  รอตัดบัญชี         (58,683) 

           สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี          46,290 

           ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ               273 

           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง         163,166 

           รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (67,618) 

           ดอกเบี้ยคางจายลดลง              (632) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  2,376,656 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2547 

 (หนวย : พันบาท) 

ตรวจสอบแลว  

2547 

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

        หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  (3,200,000) 

        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ (26,586,936) 

        ทรัพยสินรอการขาย         690,620 

        สินทรัพยอื่น 232,069 

        สินทรัพยไมมีตัวตน (28,852) 

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน      7,480,751 

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน    11,608,906 

        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ             (6,436) 

        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  (3,250,000) 

        หนี้สินอื่น 491,936 

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (10,191,286) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนลดลง    11,029,265 

     เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย           (1,700) 

     เงินปนผลรับจากบริษัทยอย      1,017,552 

     เงินสดจายซ้ือที่ดินอุปกรณ  (265,872) 

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ                416 

        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 11,779,661 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     เงินปนผลจาย  (1,197,466) 

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,197,466) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 390,909 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 426,603 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  817,512 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-31 

 (ค) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(หนวย : รอยละ) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 2547 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (PROFITABILITY RATIO)    

     อัตรากําไรขั้นตน  37.5 56.5 60.9 

     อัตรากําไรสุทธิ  6.0 19.3 21.2 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  6.2 13.8 14.5 

     อัตราดอกเบี้ยรับ  7.9 6.8 6.6 

     อัตราดอกเบี้ยจาย  4.5 2.5 2.2 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย  3.4 4.3 4.3 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  5.0 3.4 4.1 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย  2.7 3.2 3.3 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  0.6 1.5 1.7 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.1 0.1 0.1 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)  11.0 8.8 7.6 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม  85.4 85.2 82.3 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก  105.4 109.8 97.7 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม  75.5 72.5 81.4 

     อัตราการจายเงินปนผล  - - - 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     

     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม  3.4 4.3 5.9 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม  0.0 0.0 0.0 

     อัตราสวนเงินใหสินเช่ือที่หยุดรับรูรายไดตอสินเช่ือรวม  2.4 2.5 2.8 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเช่ือรวม  0.1 0.2 0.1 
     

ขอมูลตอหุน (บาท)     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน   18.0 17.5 16.1 

     กําไรสุทธิตอหุน   1.1 2.3 2.2 
     

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 (หนวย : รอยละ) 

ตรวจสอบแลว  

2549 2548 2547 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)    

     อัตรากําไรขั้นตน  11.7 49.1 63.9 

     อัตรากําไรสุทธิ  21.3 31.6 31.6 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  6.4 14.3 14.9 

     อัตราดอกเบี้ยรับ  6.7 7.6 6.4 

     อัตราดอกเบี้ยจาย  5.6 3.6 2.1 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย  1.1 4.0 4.3 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  1.0 0.8 2.2 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย  (4.0) (2.2) (1.2) 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  1.5 2.5 2.3 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.1 0.1 0.1 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)  2.4 4.2 5.5 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม  89.6 89.6 94.3 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก  0.0 714.6 117.3 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม  0.0 12.3 79.1 

     อัตราการจายเงินปนผล  N.A. N.A. 31.3 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     

     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม  5.0 3.9 3.4 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเช่ือรวม  0.1 0.0 0.0 

     อัตราสวนเงินใหสินเช่ือที่หยุดรับรูรายไดตอสินเช่ือรวม  3.8 2.3 1.3 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเช่ือรวม  0.0 0.0 0.0 
     

ขอมูลตอหุน (บาท)     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน  17.3 17.0 15.6 

     กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน  1.1 2.3 2.2 

     เงินปนผลตอหุน (สําหรับป 2549 เปนอัตราที่จายระหวางกาล)  0.3 0.8 0.7 
     

อัตราการเติบโต     

     สินทรัพยรวม  (32.0) (13.8) 14.7 

     หนี้สินรวม  (40.2) (18.0) 16.1 

     รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล  (36.8) 15.0 30.9 

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย  (38.4) 1.1 28.0 
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12.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 สรุปภาพรวม 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) “บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัท

มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ไดคืน              

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลัง โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 ทําใหบริษัทฯเปลี่ยน

สถานะจากบริษัทเงินทุนเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแมของ

กลุมธุรกิจทางการเงินซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย และเปนบริษัทใหญของกลุมธนชา

ตที่จะถือหุนบริษัทในกลุมแตละบริษัทเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และเมื่อวันที่ 3 

เมษายน 2549 บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงชื่อยอในระบบ

การซื้อขายหลักทรัพยเปน “TCAP”  

 ในระหวางป 2549 ธนาคารธนชาตไดเสนอแผนตอธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) เพื่อขออนุญาตจัดตั้ง

กลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทฯเปนบริษัทใหญ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2549 ธปท.ไดอนุญาตการจัดตั้งกลุมธุรกิจ

ทางการเงินดังกลาว และใหบริษัทซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัดที่อยูในกลุมธุรกิจทางการเงินไดจํานวน 13 บริษัท  (ซึ่ง

เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูในปจจุบันทําใหโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาตโดยรวมไมเปล่ียนแปลง

มากนัก) โดยอนุญาตใหบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทนอกกลุมธุรกิจการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินตอไปไดจํานวน 1 

บริษัทสําหรับบริษัทนอกกลุมธุรกิจทางการเงินที่ไมไดประกอบธุรกิจทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองลด

สัดสวนการถือหุนลงใหไมเกินรอยละ 10 ภายใน 3 ป นับจากวันที่ไดรับอนุญาต โดยบริษัทฯตองนําเงินลงทุนที่บริษัทฯ

และบริษัทยอยถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในกลุมธุรกิจทางการเงินที่นอยกวารอยละ 50 และเงินลงทุนในบริษัท

นอกกลุมธุรกิจทางการเงิน(ยกเวนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหถือหุนตอ) รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทประกันภัยและประกัน

ชีวิตมาหักจากเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงินทั้งจํานวน 

ในเดือนธันวาคม 2549 ธนาคารธนชาตมีการออกหุนกูดอยสิทธิระยะยาว จํานวน 3,000 ลานบาท อายุ 7 ป 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.18 ตอป เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแกรงทางการเงิน โดยบริษัทเปนผูซื้อหุนกูดอยสิทธิดังกลาว

ทั้งจํานวนและธปท. เห็นชอบใหธนาคารนับเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกูดอยสิทธิระยะยาวดังกลาวเขาเปนเงิน 

กองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได 

ในสวนของการพัฒนาการดานชองทางตาง ๆ ในป 2549 ธนาคารธนชาตมีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน

อีกจํานวน 67 สาขา ทําใหส้ินป 2549 ธนาคารมีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน 133 สาขา (ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปน

สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 72 สาขา และตางจังหวัด 61 สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวม

เปน 242 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีกรวมเปน 46 แหง  

สําหรับการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  (International 

Accounting Standard-IAS) ฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (IAS 39) ตามประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯและบริษัทยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย) ไดดําเนินการกันสํารองสําหรับหนี้ดอย

คุณภาพ หนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว/อยูระหวางบังคับคดี และหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตั้งแตงวดบัญชีหลังของป 

2549 แตทั้งนี้ บริษัทยอย (ธนาคารธนชาต) ไดกันสํารองในกรณีหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 สําหรับ
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สวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน 

ในขณะเดียวกันในกรณีหนี้ปกติ ธนาคารสามารถนําหลักประกันที่เปนยานพาหนะมาคํานวณเปนมูลคาหลักประกันใน

การคํานวณการกันเงินสํารอง ซึ่งในกรณีดังกลาวไดดําเนินการเร็วกวาที่ ธปท. กําหนด ใหทยอยปฏิบัติตามแนวทาง

ของ IAS 39 เปน 3 งวด ตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 งวดการบัญชีแรกของป 2550  และงวดการบัญชี        

หลังของป  2550 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 286,768 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2548 จํานวน 

58,649 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 อันเกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจากจํานวน 148,371 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2548 เปน 198,527 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.8 อันเปนผลจากกลยุทธเชิงรุกดวย

การออกผลิตภัณฑดานเงินฝากใหมๆ และการขยายสาขาอยางตอเนื่อง อันจะเปนการชวยเสริมสรางสภาพคลองแก

ธนาคารในการที่จะขยายธุรกิจไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการ    

เติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ ทําใหธุรกิจเชาซื้อมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง

รอยละ 34.6 จากสิ้นป 2548 และมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น เปนผูนําตลาดในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมอยูใน

ปจจุบัน  

สําหรับผลการดําเนินงานของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวน

นอยเทากับ 2,585 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 1,524 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 37.1 มีภาษีเงินไดลดลงจํานวน 

7 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 0.7 ทําใหมีกําไรสุทธิเทากับ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,636 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 52.7 และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 1.10 บาท การลดลงของกําไรสุทธิเปนผลมาจากบริษัทฯและบริษัทยอย 

(บริษัทบริหารสินทรัพย) มีการกันสํารองเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

ฉบับที่ 39 (IAS39) และจากการที่ธนาคารไดรับผลกระทบจากภาวะการ   แขงขันดานเงินฝากของธนาคารพาณิชยสงผล

ใหตนทุนดานเงินฝากสูงขึ้น ในขณะที่รายรับสวนใหญมาจากธุรกิจเชาซื้อซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จึงไดรับผลกระทบ

ดังกลาว ประกอบกับการเรงขยายสาขาของธนาคาร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปนการสราง

พื้นฐานที่มั่นคงในการรองรับการขยายตัวอยางมี เสถียรภาพ 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-35 

 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยตามงบการเงิน

รวม มีรายละเอียดดังนี้ 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 
ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 286,768 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2548 

จํานวน 58,649 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 โดยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยที่สําคัญประกอบดวย (1) เงินให

สินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจํานวน 201,275 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวน 155,858 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 29.1 (2) เงินลงทุนสุทธิจํานวน 35,349 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวน 33,203 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 (3) รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 27,064 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี

จํานวน 4,912 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 451.0 (4) หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนสุทธิจํานวน 6,300 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 19,700 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 68.0  

 คุณภาพของสินทรัพย 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 208,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก     

ปกอน 45,494 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ   

รถยนตซึ่งเปนไปตามนโยบายของกลุมธนชาตในการรักษาความเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมและขยาย

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองใหมากขึ้น ซึ่งสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินป 2549 เทากับ 163,259 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 

2548 จํานวน 42,008 ลานบาท 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2549 สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 2548 สัดสวน 
รอยละ 

1.  การผลิตและพาณิชย 5,914 2.8 7,082 4.4 

2.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง 7,524 3.6 5,113 3.1 

3.  สาธารณูปโภคและบริการ 7,996 3.9 10,281 6.3 

4.  สินเชื่อรายยอย     

     4.1  เชาซ้ือ  163,259 78.3 121,251 74.4 

     4.2  เคหะ 9,793 4.7 11,120 6.8 

5.  อื่นๆ 14,243 6.8 8,616 5.3 

 208,729 100.1 163,463 100.3 

หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (274) (0.1) (502) (0.3) 

รวม 208,455 100.0 162,961 100.0 
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แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-36 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯและบริษัทยอย จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา        

สวนใหญเปนเงินใหสินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ป จํานวน 187,120 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหสินเชื่ออายุไมเกิน 1 ป 

จํานวน 15,404 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถาม จํานวน 6,205 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัท

บริหารสินทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อจัดชั้น (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินซึ่งแสดงรวมในรายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงิน) และเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม (1) 

มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

2549 2548 2549 2548 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ  
(รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) (2) 

    

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 176,921 137,636 1,468 2,579 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 16,649 10,290 187 193 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,171 1,553 579 115 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 1,451 1,119 744 210 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,184 2,442 1,384 1,045 

