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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

ในป 2550 บริษัทฯ และกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตยังสามารถดําเนินธุรกิจจนมีผลการดําเนินการเปนที่นา
พอใจ โดยนับเปนอีกปหนึ่งที่บริษัทฯและกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เปนรากฐานตอ
พัฒนาการการดําเนินธุรกิจและการบริการของบริษัทฯ และกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ดงันี้ 

1. การมีธนาคารแหงโนวาสโกเทีย (The Bank of Nova Scotia : BNS) เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจโดย
เปนผูถือหุนในธนาคารธนชาตรอยละ 24.98  และจะซื้อหุนธนาคารธนชาตเพิ่มจนเปนผูถือหุนไมเกินรอยละ 49 ในป 
2551 ตามขอตกลงการเขารวมทุน ซึ่ง BNS จะสงผูแทนเขารวมบริหารจัดการในระดับกรรมการและผูบริหารธนาคาร
ธนชาต และถายทอดความรู ประสบการณ ในการประกอบธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสรางใหธนาคาร    
ธนชาตมีการบริหารจัดการ การพัฒนา การทางดานตางๆ และการขยายเครือขายการใหบริการในตางประเทศไดอยาง
รวดเร็ว  

2. การปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุน
ทั้งหมดของบริษัทในกลุมธนชาตที่ประกอบธุรกิจทางการเงนิทั้งธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจสนับสนุน โดยบริษัทฯยังคงเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทาง
การเงินธนชาตตอไป ซึ่งการปรับโครงสรางดังกลาวเปนตามนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต เพื่อใหการ
ประสานพลังธุรกิจทางการเงินของกลุมธนชาตผานเครือขายการตลาดและการใหบริการของธนาคารธนชาตบรรลุผล 
ไดอยางสมบูรณ ภายใตการอนุญาตการประกอบธุรกิจแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย 

3. การเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารธนชาตออกจากการเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เนื่องจากธนาคารธนชาตมีผูถือหุนรายใหญ 2 ราย และมีผูถือหุนรายยอยถือหุนรวมกันไมถึงรอยละ 15 
ของทุนชําระแลว จึงมีคุณสมบัติไมเปนตามเกณฑการดํารงคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียน และผูถือหุนรายใหญไมมี
นโยบายที่จะลดสัดสวนการถือหุน จึงไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารธนชาตออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยสมัครใจ ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวต้ังแตวันที่ 15 มกราคม 
2551 

การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการ  

ในป 2550 การดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาตตามเปาหมายหลัก คือ การมุงเนนเปนสถาบันการเงินช้ันนําขนาด
กลางของประเทศไทย ภายใตวิสัยทัศน คือ การเปนกลุมพลังทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) การมุงเนน
ความตองการของลูกคา (Customer Centric) และการรวมมือรวมแรงใจในการทํางานของพนักงานกลุมธนชาต 
(Synergy) ควบคูไปกับการพัฒนาการดานตางๆ และการขยายสาขาและชองทางการใหบริการ โดยจํานวนสาขาเพิ่มขึ้น 
33 สาขาเปน 166 สาขา และเครื่องบริการถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เพิ่ม 38 เครื่อง เปน 280 เครื่อง ทําใหธุรกิจ
ขยายตัวเปนอยางมากในป 2550 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง ประกอบกับการบริหารตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความชัดเจนในการบริหารจัดการสาขาขนาดใหญและความคืบหนาในการพัฒนา
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

โครงสรางพื้นฐานองคกรที่มีความกาวหนาอยางเห็นไดชัด สงผลใหผลประกอบการของกลุมธนชาต ในป 2550           
ดีขึ้นมากอยางเห็นไดชัด โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,874     
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,289 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 88.5 หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 2,818 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,350 ลานบาทหรือรอยละ 92.0 จากป 2549 และมีกําไรตอ
หุนสําหรับป 2550 เทากับ 2.11 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรตอหุนจํานวน 1.10 บาท ในป 2549 โดยองคประกอบ
หลักที่ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 

- รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2550 มีจํานวน 9,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,189 ลานบาท 
หรือรอยละ 31.7 เกิดจากรายไดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,848 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อขณะที่คาใชจาย
ดอกเบี้ยลดลง 342 ลานบาท จากการบริหารตนทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เปนผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจาก
เงินใหสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.7 เปนรอยละ 3.5 ในป 2550 

- รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ในป 2550 มีจํานวน 10,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,033 ลานบาท สวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น 463 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคาร        
ธนชาตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายไดจากธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากปกอน 2,454 ลานบาท ตามการ
ขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ 

- บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานไดเปนอยางดีเมื่อเทียบกับการเติบโต
ของธุรกิจ ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมลดลงอยูที่รอยละ 65.0 จากรอยละ 75.9 ในปที่ผานมา 
ถึงแมวาในปนี้คาใชจายในการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรับ
ประกันภัยและประกันชีวิตตามปริมาณรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายพนักงานและอาคารสถานที่จากการเพิ่มจํานวน
สาขาก็ตาม 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2550 จํานวน 2,051 ลานบาท       สูง
กวาปกอนจํานวน 1,292 ลานบาท สวนใหญเปนการตั้งสํารองคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินให
สินเชื่อและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได สําหรับสินเชื่อดอย
คุณภาพบริษัทฯ และบริษัทยอยไดกันสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

สําหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจในป 2551 กลุมธนชาตจะยังคงมุงเนนการพัฒนาที่ตอเนื่องจากป 2550 โดย
การพัฒนาดังกลาวจะไดรับการสนับสนุนจาก BNS ในการแลกเปลี่ยนซึ่งนวัตกรรมทางการเงิน ความรู และทักษะตางๆ
ในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน
มาตราการ BASEL II มาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS 39) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก และ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 2  บรษิัทท่ีออกหลกัทรัพย 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. การลงทุน และใหสินเชื่อแกบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงิน
ของตนเอง 

2. การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทําใหบริษัทโฮลดิ้งมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทนั้นจะตองเปนธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและ
ตองไดรับอนุญาตจาก ธปท. 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 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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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

1. ปจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
ภาพรวมของธุรกิจการเงินในป 2550 อยูในภาวะที่มีการแขงขันสูง สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคาร

พาณิชยปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารพาณิชยตางๆ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเปนไปในทิศทาง
เดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” ในขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนชะลอตัว เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปจจัยตางๆ เชน ปญหาคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอการสงออก ปญหาซับ
ไพรมและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ปญหาราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑซึ่งมีแนวโนม
สูงขึ้น ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งปญหาเสถียรภาพทางการเมืองที่กระทบตอผูบริโภคและ
นักลงทุน 

ในสวนของกลุมธนชาตไดรับอนุญาตจาก ธปท.ในการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตามเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุม (Consolidated Supervision) โดยมีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนบริษัทแม และธนาคารธน
ชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” อยูในกลุม Solo Consolidation1 ทั้งนี้ จากการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทฯ 
ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ผานมานั้น ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขายหุนบริษัทยอยใหธนาคารธนชาต 
จํานวน 8 บริษัท อันไดแก บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด   
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด   บริษัท ธนชาตกรุป   ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาต
แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 
โดยขายหุนในราคามูลคาสุทธิตามบัญชี (Book Value) โดยบริษัทฯ ไดทําการขายหุนบริษัทยอยทั้ง 8 บริษัท เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหธนาคารธนชาตออกหุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายแก The Bank of Nova 
Scotia Asia Limited “BNSAL” เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทางการเงินของกลุมธนชาตใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยได
เสนอขายแก BNSAL เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เปนผลให BNSAL ถือหุนธนาคารธนชาตในสัดสวน รอยละ 24.98 
ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และยังคงให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายใตการกํากับดูแลของธปท. ที่ออกมาตรการตางๆ เพื่อใหสถาบัน
การเงินมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานในระดับสากล โดยการผลักดันใหสถาบันการเงิน
ดําเนินงานตามหลักเกณฑของ BASEL II ซึ่งจะมีผลบังคับใชในปลายป 2551 ที่จะถึงนี้ 
 

โครงสรางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองเผชิญกับ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ อยูตลอดเวลา ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
ดังนั้น เพื่อใหสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

                                           
1  กลุม Solo Consolidation หมายถึง กลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อ (Credit Institution) โดยมีธนาคารกับบริษัทที่ธนาคารถือหุน
โดยตรงตั้งแตรอยละ 75 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 1-1 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ
ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง
กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
และกํากับดูแลการทําธุรกรรมใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
ขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน  

ภาพแสดงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 

คณะกรรมการ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-    การดําเนินงานตางๆ อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มีการสอบยันและถวงดุลอํานาจ สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานระหวางกันได (Check and Balance) มีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ไดแก 
ฝายควบคุมธุรกิจ (Business Control Department) และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหนวยงาน
ที่ทําธุรกรรม (Front Office)  

-    บริษัทฯ  กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งได
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม และยังไดกําหนด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปจจัย
ความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจําลอง (Model) ที่เหมาะสมสําหรับวัดคาความเสี่ยง  3) การควบคุมความ
เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและ 4)การติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้น 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 1-2 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

-    การกําหนดขนาดและสัดสวนคาความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหบริษัทฯ สามารถรับรูถึงระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใชเปนเพดานในการควบคุมคาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได และใชเปนระดับ
สัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง 

ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให
เหมาะสม ทันตอเหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน  
ลูกคา และพนักงานเปนสําคัญ 

ประเภทความเสี่ยงที่สําคัญของบรษิัทฯ มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานเครดิต  (Credit Risk)    

ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้ หรือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ไดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง
สงผลกระทบตอธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้   ที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน
ของบริษัทฯ  ความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากการทําธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืมหรือให      
สินเชื่อ การกอภาระผูกพันหรือการค้ําประกัน ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตราสารหนี้ (Market Instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท.ไมค้ําประกัน
และองคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน  

ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต บริษัทฯ ไดสรางวัฒนธรรมทางดานเครดิต        
เริ่มจากการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญาหรือผูออกตราสารประเภทหนี้โดยใชแบบ
วิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคูสัญญา และมอบหมายใหหนวยงานวิเคราะหสินเชื่อซึ่ง
เปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยง ดวยแบบวิเคราะหดังกลาวควบคูกันไปกับการวิเคราะหความเสี่ยงที่ทําขึ้น
โดยเจาหนาที่สินเชื่อหรือลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเปน
ผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม และ
เงื่อนไขตางๆ ในการใหสินเชื่อหรือกอภาระผูกพัน รวมทั้งควบคมุสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ดวยการกระจาย
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อไปยังกลุมลูกคาตางๆ กันอยางเหมาะสม ภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดไว ตลอดจน 
ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อใหมีการจัดการอยางเหมาะสม ดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เนนการพิจารณา
ศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้คืนเปนปจจัยสําคัญ โดยมีหนวยงานควบคุมธุรกิจซึ่งเปนหนวยงาน
อิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทําธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และ
มีสายงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเชื่อ 

ปจจัยความเสี่ยงดานเครดิตที่สําคัญ มีดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ   
บริษัทฯ มีเปาหมายในการกระจายสินเชื่อใหแกกลุมลูกคาตางๆ อยางเหมาะสม เนนในกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ

ดีและควบคุมไมใหเกิดการกระจุกตัวในลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง Portfolio ของ
สินเชื่อโดยรวม มีการติดตามวิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อลดความ
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

เสี่ยงอันเกิดขึ้นจากปจจัยอื่นที่ไมสามารถควบคุมไดมากระทบกับกลุมใดกลุมหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก
บริษัทฯ ในสัดสวนที่มากเกินไป  

สถานะเงินใหสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจ ไดดังนี้ 
 

2550 2549 
ประเภทธุรกิจ 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ 
บริษัทยอย - บริษัทบริหารสินทรัพยและบริษัทลีสซิ่ง 1,446 5.83 1,468 2.93 
การเกษตรและเหมืองแร - - - - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 5 0.02 5 0.01 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง - - 1 0.00 
การสาธารณูปโภคและการบริการ 3 0.01 13 0.02 
การบริโภคสวนบุคคล     
        เพื่อที่อยูอาศัย 47 0.19 54 0.11 
        เพื่อเชาซื้อ 23,069 92.99 48,295 96.38 
        อื่นๆ 238 0.96 274 0.55 
                รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 24,808 100.00 50,110 100.00 

 

จากขอมูลสินเชื่อโดยรวมพบวา ในป 2550 บริษัทฯ ปลอยสินเชื่อกระจุกตัวอยูในสินเชื่อเชาซื้อ คิดเปนรอยละ 
92.99 ของยอดสินเชื่อรวม อยางไรก็ตาม สินเชื่อเชาซื้อสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อสําหรับบุคคลธรรมดา มีวงเงินไมสูง
มากนักและมีการกระจายตัวของลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการโอนยายธุรกิจเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาตซึ่งเปน
บริษัทยอยดําเนินการแทน 

1.2 ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 

สินเชื่อดอยคุณภาพ ไดแก สินเชื่อจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ เปนปญหาหลักของแตละ
สถาบันการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและพยายาม
ควบคุมคุณภาพของสินเชื่อดวยการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ           

 สัดสวนสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทียบกับงวดเดียวกันของป 2549 เปนดังนี้ 

2550 2549 
สินเชื่อจัดช้ัน 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ 

ตํ่ากวามาตรฐาน 274 17.54 308 14.72 

สงสัย 181 11.59 284 13.57 

สงสัยจะสูญ 1,107 70.87 1,501 71.71 

รวม 1,562 100.00 2,093 100.00 
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บริษัทฯ มีปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพลดลงจาก จํานวน 2,093 ลานบาท ในป 2549 มาอยูที่ 1,562 ลานบาทใน
ป 2550  เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสินเชื่อ สินเชื่อดอยคุณภาพมีสัดสวนเทากับรอยละ 6.29 ของเงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.18  ในปที่ผานมา และสามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  

สินเชื่อดอยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกิจ    

2550 2549 
    ประเภทธุรกิจ 

มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ มูลหนี้ (ลานบาท) รอยละ 
การเกษตรและเหมืองแร - - - - 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 4 0.26 4 0.19 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง - - - - 
การสาธารณูปโภคและการบริการ 3 0.19 11 0.53 
การบริโภคสวนบุคคล     
        เพื่อที่