รวม 198,376 153,040 4,362 4,142 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - - 453 693 

 198,376 153,040 4,815 4,835 

เงินใหสินเช่ือ – บบส. เอ็น เอฟ เอส ท่ีไดรับโอนจากกลุมธนชาต     

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 350 882 86 278 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 47 57 - - 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 1,320 1,479 308 451 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 487 67 30 1 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,407 2,720 1,206 764 

รวม 4,611 5,205 1,630 1,494 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - - 33 33 

 4,611 5,205 1,663 1,527 

รวม 202,987 158,245   

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (203) (189)   

หัก : กําไรระหวางกัน (274) (502)   

รวม 202,510 157,554   

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีโอนมาเปนเงินใหสินเช่ือ     

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 14 74 2 5 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 66 156 - 4 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 34 61 13 20 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 5 9 2 3 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 336 344 76 159 

รวม 455 644 93 191 

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 202,965 158,198 6,571 6,553 

หมายเหตุ  (1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีอยูภายใตการควบคุมของ ธปท. 
(2) มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินป 2549 รวมทั้งส้ิน 7,020 ลานบาท แบงเปน

สํารองหนี้สูญเฉพาะราย 5,732 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 1,288 ลานบาท ยอดคาเผื่อ

สํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2549 

% ตอ NPL 31 ธันวาคม 
2548 

% ตอ NPL 

เชาซื้อ 2,578 119.0 2,150 150.9 
อื่นๆ 3,154 41.5 2,671 30.7 
สํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 1,288 - 2,136 - 
รวม 7,020 71.9 6,957 68.7 

 สําหรับยอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งมียอดรวมทั้งส้ิน 7,020 ลานบาท นั้น    

คิดเปนรอยละ 71.9 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยแยกตามบริษัทไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2549 

% ตอ NPL 31 ธันวาคม 
2548 

% ตอ NPL 

บมจ. ทุนธนชาต 2,473 164.9 3,245 216.6 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต  * 2,342 71.4 1,591 44.4 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 100.0 320 100.3 
บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็น เอฟ เอส 1,667 39.8 1,533 36.1 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 89 24.7 184 46.2 
อื่นๆ 142 111.8 84 95.5 
รวม 7,020 71.9 6,957 68.7 

หมายเหตุ * สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) (แสดงโดยหักรายการระหวางกันออกแลว) 

 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งส้ิน 2,473 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย

สําหรับหนี้จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,605 ลานบาท และเปนสํารองฯที่สูงกวาเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทยที่ตองตั้งสํารองเปนจํานวน 868 ลานบาท 

 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารธนชาต จํานวน 2,342 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายจํานวน

2,206 ลานบาท และสํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 136 ลานบาท 

  ทั้งนี้การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯและ

บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปนนโยบาย

ในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปองกันความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยาง

รุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทยอยในระยะยาว 
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   เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Non Performing Loans-NPL) 

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดปรับปรุงความหมายเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนเงินใหสินเชื่อดอย      

คุณภาพ ตามประกาศลงวันที่ 16 มกราคม 2546 โดยหมายถึง เงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย

จะสูญและชั้นสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารอง

ครบรอยละ 100 และไดตัดจําหนายออกจากบัญชีแลวและใหถือปฏิบัติสําหรับงบการเงินปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2545 เปนตนไป 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ ส้ินป 2549 จํานวน 9,767 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 

2548 จํานวน 362 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตอเงินใหสินเชื่อรวมเทากับรอยละ 4.7 ลดลงจาก

ส้ินป 2548 ที่มีอัตราสวนรอยละ 6.2 โดยเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทยอยแยกตามบริษัทไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 49 % ตอสินเชื่อ
กลุม 

31 ธันวาคม 48 % ตอสินเชื่อ
กลุม 

บมจ. ทุนธนชาต 1,500 0.7 1,498 0.9 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,281 1.6 3,582 2.2 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 0.1 319 0.2 
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 4,192 2.0 4,244 2.6 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 360 0.2 398 0.2 
อื่นๆ 127 0.1 88 0.1 
รวม 9,767 4.7 10,129 6.2 

  การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด 602,817 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับ

โครงสรางหนี้ 748 ราย มีจํานวนหนี้คงคาง 5,093 ลานบาท และจํานวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 1,264 ลานบาท 

และในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร บริษัทหลักทรัพยและบริษัทบริหาร

สินทรัพย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ทั้งส้ินจํานวน 280 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการ

ปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 1,773 ลานบาท (ซึ่งลูกหนี้สวนหนึ่งจํานวน 87 ราย คิดเปนจํานวนเงิน 771 ลานบาท 

เปนลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหมใน

ระหวางป) โดยในการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางปเกิดผลขาดทุนจากการลดหนี้รวม 165 ลานบาท (ซึ่งสวนหนึ่ง

จํานวน 41 ลานบาท เปนการลดหนี้ใหทันที ณ วันที่ทําสัญญา) 

    การโอนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

 ในป 2544 ถึงป 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพย

ไทย (บสท.) จํานวน 3,414 ลานบาท ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. โดยบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว

เปนเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมไดมีอายุ 10 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตั๋วสัญญาใชเงินมีจํานวนคงเหลือ 1,769 ลานบาท (2548 : 2,411 ลานบาท) อยางไร       ก็

ตามยอดราคาโอนที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลังจาก 

บสท. ไดสอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-39 

 ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผล

กําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบสิ้นปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 

โดยในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯและบริษัทยอยจะเปน

ผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. บริษัทฯและบริษัทยอยจะรวมกัน

รับผิดชอบคนละครึ่งผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคา

สินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ 

บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอย    

คุณภาพแลวจํานวนรวม 443 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (2548: 344 ลานบาท) ซึ่งจํานวนสํารองที่

กันไวนี้สูงกวาจํานวนผลขาดทุนที่ไดรับแจงจาก บสท. ซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑที่ บสท. กําหนดเฉพาะสําหรับ     

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้/เจรจาหนี้กับ บสท. และไดมีการจายชําระจริงจนถึงส้ินปที่ 5 

 ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 48 

ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยรวม 669 ลานบาท 

  เงินลงทุน 

 เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินป 2549 มีจํานวนทั้งส้ิน 35,349 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 2,146 ลาน

บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  6.5  สวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากจํานวน 22,883 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2548 เปนจํานวน 27,178 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.8 รายละเอียดเงินลงทุนจําแนกประเภทเงิน

ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2549 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2548 

สัดสวน 
รอยละ 

ตราสารหนี้ * (พันธบัตรและหุนกูเอกชน) 27,178 76.9 22,883 68.9 

ตราสารทุน 5,821 16.5 8,551 25.8 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 2,350 6.6 1,769 5.3 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 35,349 100.0 33,203 100.0 

* ตราสารหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรอยละ 32.3 พันธบัตรรัฐบาล (อายุนอย

กวา 5 ป) รอยละ 31.0 พันธบัตรรัฐบาล (อายุมากกวา 5 ป) รอยละ 23.7 และหุนกูเอกชนรอยละ 13.0 ของยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้    

ทั้งหมด 

 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาของหลักทรัพยในแตละ

ประเภทอยางเพียงพอดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-40 

2549 2548 
 ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย 

มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนชั่วคราว :   
เงินลงทุนเพื่อคา     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 396 396 264 264 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2 2 - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 15 15 52 53 

   รวม 413 413 316 317 

   บวก คาเผื่อการปรับมูลคา -  1 

 413 317 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,318 2,318 337 337 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 459 457 203 204 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 17 18 10 12 

   รวม 2,794 2,793 550 553 

  บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา (1) 3 

 2,793 553 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,641  4,948  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 63  20  

   ตราสารหนี้ตางประเทศ 429  -  

 รวม 4,133 4,968 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ 7,339 5,838 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-41 

(หนวย : ลานบาท) 

2549 2548 
 ราคาทุน/ราคา

ทุนตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย 

มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว  :     
เงินลงทุนเผื่อขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,018 5,003 330 319 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 905 899 522 509 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 2,842 2,659 5,394 5,326 

   รวม 8,765 8,561 6,246 6,154 

   หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (204)  (92)  

 8,561  6,154  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12,736  14,826  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 236  400  

   ตราสารหนี้ตางประเทศ 1,441  1,400  

 รวม 14,413  16,626  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (443)  (344)  

 13,970  16,282  

เงินลงทุนทั่วไป     

   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 2,686  2,008  

   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1,106  1,259  

   ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดใน   

ประเทศ 356  366 

 

 รวม 4,148  3,633  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (434)  (355)  

 3,714  3,278  

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ 26,245  25,714  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิจํานวน 27,064 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 22,152 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 451.0 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจํานวน 6,300 ลานบาท ลดลงจาก

ส้ินป 2548 จํานวน 13,400 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 68.0 เพื่อเปนการปรับสภาพคลองสวนใหญใหอยูในระดับที่

เหมาะสม 

 

 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-42 

 ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินรอการขาย-สุทธิจํานวน 8,420 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 

2548 จํานวน 275 ลานบาท ทั้งนี้ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 462 ลาน

บาท และมีสํารองเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาวจํานวน 860 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก   

ส้ินป 2548 จํานวน 135 ลานบาท 

 สภาพคลอง 

 ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,509 ลานบาท เงินสดสุทธิที่

ใชไปในกิจกรรมลงทุน 3,123 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,721 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีเงินสด ณ ส้ินป 2549 จํานวนทั้งส้ิน 2,466 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นป 2548 จํานวน 1,665 ลานบาท 

 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานในป 2549 ที่มีกําไรสุทธิ  1,468 

ลานบาท นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่ไมใชเงินสดที่นํามาปรับกระทบใหเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานอีกเปนจํานวน

มาก เชน คาเสื่อมราคาและคาตัดบัญชี หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ คาเผ่ือการดอยคาและเงินสํารองตางๆ  และ

บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดเพิ่มจากการที่หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนลดลงจํานวน 13,400 ลานบาท ดังที่ได

กลาวมาแลว 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯและบริษัท

ยอย ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,482 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยมีการลงทุนในที่ดินและอุปกรณเพิ่มเนื่องจากการ

ขยายสาขาของบริษัทยอย (ธนาคาร) ในระหวางปจํานวน 807 ลานบาท 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เปนการใชไปในการจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 3,598 ลานบาท 

และจายเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทฯ และผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจํานวน 1,124 ลานบาท 

 รายจายลงทุน 

 สําหรับป 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  807 ลานบาท ลดลงจาก  ส้ิน

ป 2548 รอยละ  9.0  ประกอบดวยการลงทุนในเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  681 ลานบาท เครื่องตกแตงระหวาง

ติดตั้ง 30 ลานบาท ยานพาหนะ 36 ลานบาท อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 35 ลานบาท  และที่ดิน              25  ลาน

บาท 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย ณ ส้ิน

ป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 262,798 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.6 ของหนี้สินและสวน

ของผูถือหุน และมาจากสวนของผูถือหุน 23,970 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.4 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยมี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 11.0 เทา หรือมีหนี้สิน 11.0 เทาของทุนดําเนินการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 8.8 เทา 

 หนี้สิน 
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 หนี้สินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ ส้ินป 2549 จํานวน 262,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 

58,065 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.4 โดยมีรายการหลักๆ ที่สําคัญดังนี้ 

• เงินฝาก ณ ส้ินป 2549 มีจํานวนทั้งส้ิน 198,527 ลานบาท เพิ่มขึ้น 50,156 ลานบาท จาก 148,371 ลาน

บาท ณ ส้ินป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.8 

• เงินกูยืมรวมมีจํานวน 45,035 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 18,460 ลานบาท และเงินกูยืม

ระยะยาวจํานวน 26,575 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวนี้เปนการกูยืมเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินให

สอดคลองกับการใชไปของเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับส้ินป 2548 มีจํานวน

เพิ่มขึ้น 3,085 ลานบาท จาก 41,950 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2549 รอยละ 31 ธันวาคม 2548 รอยละ 

เงินฝาก 198,527 75.6 148,371 72.5 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,507 1.7 2,601 1.3 

เงินกูยืม 45,035 17.1 41,950 20.5 

หนี้สินอื่นๆ 14,729 5.6 11,811 5.7 

รวมหนี้สิน 262,798 100.0 204,733 100.0 

   
 สวนของผูถือหุน 

  ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 23,970 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 จาก

จํานวน 23,386 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานในป 2549 จํานวน 1,468 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอย 152 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯมีการ

จายเงินปนผลของผลการดําเนินงานในงวดครึ่งปหลังของป 2548  และผลการดําเนินงานในงวดครึ่งปแรกของป 2549    

ใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 1,067 ลานบาท และโอนกลับเงินปนผลที่จายใหผูถือหุนที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผลจํานวน        

2 ลานบาท  และสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลงจํานวน 33 ลานบาท   

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งส้ิน 73,744      

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 38.1 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจํานวน 46,636 

ลานบาท ภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  22,011 ลานบาท ภาระผูกพันอื่นๆ 3,550 ลานบาท การรับ

อาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืม 64 ลานบาท การค้ําประกันอื่นๆ 1,389 ลานบาท และเล็ตเตอรออฟเครดิต      

94  ลานบาท 
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ผลการดําเนินงาน 

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 
                                            (หนวย : ลานบาท) 

 ป 2549 ป 2548 เปล่ียนแปลงรอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 16,951 10,935 55.0 

คาใชจายดอกเบี้ย (10,043) (4,421) 127.2 

    รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 6,908 6,514 6.0 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                                   

   (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (103) 723 (114.2) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (165) (430) (61.6) 

    รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 6,640 6,807 (2.5) 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 7,530 5,144 46.4 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (11,585) (7,842) 47.7 

    กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,585 4,109 (37.1) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (965) (972) (0.7) 

    กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,620 3,137 (48.4) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (152) (33) 360.6 

    กําไรสุทธิสําหรับป 1,468 3,104 (52.7) 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2549 มีกําไรสุทธิเทากับ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

1,636 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 52.7 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้ 

 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 16,951 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

6,016 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.0 โดยประกอบดวย 4 รายการหลักดังนี้ 

• รายไดดอกเบี้ยจากเงนิใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอน 579     

ลานบาท เปน 2,919 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 สวนใหญเปนการเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตาม

ภาวะตลาด  

• รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,698     

ลานบาท เปน 2,256 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 304.3 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายได       

ดอกเบี้ยจากหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

• รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตในป 2549 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.3 โดยมีจํานวนเทากับ 10,425    

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,397 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อ      

รถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของบริษัทยอยอยางมาก 
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในป 2549 มีจํานวน 1,351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

342 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 

 คาใชจายดอกเบี้ย 

ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ ส้ินป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก 192,922 ลานบาท 

เปน 248,069 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55,147 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.6 ในขณะที่คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทฯ

และบริษัทยอยสําหรับป 2549 มีจํานวน 10,043 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,622 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 127.2 

เนื่องจากปริมาณเงินรับฝากและเงินกูยืมเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 103 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯและ

บริษัทยอยมีการกันสํารองเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 และตามประกาศธนาคารแหง

ประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในขณะที่ป 2548 มีการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 723          

ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ในบริษัทยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย) 

 รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 7,530 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,386 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 46.4 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,165 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 65.8 จากการที่มีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้น สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรายการอื่น เชน คานายหนาคา

หลักทรัพย คาธรรมเนียมและบริการ ตางก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในปปจจุบัน 

 คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 

 ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 11,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,743 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 47.7 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ        

และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ  34.9  และรอยละ 31.5  ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร

ธนชาต ซึ่ง ณ ส้ินป 2549 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 133 สาขา ในขณะที่ส้ินป 2548 มีสาขาเพียง 66 สาขา และจํานวน

พนักงานเพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 1,459 คน จาก 5,529 คน เปน 6,988 คน ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงที่บริษัทฯและ

บริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  สําหรับคานายหนาเชาซื้อเพิ่มขึ้น รอยละ 

55.1 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทยอยที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว อีกทั้งยัง

ตองบันทึกคานายหนาเชาซื้อทันทีทั้งจํานวน ณ วันที่เกิดรายการ นอกจากนั้นแลวคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกัน

ชีวิต เพิ่มขึ้นจากปกอน 965 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 69.9  
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย  
(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน

โดยตรง 
(รอยละ) 

ป 2549 ป 2548 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 99.4 225.1 361.7 

บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 100.0 206.8 120.9 

บลจ. ธนชาต 75.0 55.7 36.3 

บจ. ธนชาตประกันภัย 78.0 28.4 73.4 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต 100.0 102.5 100.9 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0 82.3 576.1 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5 308.3 73.4 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยของกลุมธนชาต  รายละเอียดตั้งแตหนา 12-57 ถึง 12-72 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต  จํากัด  (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมเทากับ 79,471 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2548  จํานวน 37,465 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 32.0 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯไดดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง โดยมีการโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) โดยธนาคารธนชาตเปนผูให

สินเชื่อกับลูกคารายใหมแทน และในระหวางป 2549 บริษัทฯมีการโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาเงินใหกูยืมไปใหธนาคาร

ธนชาต  เพิ่มอีกจํานวน 888 ลานบาท 

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยที่เปนรายการหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย (1) เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

สุทธิจํานวน 47,043 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 79,907 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 41.1 (2) เงินลงทุนสุทธิ

จํานวน 28,125 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีจํานวน 24,734 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 (3) หลักทรัพยซื้อโดย

มีสัญญาขายคืนลดลงทั้งจํานวน จากปกอนที่มีจํานวน 7,200 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 100 

 คุณภาพของสินทรัพย 

  เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 49,517 ลานบาท ลดลงจากปกอน 33,634 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 40.4 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาตตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2548 ซึ่งยอดสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินป 2549 มีจํานวน 47,702 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2548 จํานวน 

32,235 ลานบาท 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2549 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2548 

สัดสวน 
รอยละ 

1. บริษัทบริหารสินทรัพยและลีสซ่ิง 1,468 3.0 1,638 2.0 
2. การผลิตและพาณิชย 5 0.0 285 0.4 
3. สาธารณูปโภคและบริการ 13 0.0 13 0.0 
4. สินเชื่อรายยอย     
 4.1 เชาซื้อ  47,702 96.3 79,937 96.1 
 4.2 เคหะ 54 0.1 417 0.5 
5. อื่นๆ 275 0.6 862 1.0 

รวม 49,517 100.0 83,152 100.0 
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 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา สวนใหญรอยละ 90.0 

เปนเงินใหสินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ป มีจํานวน 44,585 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหสินเชื่ออายุไมเกิน 1 ป จํานวน 4,672 

ลานบาท และเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถาม จํานวน 260 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อจัดชั้น (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินซึ่ง

แสดงรวมในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

2549 2548 2549 2548 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ  
(รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) (1) 

    

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ 41,609 72,664 1,205 2,115 

ลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 6,411 8,949 128 173 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 308 467 62 91 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัย 284 375 148 179 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 899 645 865 620 

รวม 49,511 83,100 2,408 3,178 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไมได - - 66 66 

 49,511 83,100 2,474 3,244 

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีโอนมาเปนเงินใหสินเช่ือ     

ลูกหน้ีจัดชั้นปกติ - 24 - 1 

ลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน - 2 - - 

ลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ 9 9 - - 

รวม 9 35 - 1 

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 49,520 83,135 2,474 3,245 

หมายเหตุ  (1)  มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและลูกหน้ีจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
 (2) คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีจัดชั้นปกติไมรวมเงินใหสินเชื่อแกบริษัทยอยเน่ืองจากไดบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 
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 บริษัทฯมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ส้ินป 2549 รวมทั้งส้ิน 2,474 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้

สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นตามเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย 1,605 ลานบาทและเปนสํารองฯ เผ่ือความ

เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 869 ลานบาท ยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯแยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
 

 31 ธันวาคม 
2549 

% ตอ NPL 31 ธันวาคม 
2548 

% ตอ NPL 

เชาซื้อ 1,498 114.0 1,699 126.3 

อื่นๆ 107 52.7 69 45.1 

สํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 869 - 1,477 - 

รวม 2,474 166.7 3,245 216.6 

 ทั้งนี้การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายในการ        

ตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยาง

ระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการ

สรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทฯในระยะยาว 

   เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ (Non Performing Loans-NPL) 

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดปรับปรุงความหมายเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนเงินใหสินเชื่อดอย

คุณภาพ ตามประกาศลงวันที่ 16 มกราคม 2546 โดยหมายถึง เงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย

จะสูญและชั้นสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้นของธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํารอง

ครบรอยละ 100 และไดตัดจําหนายออกจากบัญชีแลวและใหถือปฏิบัติสําหรับงบการเงินปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2545 เปนตนไป 

 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งไมรวมหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขาเงื่อนไขการ

เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ ณ ส้ินป 2549 จํานวน 1,500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.0 ของเงินใหสินเชื่อ

รวม โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทฯ สวนใหญเปนลูกหนี้จากการเชาซื้อ 1,314 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 

2.7 ของเงินใหสินเชื่อรวมของบริษัทฯ  

   การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 253,536 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับ

โครงสรางหนี้ 20 ราย มีจํานวนหนี้คงคาง 73 ลานบาท และจํานวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 16  ลานบาท และใน

ระหวางป 2549 บริษัทฯมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 49 ราย ซึ่งมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหนี้ 66 ลานบาท โดยในการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางปเกิดผลขาดทุนจากการลดหนี้รวม 1        

ลานบาท 

  

 การโอนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
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 ในป 2544 ถึง 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

จํานวน 587 ลานบาท ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. โดยบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนเงินลงทุน

ระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระ ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมได มีอายุ 10 ป ณ  วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ตั๋วสัญญาใชเงินมีจํานวนคงเหลือ 504 ลานบาท  (2548 : 531 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอน

ที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลังจาก บสท. ไดสอบทาน

ราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 

 ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนด บริษัทฯยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือขาดทุน

จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบส้ินปที่ 5 และส้ินปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีที่มีผล

ขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯจะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สอง

จํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษัทฯจะรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท. จะ

รับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุน

ในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซ้ือลูกหนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯไดประมาณการคาเผ่ือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพแลวจํานวนรวม 137 ลาน

บาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

ตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (2548 : 119 ลานบาท) ซึ่งจํานวนสํารองที่กันไวนี้สูงกวาจํานวนผลขาดทุนที่

ไดรับแจงจาก บสท. คํานวณตามหลักเกณฑที่ บสท. กําหนดเฉพาะสําหรับลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้/

เจรจาหนี้กับ บสท. และไดมีการจายชําระจริงจนถึงส้ินปที่ 5 

 ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 12 ลานบาท และ

ไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยรวม  33 ลานบาท 

 เงินลงทุน 
เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินป 2549 มีจํานวนทั้งส้ิน 28,125 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน  3,391  ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯไดซื้อหุนกูดอยสิทธิระยะยาวของธนาคารธนชาต ซึ่งเปน

บริษัทยอย รวมเปนเงินทั้งส้ิน 3,000 ลานบาท และบริษัทฯมีการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทยอยในระหวางป รวมเปนเงินทั้งส้ิน 211 ลานบาท รายละเอียดเงินลงทุนจําแนกประเภทเงินลงทุน ณ    วันที่ 

31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกไดดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 

 
31 ธันวาคม 2549 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 2548 
สัดสวน 
รอยละ 

ตราสารหนี้ 3,367 12.0 885 3.6 

ตราสารทุน 23,279 82.8 23,323 94.3 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,479 5.2 526 2.1 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 28,125 100.0 24,734 100.0 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-51 

  เงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของบริษัทฯ สวนใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 22,280 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.2 ของเงินลงทุนสุทธิ ซึ่งเปนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญดําเนินธุรกิจดานการใหบริการทางการเงิน (Financial 

Services) เพื่อใหครอบคลุมการบริการทางการเงินอยางครบวงจร อันไดแก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัท

หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  

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

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด เปนตน ซึ่งในจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว บริษัทฯไดลงทุนใน

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มากที่สุด เปนจํานวนเงิน  15,030  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 67.5  ของเงินลงทุนใน

บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 

สัดสวนการถือหุนและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
(หนวย : ลานบาท) 

ป 2549 ป 2548 

บริษัท 
สัดสวน 

การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคา 
เงินลงทุน 

รอยละ สัดสวน 
การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคา 
เงินลงทุน 

รอยละ 

บมจ.หลักทรัพย ธนชาต จํากัด  100.0 2,079 9.3 100.0 2,271 10.4 

บมจ.ธนาคารธนชาต   99.4 15,030 67.5 99.4 15,180 69.7 

บลจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต  75.0 96 0.4 75.0 130 0.6 

บจ. ธนชาตประกันภัย  78.0 429 1.9 70.0 275 1.3 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต  100.0 968 4.3 100.0 628 2.9 

บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0 824 3.7 100.0 429 2.0 

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  58.5 946 4.3 58.5 768 3.5 

อื่นๆ - 1,908 8.6 - 2,099 9.6 

รวม  22,280 100.0  21,780 100.0 

 

 บริษัทฯมีการตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพยในแตละประเภทอยาง

เพียงพอ ดังนี้  
(หนวย : ลานบาท) 

2549 2548  
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว :     
เงินลงทุนเพื่อคา     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - - - - 

   รวม - - - - 

   บวก คาเผื่อการปรับมูลคา - - 

 - - 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-52 

(หนวย : ลานบาท) 

2549 2548  
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย 
มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 7 8 7 9 

   รวม 7 8 7 9 

  บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 1 2 

 8 9 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  -  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  -  

 รวม - - 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 8 9 

     
เงินลงทุนระยะยาว  :     
เงินลงทุนเผื่อขาย     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 

   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 894 826 1,357 1,390 

   รวม 894 826 1,357 1,390 

   บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา (68)  33  

 826  1,390  

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     

   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 504  1,004  

   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,000  -  

   ตราสารหนี้ตางประเทศ -  -  

 รวม 3,504  1,004  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (137)  (119)  

 3,367  885  

เงินลงทุนทั่วไป     

   เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 1,576  546  

   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย -  -  

   ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 242  235  

 รวม 1,818  781  

 หัก คาเผื่อการดอยคา (175)  (111)  

 1,643  670  

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 5,836  2,945  
 

 

 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-53 

 ณ ส้ินป 2549 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนของบริษัทฯลดลงทั้งจํานวนจากปกอนที่มีจํานวน 7,200 ลาน

บาท เนื่องจากบริษัทฯคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครองเงินลงทุนในพันธบัตร  

รัฐบาล เพื่อการดํารงสินทรัพยสภาพคลองอีก 

  สภาพคลอง 
 ในป 2549 บริษัทฯมีเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,497 ลานบาท เงินสดสุทธิที่ใชไปใน       

กิจกรรมลงทุน 2,024 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,473 ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2549 ไมเปล่ียนแปลงจาก ณ ส้ินป 2548  

 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน สวนใหญมาจากการที่บริษัทฯมีเงินสดเพิ่มจากการรับชําระจากเงิน

ใหสินเชื่อ 32,481 ลานบาท และขายหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจํานวน 7,200 ลานบาทในระหวางป  

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญจะเปนการที่บริษัทฯมีการเพิ่มเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งเพิ่มขึ้นสุทธิ 

3,179 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทฯมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวมในระหวางปจํานวน 1,218 ลานบาท 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สวนใหญจะเปนการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 3,408 ลานบาท 

และจายเงินปนผลในระหวางป 2549 จํานวน 1,067 ลานบาท 

รายจายลงทุน 

สําหรับป 2549 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 87 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 
72.6 ประกอบดวย การลงทุนในเครื่องตกแตงระหวางติดตั้ง 17 ลานบาท เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 62 
ลานบาท และยานพาหนะ 8 ลานบาท           

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ มาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย ณ ส้ินป 2549   

บริษัทฯ มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 56,366 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.9 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจาก

สวนของผูถือหุน 23,104 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.1 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอ     

สวนของผูถือหุนเทากับ 2.4 เทา หรือมีหนี้สิน 2.4 เทาของทุนดําเนินการ ลดลงจากป 2548 ที่มีอัตราสวนหนี้สินตอ    

สวนของผูถือหุนเทากับ 4.2 เทา  

 หนี้สิน 

 หนี้สินของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2549 จํานวน 56,366 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 37,931 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 40.2 เนื่องจากเงินกูยืมที่บริษัทฯมีการกูยืมจากบริษัทยอย (ธนาคาร) ลดลง 36,100 ลานบาท ณ  ส้ิน

ป 2549 เงินกูยืมจากบริษัทยอยคงเหลือ 39,600 ลานบาท 

 

 

(หนวย : ลานบาท) 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                              สวนที่ 2 หนา 12-54 

 31 ธันวาคม 2549 รอยละ 31 ธันวาคม 2548 รอยละ 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 39,600 70.3 75,700 80.3 

เงินกูยืม 15,665 27.8 17,107 18.1 

หนี้สินอื่นๆ 1,101 1.9 1,490 1.6 

รวมหนี้สิน 56,366 100.0 94,297 100.0 

สวนของผูถือหุน 

  ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจํานวน 23,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 จากจํานวน 22,639 

ลานบาท ณ ส้ินป 2548 มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2549 จํานวน 1,468 

ลานบาท ซึ่งบริษัทฯมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในระหวางป 2549 เปนจํานวนรวม 1,067 ลานบาท 

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งส้ิน 19,997 ลานบาท ลดลงจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.0 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจํานวน 19,986 ลานบาท 

การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืม 10 ลานบาท และการค้ําประกันอื่นๆ 1 ลานบาท 

 ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนทางดานหนี้สินกับแหลงใชไปของเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนทางดานหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวยเงินกูยืม ซึ่งสวน

ใหญเปนเงินกูยืมเมื่อทวงถาม  39,600 ลานบาท รองลงมาเปนเงินกูยืมที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป 12,730 ลานบาท 

และที่มีระยะเวลานอยกวา 1 ป 2,936 ลานบาท ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนเปนเงินใหสินเชื่อมากที่สุด ซึ่งสวน

ใหญเปนเงินใหสินเชื่อที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป จํานวน 44,585 ลานบาท  

 ปญหาความไมสัมพันธของแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน เปนตนวา เงินกูยืมเมื่อทวงถามมีจํานวนมากกวา

เงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถาม สงผลใหบริษัทฯมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯไมสามารถจะชําระ

หนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนได

เพียงพอ หรือจัดหาเงินทุนไดแตตนทุนสูงกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมี

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากความแตกตางของระยะเวลาในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม 

(สําหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว) และอายุของสัญญา (สําหรับสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ของสินทรัพย    

หนี้สินและรายการนอกงบดุล อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลาวคือ ในกรณีที่บริษัทฯให

สินเชื่อระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยมีแหลงเงินทุนจากเงินฝากระยะสั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนม

ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯจะมีความเสี่ยงที่รายไดในอนาคตจะลดลงหากดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวสูงขึ้นในระยะเวลาสั้น 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของการใหสินเชื่อจะคงที่ไปตลอดอายุสัญญาซึ่งเปนระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดมีการ

ดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงในดานดังกลาวอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยไดมีการทําสัญญาปองกันความ

เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งเงินกูยืมของบริษัทฯ สวนใหญจะมีการตออายุตอเนื่องเมื่อครบกําหนดตามสัญญา จึงมี

แนวโนมวาเงินกูยืมดังกลาวจะอยูกับบริษัทฯนานกวาระยะเวลาตามสัญญา สวนเงินกูยืมจากบริษัทยอย (ธนาคาร) มี

กําหนดชําระคืนเงินตนไมเกินเดือนพฤษภาคม 2550 ปจจุบันอยูระหวางการทําแผนขอขยายระยะเวลาวงเงินกับธนาคาร

แหงประเทศไทยอยางไรก็ตาม บริษัทฯยังมีหุนกูที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป จํานวน 5,000 ลานบาท ที่เปนการเพิ่ม

แหลงที่มาของเงินทุนที่มีระยะเวลามากกวา 1 ปอีกดวย  
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 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 256 - 20 - 276 
เงินลงทุน 1,576 - 3,504 23,423 28,503 

เงินใหสินเชื่อ 2,490 3,784 43,226 - 49,500 

รวม 4,322         3,784  46,750 23,423 78,279 
หนี้สินทางการเงิน       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 39,600 - - - 39,600 
เงินกูยืม - 2,935 12,730 - 15,665 
รวม 39,600 2,935 12,730 - 55,265 

 ดานสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ลดลงจากรอยละ 4.0 ในป 2548 เปนรอยละ 1.1 ในป 

2549  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากตามภาวะตลาด ประกอบกับบริษัทไดหยุดทําการปลอยสินเชื่อ

เชาซื้อและโอนการทําธุรกรรมไปที่ธนาคาร  อีกทั้งสินเชื่อเชาซื้อเปนสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จึงทําใหสวนตาง

อัตราดอกเบี้ยลดลง 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับป  2549 มีกําไรสุทธิ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,636 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 52.7 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้  

 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 

 บริษัทฯมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 4,705 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,742 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 36.8 สวนใหญเปนรายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตที่ลดลงถึงรอยละ 31.4 จาก 6,310 ลานบาทในป 2548 เปน     

4,326 ลานบาทในป 2549 สวนรายไดเงินใหสินเชื่อลดลงจากปกอนรอยละ 77.3 จาก 640 ลานบาท เปน 145 ลานบาท 

เนื่องจากการที่บริษัทฯโอนธุรกรรมตางๆ ไปใหบริษัทยอย (ธนาคาร) ดําเนินการแทน ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปน

ผลจากเงินลงทุนลดลงรอยละ 41.5 จาก 236 ลานบาท เหลือ 138 ลานบาท ซึ่งปนไปตามนโยบายบริษัทฯที่จะขายเงิน

ลงทุนออกไป เนื่องจากบริษัทฯคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถือครองเงินลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลและหุนกู เพื่อการดํารงสินทรัพยสภาพคลองอีกและเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ย 

 คาใชจายดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีคาใชจายจากเงินกูยืมและเงินฝากจํานวน 4,135 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 420 ลานบาท หรือ  

เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะตลาด  

 

 

 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
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 ในป 2549 บริษัทฯไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 742 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 397 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 114.7 เนื่องจากการลดลงของธุรกรรมเชาซื้อและไดมีการโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปให

ธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน 

 รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,199 ลานบาท ลดลงจากปกอน 190 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.0 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของบริษัทฯที่เปนรายการหลัก คือ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มี

จํานวน 1,342 ลานบาท ลดลงจากปกอน 162 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.8 สาเหตุสําคัญมาจากผลประกอบการที่

ลดลงของธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพยมีการกันสํารองเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 39 (IAS39) และจากการที่ธนาคารไดรับผลกระทบจากภาวะการแขงขัน

ดานเงินฝากของธนาคารพาณิชย สงผลใหตนทุนดานเงินฝากสูงขึ้น ในขณะที่รายรับสวนใหญมาจากธุรกิจเชาซื้อซ่ึงมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงไดรับผลกระทบดังกลาว ประกอบกับการเรงขยายสาขาของธนาคารและการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยสวนแบงกําไร (ขาดทุน) ของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่

สําคัญตามวิธีสวนไดเสียสําหรับป 2549 และ 2548  มีดังนี้ 

           (หนวย : ลานบาท) 

ป 2549 ป 2548 
บริษัท สัดสวน

การถือหุน 
สวนแบงกําไร 

(ขาดทุน) 
รอยละ สัดสวน

การถือหุน 
สวนแบงกําไร 

(ขาดทุน) 
รอยละ 

บมจ.หลักทรัพย ธนชาต จํากัด  100.0 227.6 17.0 100.0 120.4 8.0 

บมจ.ธนาคารธนชาต   99.4 177.0 13.5 99.4 513.3 34.1 

บลจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต  75.0 40.5 3.0 75.0 26.0 1.7 

บจ. ธนชาตประกันภัย  78.0 32.5 2.1 70.0 (14.3) (1.0) 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต  100.0 120.9 9.0 100.0 113.4 7.5 

บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0 320.6 23.9 100.0 626.6 41.7 

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  58.5 179.8 13.4 58.5 35.3 2.4 

อื่นๆ - 243.3 18.1 - 83.6 5.6 

รวม  1,342.2 100.0  1,504.3 100.0 

  
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

 ในป 2549 บริษัทฯมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,737 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,081 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 38.4 สาเหตุสําคัญเนื่องจากบริษัทฯคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนแกกระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 

31 มีนาคม 2549 จึงไมตองนําสงเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอีก และเนื่องจาก

บริษัทฯ ไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อและโอนยายพนักงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมเชาซื้อไปยังธนาคาร โดยธนาคาร

จะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน จึงทําใหคาใชจายนายหนาเชาซื้อ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และ

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ในป 2549 มีจํานวนลดลงจากปกอน โดยคาใชจายนายหนาเชาซื้อในป 

2549 นั้น มีจํานวนลดลงจากปกอนทั้งจํานวน 
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ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรบปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 สินทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีสินทรัพยรวมจํานวน 257,436 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 

จํานวน  61,911 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.7 จากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และเงินให

สินเชื่อเปนหลัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการหลักที่สําคัญในสินทรัพย ดังนี้ 

♦ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - ที่มีดอกเบี้ย มีจํานวน 21,421 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน

ทั้งจํานวน  

♦ หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6,300 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 6,200 ลานบาท หรือ

รอยละ 49.6 เพื่อเปนการปรับสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

♦ ดานเงินลงทุนสุทธิ มีจํานวนทั้งส้ิน 21,894 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 4,479 ลานบาท หรือ

รอยละ 25.7  สวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

♦ เงินใหสินเชื่อ มีทั้งส้ิน 200,180  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 41,483  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 26.1 สวนใหญมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก 

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีหนี้สินรวมอยูที่  242,237  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 

62,012 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.4  โดยมีรายการหลัก ๆ  ที่สําคัญในหนี้สินและสวนของผูถือหุน ดังนี้ 

♦ เงินฝากรวมจํานวน 198,981 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 49,966 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น  

รอยละ 33.5 โดยเงินฝากสวนใหญเปนเงินฝากที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไมเกินกวา 1 ป ซึ่งมีสัดสวนเมื่อ      

เทียบกับเงินฝากทั้งหมดเปนรอยละ 78.8 เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 77.2 ของเงินฝากทั้งหมด 

♦ เงินกูยืมรวม จํานวน 32,603 ลานบาท แบงเปนเงินกูระยะสั้นจํานวน 15,525 ลานบาท และเงินกูระยะ

ยาวจํานวน 17,079 ลานบาท โดยมีเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 15,239 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

5,332.8 สวนเงินกูระยะยาวลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 7,628 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.9 เนื่องจากในระหวางป 

2549 มีเงินกูระยะยาวบางสวนเหลือระยะเวลาครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปล่ียนเปนรายการเงินกูระยะสั้น ซึ่งเปน

หลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีที่กําหนดทั่วไป 

 สวนของผูถือหุน 

  สวนของผูถือหุนอยูที่ 15,199 ลานบาท ลดลงจํานวน 102 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับ  

ส้ินป 2548   
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  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

 ธนาคารมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 11.8 เทา ในป 2548 เปน 15.9 เทา ในป 2549 

เนื่องจากธนาคารมีการขยายตัวของเงินฝากเพิ่มขึ้นจํานวน 49,966 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกูยืมเพิ่มขึ้นจากสิ้นป

กอนอีก 7,611 ลานบาท  ในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลงจากปกอนเล็กนอย 

 คุณภาพสินทรัพย 

 เงินใหสินเชื่อจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับจัดชั้น ตามเกณฑที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยกําหนดจํานวน 200,217 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 41,472 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

26.1 โดยไดทําการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 2,454 ลานบาท 

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกจํานวน 136 ลานบาท ทําใหมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม

ทั้งส้ิน 2,590 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 729 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินให

สินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับคิดเปนรอยละ 1.3 

 ทั้งนี้ ในป 2549 ธปท. ไดปรับปรุงหลักเกณฑในการใหมูลคาหลักประกันของลูกหนี้ โดยลูกหนี้เชาซื้อ

สามารถนํามูลคายานพาหนะที่เปนหลักประกันหักออกจากมูลหนี้กอนการกันเงินสํารองได ธนาคารจึงไดตั้งสํารอง

สําหรับลูกหนี้เชาซื้อที่จัดชั้นเปนปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ โดยคํานวณจากยอดคงคางหักมูลคาหลักประกัน 

 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวน 3,281 ลานบาท ลดลงจาก

ส้ินป 2548 จํานวน 301 ลานบาท หรือลดลงรอยละ  8.4   

 อัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 1.6 ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 2.3 เนื่องจากมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ ในขณะที่มีการลดลงของปริมาณเงินให     

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจํานวน 2,590 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.9 เมื่อเทียบกับ

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได  

 ทั้งนี้ หากมีการรายงานยอด NPL-net และ รอยละของ NPL–net ตามคําจํากัดความใหมของ ธปท. แลวผล

จากการที่ในเดือนธันวาคม ธนาคารไดตั้งสํารองตามเกณฑฯ ดังกลาวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพทุกรายจะทําใหมียอด 

NPL-net จํานวน 1,650 ลานบาท และรอยละของ NPL–net จะเทากับ 0.83 

 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งส้ิน 19,561 ลานบาท แบงออกไดเปน เงินกองทุนชั้นที่ 

1 จํานวน 15,488 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 4,152 ลานบาท มีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอ         

สินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 11.1 ลดลงจากสิ้นป 2549 ที่มีอัตราสวนอยูที่รอยละ 17.3 ซึ่งยังสูงกวาเกณฑที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงคือไมต่ํากวารอยละ 8.5   โดยมีราย    

ละเอียด อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
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ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

  ในปนี้ธนาคารมีการขยายตัวของรายไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทั้งรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลที่

เพิ่มขึ้นจํานวน 10,210 ลานบาท และรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 528 ลานบาท แตเนื่องจากมีคาใชจายตาง ๆ 

เพิ่มขึ้นทั้งคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดและภาวะการแขงขัน คาใชจายหนี้สูญฯ  คาใชจาย 

เกี่ยวกับพนักงาน คานายหนาเชาซื้อ เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และอื่น ๆ  ทํา

ใหในป 2549 มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 330 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 32 ลานบาท หรือรอยละ 8.7 

และเมื่อหักภาษีเงินไดจํานวน 105 ลานบาทแลว ทําใหป 2549 มีกําไรสุทธิจํานวน 225 ลานบาท ลดลงจากปกอน

จํานวน 137 ลานบาท หรือรอยละ 37.8 โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ภาวะการแขงขันดานเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหธนาคารไดมีการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานลูกคาและเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก ซึ่ง ณ ส้ินป 2549 

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.51 จากรอยละ 2.74 ในป 2548 โดยมีอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารปรับเพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 4.19 ณ ส้ินป 2549 จากรอยละ 2.43 ในป 2548  

2. การขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้นจาก 40,048 ลานบาท 

เปน 112,766 ลานบาท ทําใหธนาคารมีคาใชจายหนี้สูญและสงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจํานวน 182 ลานบาท และสํารองผล

ขาดทุนจากการขายรถยึด เพิ่มขึ้นจํานวน 331 ลานบาท 

 นอกจากนี้ในป 2549 ที่ผานมา ธนาคารไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ

การนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ของลูกหนี้ในการกันเงินสํารอง สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ เพื่อให       

สอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ธปท. ที่ออกไวเม่ือเดือนธันวาคมที่ผานมา โดยในกรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพไดกันเงิน

สํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่

คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ในขณะเดียวกันในกรณีลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปน

พิเศษ ธนาคารไดกันสํารองฯ ในอัตรารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ย) หลังหัก

หลักประกัน ทั้งนี้ ธนาคารไดตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเต็มตามขอกําหนดในหลักเกณฑใหมเรียบรอยแลว 

ซึ่งสามารถดําเนินการไดเร็วกวาที่ ธปท. กําหนดระยะเวลาการกันเงินสํารองเปน 3 งวด คือ ตั้งแตงวดการบัญชีหลัง

ของป 2549, งวดการบัญชีแรกของป 2550  และงวดการบัญชีหลังของป  2550 

3. วิธีการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชี ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชีที่ถือปฏิบัติ  ธนาคารยังคงรับรู
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเชาซื้อตามวิธีผลรวมจํานวนป (Sum-of-the-year-digits) ในขณะที่การรับรูคา

นายหนาและคาใชจายโดยตรงจากการใหเชาซื้อถือเปนคาใชจายทันทีทั้งจํานวน ณ วันที่ที่เกิดรายการ ซึ่งมีผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานของธนาคารดวยเชนกัน 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 
 ในป 2549 ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 15,520 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

10,210 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 192.3 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในทุกประเภท ซึ่งสวน

ใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินใหสินเชื่อ และการปรับเพิ่มขึ้นของ

อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด  
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 คาใชจายดอกเบี้ย 

 ธนาคารมีคาใชจายดอกเบี้ยเปนจํานวน 9,510 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 6,673 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 235.2 โดยสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงิน

ฝากและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด  

 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 

 หนี้สูญและสงสัยจะสูญจํานวน 788 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 182 ลานบาท หรือรอยละ 

30.0 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ นอกจากนี้ธนาคารยังไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญและการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากยอดหนี้ของลูกหนี้ในการกันเงินสํารอง  โดยในกรณีลูกหนี้

ดอยคุณภาพไดกันเงินสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ในขณะเดียวกันกรณีลูกหนี้จัดชั้นปกติ และกลาวถึง

เปนพิเศษ ธปท. ไดปรับปรุงหลักเกณฑในการใหมูลคาหลักประกันของลูกหนี้ โดยลูกหนี้เชาซื้อสามารถนํามูลคา

ยานพาหนะที่เปนหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้กอนการกันเงินสํารองได เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ 

ธปท. ที่ออกไวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา   

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

ในป 2549 ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวม 1,318 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน          

528 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.8 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นขอคาธรรมเนียมและบริการจากสวนลดเบี้ย

ประกันภัยรับ จํานวน 372 ลานบาท และคาธรรมเนียมและบริการอื่นอีกจํานวน 173 ลานบาท ในขณะที่มีกําไรจาก

เงินลงทุนลดลงจากปกอน 182 ลานบาท 

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

  ในป 2549 ธนาคารมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 6,210 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 

3,916 ลานบาท หรือรอยละ 170.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวทางธุรกิจ เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน คานายหนาเชาซื้อ และ

คาใชจายอื่น ซึ่งสวนใหญแปรผันตามปริมาณธุรกิจเชาซื้อ 
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บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 
ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม 3,501.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.2 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน โดย   

ลดลงจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ เงินลงทุนในตราสารทุน อุปกรณสุทธิ ในอัตรารอยละ 16.1 รอยละ 11.7 และ

รอยละ 7.4 ตามลําดับ ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 163.7  

 หนี้สิน 

 ณ ส้ินป 2549 มีหนี้สินรวม 1,421.7 ลานบาท ในภาพรวมไมเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับปกอน โดยในระหวาง

ป มีการชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร และการกูยืมในธุรกรรมหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 250.0 ลานบาท 

ในขณะที่หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 78.3 จากภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 39.3 ลานบาท และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

สุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 ดวย 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 เทากับ 2,080.1 ลานบาท ลดลง 191.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.4 โดย

บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานป 2547 ถึง 30 พฤศจิกายน 2549 ใหกับผูถือหุนจํานวน 

555.0 ลานบาท และมีกําไรสุทธิประจําป 206.8 ลานบาท รวมทั้งสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน    

ลงทุนเพิ่มขึ้น 156.9 ลานบาทจากราคาตลาดของเงินลงทุนที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 

 สภาพคลอง 

 ป 2549 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรับสุทธิจํานวน 296.2 ลานบาท โดยมีเงินสดรับสุทธิจาก

กิจกรรมดําเนินงานเทากับ 552.1 ลานบาท เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 349.1 ลานบาท และใชไปในการจายเงิน

ปนผล 555.0 ลานบาท และชําระเงินกูยืม 50.0 ลานบาท  

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เทากับรอยละ 68.7 ลดลงจากป 2548 ซึ่ง

เทากับรอยละ 139.1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตามอัตราสวนดังกลาว

สูงกวาเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดขั้นต่ําไวที่รอยละ 7 

ผลการดําเนินงาน 

 สําหรับป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 206.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 85.8 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 71.0จากรายไดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ผลการดําเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
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 รายได 

 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,021.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 293.3 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.3 โดย

รายไดหลักมาจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 647.8 ลานบาท กําไรจากการขายหลักทรัพย 126.2 ลานบาท 

คาธรรมเนียมและบริการ 86.0 ลานบาท เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 23.4 รอยละ 1,138.3 และรอยละ 17.3 

ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทยังมีรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 98.9 ลานบาทและรายไดจากดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจํานวน 49.0 ลานบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 21.3 และรอยละ 34.7 ตามลําดับ 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 สําหรับป 2549 บริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งส้ิน 735.9 ลานบาทเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 

157.9 ลานบาทจากปกอนซึ่งมีจํานวน 578.0 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 คาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้นคือ       

คาธรรมเนียมและบริการจาย และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานโดยเพิ่มขึ้น 78.3 และ 47.1 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปน

รอยละ 125.1 และรอยละ 15.0 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นดังกลาวผันแปรตามรายไดของบริษัทที่เพิ่มขึ้น  
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนินงานสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 

 สินทรัพยสวนใหญของบริษัทอยูในรูปเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (รอยละ 58.00 ของสินทรัพยรวม)  

 ในป 2549  บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 167.7 ลานบาท  ลดลง 33.1 ลานบาทจากป 2548  หรือลดลงคิด

เปนรอยละ 16.5 สาเหตุจากการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานของป 2549 จํานวน  

50.0 ลานบาท   

 หนี้สิน 

หนี้สินรวมอยูในอัตราสวนที่ต่ําเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม (รอยละ 24.9 ของสินทรัพยรวม) ซึ่งประกอบดวย

เจาหนี้การคา เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคลและคาใชจายคางจาย 

 ในป 2549 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 42.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.2 ลานบาทจากป 2548 หรือเพิ่มขึ้น คิดเปน

รอยละ 32.2 สาเหตุจากการบันทึกคาภาษีคางจายและคาใชจายอื่น ๆ คางจายของป 2549  

สวนของผูถือหุน 
  ณ ส้ินป 2549 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 126 ลานบาท ลดลง 43.2 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 25.5 

โดยเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน  

 ในป 2549 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานของป 2549 และ จายเงินปนผลจากผล

การดําเนินงานของป 2548 รวมทั้งส้ิน 100.0 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเงินปนผลจายในป 2548 ซึ่งจายจากผลการ

ดําเนินงานของป 2547 ที่มีจํานวน 60.0 ลานบาทเทานั้น 

 ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ 26.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 56.4 เมื่อ

เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิป 2548 ซึ่งคิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 5.57 บาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

รายได 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน เทากับ 261.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15.0 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.0 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยรายไดหลักซึ่งรวม

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน คาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเทากับ 

253.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.7 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.8     
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ตนทุนและคาใชจาย 

 คาธรรมเนียมและบริการจาย ซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจายใหแกผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และ  

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจเทากับ 15.8 ลานบาท ลดลง 0.8 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 4.7 สาเหตุ

เนื่องจากการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมจายใหเหมาะสมกับประเภทกองทุน 

 คาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 163.9 ลานบาท ลดลง 30.1 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 15.5 อัน

เปนผลจากคาใชจายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ คาโฆษณา คารับรอง คาสงเสริมการขายที่ลดลงและการปรับปรุง

ระบบการบันทึกเงินชวยเหลือพิเศษจากจายตามจริงเมื่อมีมติเปนการบันทึกคางจาย  นอกจากนั้น บริษัทไดบันทึกเงิน

ชดเชยจากการเกษียณอายุของผูบริหาร 

 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดกอนภาษี (Operating Profit Margin) ในป 2549 เทากับรอยละ 

31.4    เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่อยูในระดับรอยละ 14.7 อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (Net Profit Margin) ในป 

2549 เทากับรอยละ 21.7  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 14.71 ในป 2548  
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บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

วิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน  2,360 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 646 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

37.7 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2549 มีสินทรัพยลงทุนรวมทั้งส้ิน 1,642 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 482 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.5 โดยสินทรัพยลงทุนประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย 1,430 ลานบาท 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  212 ลานบาท  

หนี้สิน 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน  1,765 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 504 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

40.0 สวนหนึ่งของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากมีเงินสํารองเบี้ยประกันภยัที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น 310 ลานบาท เนื่องจาก

การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับ   

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 เทากับ 595 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 142 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

31.3 สําหรับอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2549 เทากับรอยละ 4.7  ลดลงจาก

ป 2548 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 16.2 

กระแสเงินสดและสภาพคลอง 

  ป 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน  279 ลานบาท   กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาน

การลงทุน จํานวน 65 ลานบาท ซึ่งแบงเปนดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 59 ลานบาท  กําไรจากการลงทุนใน

หลักทรัพยจํานวน 6 ลานบาท  สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  บริษัทไดมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ

ขยายงานในอนาคต โดยไดเพิ่มทุนจํานวน 235 ลานบาท ขณะเดียวกันไดมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 

154  ลานบาท 

 สภาพคลองทางการเงิน  ป 2549 บริษัทยังคงนโยบายดานการลงทุนที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทําการทยอยขายเงินลงทุนระยะยาวออกไปและลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว 

ประกอบกับการลงทุนยังคงเนนที่จะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองสูง จึงทําใหบริษัทมีสภาพคลองที่ดีมากในการ

ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ  28 ลานบาท ลดลง  45 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 61.3 เมื่อเทียบกับปกอน คิด

เปนกําไรสุทธิตอหุน 0.95 บาท  ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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รายได 

บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 1,956 ลานบาท เพิ่มขึ้น 663 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป

กอน โดยเปนรายไดจากการรับประกันภัยจํานวน 1,646 ลานบาท เพิ่มขึ้น 614 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 59.5  เมื่อ

เทียบกับปกอน เนื่องมาจากการขยายฐานลูกคาอยางมากในทุกผลิตภัณฑของการประกันภัย ซึ่งเปนผลมาจากการฟน

ตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนผูบริโภคเชื่อม่ันในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหมีการใชจายและ

การลงทุนเพิ่มขึ้นยังผลใหธุรกิจประกันภัยโดยรวมมีการขยายตัว ทําใหในป 2549 บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัย

รวมทั้งส้ิน  239 ลานบาท ลดลง 23 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.8 

ตนทุนและคาใชจาย 

ในป 2549  มีคาชดใชสินไหมทดแทน จํานวน  939 ลานบาท เพิ่มขึ้น 422  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81.6 

เมื่อเทียบกับปกอน อันเปนผลจากความเติบโตโดยรวมของบริษัทที่มีการรับประกันภัยมากขึ้น สงผลใหอัตราสวนคา

สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในป 2549 อยูที่ระดับรอยละ 59.5 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 52.1 

คาใชจายในการดําเนินงานมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 281 ลานบาท เพิ่มขึ้น 64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.5 เมื่อ

เทียบกับปกอน อันเปนผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรภายในองคกรเพื่อรองรับการเติบโตทางการตลาดและเพื่อให

บริการที่มีคุณภาพสามารถครอบคลุมไปยังลูกคาและคูคาทุกกลุม 
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บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
 
 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  เปรียบเทียบกับป    

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 
ฐานะการเงิน 

สินทรัพย  
ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม 4,626.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนใน        

หลักทรัพยจํานวน 3,429 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับป 2548  คิดเปนสัดสวนรอยละ 74 ของสินทรัพยรวม

และเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุนที่กรมการประกันภัยกําหนด 

หนี้สิน 

ณ ส้ินป 2549  บริษัทมีหนี้สินรวม 3,797.2 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 17  โดยเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้นของ

หนี้สินรวม ไดแก การตั้งเงินสํารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกป  คิดเปนสัดสวนรอยละ 95 ของหนี้สินรวม  โดย ณ วันที่ 

31  ธันวาคม  2549  มีเงินสํารองประกันชีวิตจํานวน  3,626.5  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปกอน  

ตามขอกําหนดของกรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิตตองตั้งวงเงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่ยังมีผล

บังคับอยู  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรม 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 828.9 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 302.5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 57.5  โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2549 อยูที่รอยละ 

15.12  ลดลงจากป 2548  ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ  19.22 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุดป 2549  มีกําไรสุทธิ 102.5 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิจํานน 

100.9 ลานบาท ในป 2548 และในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 2.02 บาท  ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ไดดังนี้ 

รายได 

ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 1,364.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 538.8 ลานบาท  หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 65  ทั้งนี้เปนผลจากการเพิ่มขึ้นเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 66 

ตนทุนและคาใชจาย 

ในป 2549 คาใชจายในการรับประกันภัยมีจํานวน  1,104.3  ลานบาท  เพิ่มขึ้น 424 ลานบาท    หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 62  โดยมีรายการหลักๆ ดังนี้ 

เงินสํารองประกันชีวิต  คํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของกระทรวงพาณิชย  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย ซึ่งไดตั้งสํารองไว 489.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น  รอย
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ละ 91  เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุมจายครั้งเดียวเพิ่มขึ้นรอยละ 77 และเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภท

กลุม - แบบชั่วระยะเวลา เพิ่มขึ้นรอยละ 36 

เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันภัย  มีจํานวน 484.8 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 41  โดยคาใชจายสวน

ใหญรอยละ 75  เปนเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากมรณกรรม  ซึ่งในป 2549 มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

มรณกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 25  หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 72.6 ลานบาท  เมื่อเทียบกับป 2548  และมีเงินเวนคืนกรมธรรม

เพิ่มขึ้นรอยละ  104  หรือเพิ่มขึ้นจํานวน  59.3  ลานบาท  เมื่อเทียบกับป 2548 

คาจางและคาบําเหน็จ  มีจํานวน 127.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 51.1 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67  ซึ่งคาจาง

และคาบําเหน็จจะผันแปรไปตามรายไดจากการรับประกันภัย   

คาใชจายในการดําเนินงาน  มีจํานวน 250.2  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  52.8   ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  27    
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บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมไดลดลงจาก 2,370 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 เหลือ 2,369 ลานบาท ณ ส้ินป 2549  หรือลดลง

เพียงรอยละ 0.04  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในลูกหนี้, เงินใหสินเชื่อ  และเงินลงทุนในหลักทรัพย 

จํานวน 183, 61 และ 3 ลานบาท ตามลําดับ  ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และการจําหนายหลักทรัพย

บางสวนที่ไดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ออกไป  ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของทรัพยสินรอการขาย, สินทรัพยอื่นๆ และ

เงินสด จํานวน 236, 8 และ 4 ลานบาท  จากการรับโอนทรัพยสินชําระหนี้ และการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมไดลดลงจาก 1,023 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 เหลือ  715 ลานบาท ณ ส้ินป 2549  หรือลดลงรอยละ 

30  ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการจายชําระคืนเงินกูไปเปนจํานวน 420 ลานบาท   

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนไดเพิ่มขึ้นจาก 1,347 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 เปน 1,653 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 23  ในขณะที่อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2549 เทากับรอยละ 18.6 

เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 5.4 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ  308 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 235 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 321.9  เมื่อเทียบกับป 

2548  คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 5.39 บาท  ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

รายได 

ในป 2549 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ  439 ลานบาท เพิ่มขึ้น 177 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 68  เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2548  ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน  242 ลานบาท  โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย และกําไรจากการ

จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย   

ตนทุนและคาใชจาย 

คาใชจายในการกูยืมเงินลดลงจากปกอนจํานวน 39 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34  สาเหตุมาจากบริษัทได

ชําระคืนเงินกูไปเปนจํานวน 420 ลานบาท  สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานอยูในระดับเดียวกับปกอน จํานวน 37 

ลานบาท  
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สําหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญไดมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปกอนจํานวน 25 

ลานบาท และมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินกวาหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเปนอัตรา  รอยละ 

107 โดยหลังจากการตั้งสํารองดังกลาวแลว บริษัทยังสามารถดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระ

ผูกพัน (BIS Ratio) ไดในอัตรารอยละ 66  ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดไวที่รอยละ 8 
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บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับปส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม 9,919  ลานบาท  ลดลง 2,397 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19 โดยมี

รายละเอียดของสินทรัพย ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 100 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยและ

ตราสารหนี้ จํานวน  3,316 ลานบาท เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ตั๋วสัญญาใชเงิน) สุทธิจํานวน  718  ลาน

บาท เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ จํานวน 1,690 ลานบาท เงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 1,380 ลานบาท ทรัพยสินรอการขาย

สุทธิจํานวน 2,670  ลานบาท และสินทรัพยอื่นจํานวน 46 ลานบาท 

หนี้สิน 
ณ ส้ินป 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม  8,768 ลานบาท ลดลง 2,553 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23 โดยเปน

ยอดเงินกูยืมจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  8,300 ลานบาท  และระหวางป 2549  บริษัทชําระคืนเงินกูเปน

จํานวนเงินรวม  2,700 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2549 เทากับ 1,152  ลานบาท เพิ่มขึ้น 157 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16 ซึ่ง

สวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานในป 2549 ที่มีผลกําไรสุทธิ 82 ลานบาท 

ในสวนของอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2549 เทากับรอยละ 7 สูงกวา

ป 2548 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 5.4 

ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ  82 ลานบาท    ซึ่งมาจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้      

และกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย   โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

 รายได 

 ในป 2549 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 513 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40 ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน สวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากการรับชําระหนี้ สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมในป 2549 

เทากับ 786 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 304 ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 63   ซึ่งมาจากกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 

ในป 2549  เพิ่มขึ้น 420 ลานบาทจาก 15 ลานบาท  ในป 2548  เปน  435  ลานบาท  กําไรจากการปรับปรุงโครงสราง

หนี้   ในป  2549   ลดลง 7 ลานบาท จาก  408  ลานบาทในป 2548  เปน 401 ลานบาท และขาดทุนจากการขายเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยเทากับ  21  ลานบาท     
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ตนทุนและคาใชจาย 

 คาใชจายในการกูยืมเงินมีจํานวน   654  ลานบาท  เพิ่มขึ้น 171  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35  เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน   เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับตัวสูงขึ้น  สําหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

260 ลานบาท   ซึ่งเปนผลมาจากธนาคารแหงประเทศไทยไดเปล่ียนหลักเกณฑในการกันเงินสํารองของลูกหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายไดและเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ (NPL)  เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IAS 39   ทั้งนี้ บริษัทไดมีการตั้งสํารอง

มากกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดและไดตั้งประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนจากการโอนขายลูกหนี้

ดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  (เม่ือครบส้ินปที่ 5)   เพิ่มขึ้นจํานวน  70 ลานบาท   สวนคาใชจายใน

การดําเนินงานมีจํานวน  119  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  10  ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
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12.3  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

12.3.1  ภาวะเศรษฐกิจ   

ในป 2550 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปจจัยรุมเราเศรษฐกิจที่ตอเนื่องมาจากป 2549 สงผลให การ
ดําเนินงาน หรือการทําธุรกรรมตางๆ ของกลุม ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพย การรับประกันภัย ประกันชีวิต รวมถึง 
การปลอยสินเชื่อทั้งเพื่อการบริโภคและการลงทุนของธนาคารพาณิชย ตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยอยูในระดับที่นาพอใจ 

อยางไรก็ดี ในป 2550 อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยมีแนวโนมปรับตัวลดลง สงผลใหธุรกิจกองทุนรวม ซึ่งมี

ความยืดหยุนในการออกผลิตภัณฑนั้น มุงเนนกองทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้น 

ซึ่งเปนกองทุนที่ใหผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย และตอบสนองความตองการของลูกคาได

เปนอยางดี 

12.3.2  ภาวะการแขงขัน   

การแขงขันในธุรกิจบริการทางการเงินคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในสวนของธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม รวมถึงธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ สวน

หนึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหตองมีการแยงชิงลูกคากันมากขึ้นประกอบกับภายใตแผน 

Master Plan ของธปท. ที่สงผลใหธนาคารพาณิชยตางๆ มีการปรับตัวเปน Universal Banking โดยกลุมธนาคารและ

บริษัทยอยจะมีการออกผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย และอาศัยธนาคารพาณิชยเปนชองทางในการกระจาย

ผลิตภัณฑตางๆ ในกลุม เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย พรอมกันนี้ การแขงขันทางดานงานบริการ และการพัฒนา    

แบรนดจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเชนกัน 

12.3.3  การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล  

เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสงผลใหหนวยงานตางๆ ของรัฐไมวาจะเปนกระทรวง 

การคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย 

กระทรวงพาณิชย ตองมีการปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนสากล สรางความ

แข็งแกรงใหกับสถาบันการเงินของไทย เพื่อรองรับการแขงขันที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เชน  การใช BASEL 

II,การใช IAS 39,พระราชบัญญัติประกันเงินฝากที่คาดวาจะเริ่มใชในปลายป 2550,การเปลี่ยนระบบการออก

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย, การปรับลดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย, เกณฑการกํากับแบบรวมกลุม   เปน

ตน ขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทยอยตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับกฎระเบียบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเชนกัน  

12.3.4 วิสัยทัศน และกลยุทธของกลุมธนชาต 

กลุมธนชาตมีบริการทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งธนาคาร หลักทรัพย หลักทรัพยจัดการกองทุน ประกันภัย และ

ประกันชีวิต สงผลใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ประกอบกับวิสัยทัศนของผูบริหารที่ตองการผลักดันใหกลุมธนชาตเเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการพัฒนา

บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น 
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12.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 12.4.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด สําหรับ 

- คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามีจํานวน

เงินรวม 2,000,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม  87,364  บาท 

  บริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ 

 - คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามีจํานวน

เงินรวม 9,783,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม  186,245  บาท 

 - สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,461,928 บาท 

 12.4.2  คาบริการอื่น (Non-audit Fee) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษตามเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทย คาสอบบัญชีงบประจําปสงกรมการประกันภัยและคาสอบทานระบบการควบคุมภายในของ

กรมการประกันภัย ใหแก 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงิน

รวม 0  บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่

ผานมา มีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 350,000 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 380,000 บาท และจะตองจายใน

อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

 12.4.3  นอกจากคาตอบแทนตาม 1 และ 2  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย สํานัก

งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี

สังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา 



                                                                                                                                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                  สวนที่ 2 หนา 13-1 

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 : นางสาวรัตนา จาละ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 หรือ 

  นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 3516  หรือ 

  นายณรงค พันตาวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315  

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

  เลขที่ 128/20-21, 23 อาคารพญาไท พลาซา ช้ัน 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.tmbbank.com 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  - ไมมี – 

ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  - ไมมี – 

 



                                                                                                                                                                                บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (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 มกราคม 2550 ตอผูสอบ

บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายให  นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก

เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ   กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจา

ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 1. นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ    

 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ    

 3. นางสุชาดา  ภวนานันท กรรมการบริหาร    

 4. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร    

 5.  นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการบริหาร    

 6. นายปยะพงศ  อาจมังกร กรรมการบริหาร    



                                                                                                                                                                                บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูล ประจําป 2549 (แบบ 56-1)                                     สวนที่ 3 หนา  1-2 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ

 7. นางธนวันต  ชัยสิทธิการคา ผูชวยผูอํานวยการฝาย 

ฝายบัญชี    

 
ผูรับมอบอํานาจ 

  

นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ ผูจัดการอาวุโส 

สายงานเลขาธิการองคกร 
   

 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด

ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ

อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให   นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก

หนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ   กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช

ขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

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    

ผูจัดการอาวุโส 
ผูรับมอบอํานาจ นางณัฐกฤตา ภัทรภร  เศวตพัชราภรณ 

สายงานเลขาธิการองคกร 
   

 

 



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการและผูบริหาร  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 

นายบันเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  
อายุ 63  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  

พ.ย.2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

มิ.ย.2549 -ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

ก.พ.2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 

ส.ค.2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด / กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค  รีสอรต/                        

กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จํากัด / กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด  

2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. ธนาคารธนชาต 

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

2537-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร* บมจ. ทุนธนชาต 
*เร่ิมปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ธนชาติ จํากดั ตั้งแตป 2523 ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน  

บมจ.ทุนธนชาต 

2532-พ.ย.2549 รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

2530-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด  / กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 
 

หมายเหตุ   *นายบันเทิง  ตันติวิท ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจดัการใหญ 
อายุ 57 ป 

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

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 8/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

พ.ย.2549-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

                 ก.พ.2549 -ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 

2548-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ธนาคารธนชาต /                  

 กรรมการ บมจ.เอ็มบีเค รีสอรต / กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด / กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด / 

กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด  

2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

2533-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ทุนธนชาต 
*เร่ิมปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ธนชาติ จํากดั ตั้งแตป 2523 ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน  

บมจ.ทุนธนชาต 
2532-พ.ย.2549 กรรมการ บมจ. เอ็มบีเค 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ   *ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
 

นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 77  ป 

การศึกษา ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการบัญชี (เทียบเทาปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ประกาศนียบัตร Audit Committee  Program  รุนที่ 15/2006  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุนที่ 58/2006  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน   

2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทุนธนชาต  

2516-2536 ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

ผูจัดการฝายธุรการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย/ 

หัวหนาสวนตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

2495-2515 หัวหนาหนวยตรวจสอบกิจการภายในธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย/ 

หัวหนาผูตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 

2494 ขาราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผนดิน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท  ไมมี 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 72 ป 

การศึกษา เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

 2547-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการอัยการ / 

ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเมนท 

 2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

 2543-ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต 

 2536-2538 รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด    

 2535 อธิบดีอัยการฝายที่ปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 

 2534 อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการสูงสุด 

 2533 อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด 

 2531-2532 อธิบดีอัยการคดีแพงธนบุรี สํานักงานอัยการสูงสุด 

 2529-2530 อธิบดีอัยการเขต 9  สงขลา 

 2527-2528 อธิบดีอัยการเขต 5  เชียงใหม 

 2525-2526 หัวหนากองอาญา สํานักงานอัยการ 

 2519-2524 อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการ 

 2503-2519 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 
อายุ 71 ป 

การศึกษา ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  

Master of Public Health, Harvard University 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 29/2004 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทุนธนชาต 

 2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  

 2540-ปจจุบัน กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ 

 2534-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย 

 2537-2540 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

  ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดคาตอบแทน  
และกรรมการสรรหา 

อายุ 63  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  
ม.ค.2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด 

2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด  

2545-ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

2543-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา  

บมจ.ทุนธนชาต 

 หุนสวนผูจัดการ / หางหุนสวนจํากัด พีที แอนด เอส คารแคร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท  ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และประธานกรรมการสรรหา 

อายุ 59 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   
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แคปปตอล โอเค จํากัด /  

กรรมการ บริษัท เอสซี แมทชบอกซ จํากัด 
2543-ปจจุบัน 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และประธานกรรมการสรรหา บมจ. ทุนธนชาต/ 

 กรรมการ บมจ. ชินแซทเทลไลท/ 
กรรมการ บริษัท ไอที แอพพลิเคชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 

2542-ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บมจ.ชินคอรปอเรช่ัน/ กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ    ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 
 

นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 

อายุ 57 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Central State University, U.S.A. 

ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2004  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประกาศนียบัตร Audit Committee  Program  รุนที่ 16/2007  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  
ม.ค. 2549-ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมจัดการทรัพยสิน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
ม.ค.2548-2549 ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 3 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
2537-ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และกรรมการสรรหา บมจ. ทุนธนชาต 

พ.ย.2547-ธ.ค.2547 ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมลูกคาบุคคล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
2546-พ.ย.2547 ผูชวยผูจัดการใหญ สายผลิตภัณฑ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

2544-2546 ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดลูกคาบุคคล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
2542-ธ.ค.2548 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยพาณิชยธนพัทธ จํากัด  

2542-2544 ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานบัตรเครดิต บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี  
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 62 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  บมจ. ทุนธนชาต  
 กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

 เม.ย. 2548-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารธนชาต 
2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  
2545-2548 กรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต 
2532-2545 กรรมการผูจัดการ บมจ.เงินทุน เอกชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

  

 

นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 57 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี (การเงินการธนาคาร)  

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

ประสบการณการทํางาน  
    2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  
    2541-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ.ทุนธนชาต 

*เร่ิมปฏิบัติงาน บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ธนชาติ จํากดั ตั้งแตป 2523 ปจจุบันเปลี่ยนชือ่เปน บมจ.ทุนธนชาต 
2545-2548 กรรมการ และกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและธุรกิจเงินฝาก บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
2532-2545 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการตลาด บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

นายปยะพงศ อาจมังกร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 50  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.ทุนธนชาต 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 
 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต 
 2544-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลออคิดเรียลเอสเตท จํากัด  
 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 

  
 

นางนุสรา  รุนสําราญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 49  ป 

การศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  รุน 19/2002  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 

ประสบการณการทํางาน  

2548 - ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทุนธนชาต 

 รองกรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต 

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด   

2540 - ปจจุบัน 

2540 - 2548 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคารธนชาต  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี  

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

นายอมร กิตินารถอินทราณี* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

อายุ 55  ป 

การศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 39/2004 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน   

 2546-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานสนับสนุนธุรกิจ  บมจ. ทุนธนชาต 

 2545-2546 รองกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุมและปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารธนชาต 

                 2544-2547 กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  

                 2543-2545 รองกรรมการผูจัดการ บมจ.เงินทุน เอกชาติ 

 2532-2543 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารงานกลาง บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท 270,000 หุน (0.0202%) 

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

 

นางรัมภา ภูชอุม* ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคลกลาง 

อายุ 57 ป 

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

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

ประสบการณการทํางาน  

 2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  

 2543-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ. ทุนธนชาต 

 2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด  

 2533-2543 กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ บมจ. เงินทุน เอกชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

นายเกรียงไกร ภูริวิทยวัฒนา* ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายพัฒนาระบบงานและระเบียบคําส่ัง 
อายุ 47  ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
 

นายชัชวาลย จันทรรวงทอง* ผูอํานวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ 
อายุ 51 ป 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปริญญาตรี การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทํางาน  

 2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบ บมจ.ทุนธนชาต 

 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สินเคหการ จํากัด  

 2540-2544 ผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบ บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

นายวิชา กุลกอบเกียรติ* ผูอํานวยการอาวุโส สายงานเลขาธิการองคกร 
อายุ 50 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.ทุนธนชาต 

 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  

 2543-2546 กรรมการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย  

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด  

 2540-2543 ผูอํานวยการ ฝายวางแผนและบริหารงานกลาง บริษัท หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด  

 2538-2540 ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาและวางแผน บมจ. เงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท 66,400 หุน (0.0049%) 

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
 

นางขจิตพันธ ชุนหฤทธิ์* ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
อายุ 51  ป 
การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร Computer Science, West Coast University 

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

บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
 2541-2542 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายสารสนเทศเพื่อการจัดการและสํานักงานอัตโนมัติ  

บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

หมายเหตุ  * โอนไปสังกัด ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 
 

นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล* ผูอํานวยการอาวุโส  สายงานกลยุทธและแผนงาน 
อายุ 44  ป 
การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณการทํางาน  

1 ก.พ.2550-ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายงานกลยุทธและแผนงาน บมจ.ทุนธนชาต 
2531 – 31 ม.ค.2550 ปฏิบัติงานภายในกลุมธนชาต 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 15,250  หุน (0.0011%) 

หมายเหตุ  * โอนยายจากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษา 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 72 ป 

การศึกษา เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน  

2547-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการอัยการ / 

ประธานกรรมการ บมจ. เอนแอล ดีเวลลอปเมนท 

2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

2543-ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต 

2536-2538 รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด    

2535 อธิบดีอัยการฝายที่ปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 

2534 อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการสูงสุด 

2533 อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด 

2531-2532 อธิบดีอัยการคดีแพงธนบุรี สํานักงานอัยการสูงสุด 

2529-2530 อธิบดีอัยการเขต 9  สงขลา 

2527-2528 อธิบดีอัยการเขต 5  เชียงใหม 

2525-2526 หัวหนากองอาญา สํานักงานอัยการ 

2519-2524 อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการ 

2503-2519 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการ 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

 

นายสุทิน  นนทแกว ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 78 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 เนติบัณฑิตยไทยแหงเนติบัณฑิตยสภา 
ประสบการณการทํางาน  
 2535-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. ทุนธนชาต 
 2502-2532 ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา  กระทรวงยุติธรรม 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

นายสมคิด เตียตระกูล ที่ปรึกษาระบบบัญชี 
อายุ 58 ป 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาระบบบัญชี บมจ. ทุนธนชาต 
                    2545-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
 2533-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจสมคิดและเพื่อน จํากัด  
 2514-2543 กรรมการบริหาร บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 

 

นางสาวเจิดศิร ิสุขเสริม ที่ปรึกษาดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
อายุ 58 ป 
การศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Diploma Programming Technology, Central Data Institute, Australia 
ประสบการณการทํางาน  

2544 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานตรวจสอบระบบสารสนเทศ บมจ. ทุนธนชาต 
2545 - 2549 ผูจัดการสายบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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 61 ป 
การศึกษา ปริญญาโท  M.S. (Computer Science), University of IOWA, U.S.A, 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน  
 2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บมจ. ทุนธนชาต 
 2526-2545 รองผูจัดการใหญ กลุมงานเทคโนโลยแีละปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 2524-2526 Manager of Systems Development บริษัท เชลล (ประเทศไทย) จํากัด  
 2521-2524 Manager of Management Information & Computer Center   

บริษัท ซัมมิท อนิดสัเตรียล จํากัด  
 2510-2521 ผูชวยผูอํานวยการศูนย ศูนยประมวลผลดวยเครื่องจักรกลแหงประเทศไทย  

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 150,000 หุน (0.0112%) 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12  



เอกสารแนบ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2548-2549  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุนทีถ่ือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2549 

จํานวนหุนทีถ่ือ 

 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2548 

จํานวนหุนที่

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ในป 2549 

สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท (%) 

1.  นายบันเทิง  ตันติวิท ประธานกรรมการ - - - - 

2.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ - - - - 

3.  นายสมมาตร  พูนภักด ี กรรมการอิสระ - - - - 

4.  นายพิมล  รัฐปตย กรรมการ และ 

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

- - - - 

5.  พลเรือตรี นายแพทยวทิุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ - - - - 

6.  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการอิสระ - - - - 

7.  นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ - - - - 

8.  นางจันทิมา  จตุรภัทร กรรมการอิสระ - - - - 

9.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 

10.  นางสุชาดา  ภวนานันท กรรมการ - - - - 

11.  นายปยะพงศ  อาจมังกร กรรมการ - - - - 

12.  นางนสุรา  รุนสําราญ กรรมการ - - - - 

13.  นายอมร กิตนิารถอินทราณ*ี ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

สายงานสนับสนนุธุรกจิ 

270,000 305,000 (35,000) 0.0202 

14.  นางรัมภา ภูชอุม* ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

สายทรัพยากรบุคคลกลาง 

- - - - 

15.  นายเกรียงไกร  ภูริวิทยวัฒนา* ผูอํานวยการอาวโุส  

ฝายพฒันาระบบงานและระเบียบคําสั่ง 

- - - - 

16.  นายชชัวาลย  จันทรรวงทอง* ผูอํานวยการอาวโุส 

สายงานตรวจสอบ 

- - - - 

17.  นายวชิา  กุลกอบเกียรต*ิ ผูอํานวยการอาวโุส 

สายงานเลขาธิการองคกร 

66,400 66,400 0 0.0049 

18.  นางขจติพันธ  ชณุหฤทธิ์* 

 

ผูอํานวยการอาวโุส 

ฝายระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

- - - - 

19.  นายอนุวตัิร  เหลืองทวกีุล** ผูอํานวยการอาวโุส 

สายงานกลยุทธและแผนงาน 

15,250 - - 0.0011 

หมายเหตุ      *  ผูบริหารโอนยายไปสังกัด “ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

 **   ผูบริหารโอนเขามาสังกัด “บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 13  



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

 

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตาํแหนงผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  

รายช่ือ TCAP 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    XX            X X  

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

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                    

หมายเหตุ :   X      ประธานกรรมการ                    XX      รองประธานกรรมการ          XXX      กรรมการ       

    /       กรรมการบริหาร            //       ประธานกรรมการบริหาร                   ///      รองประธานกรรมการบริหาร      

   A      กรรมการผูจัดการใหญ           B       กรรมการผูจัดการ                          C      รองกรรมการผูจัดการ    

   D      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ      E       ผูอํานวยการอาวุโส 

ณ วันที่ 1 กุมภาพนัธ 2550   นายบันเทิง  ตันติวิท          ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

          นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายชื่อบริษัทยอย  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 ธนชาตโบรกเกอร จํากัด บริษัทรวม 

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

10. บริษัท สินเคหการ จํากัด 19.  บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด 

 

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 2 



เอกสารแนบ 3 : อืน่ๆ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 3 

อื่นๆ 
 

 

เอกสารแนบ 3  หนาที่ 1 



เอกสารแนบ 3 : อืน่ๆ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3  :   -ไมมี- 

เอกสารแนบ 3  หนาที่ 2 
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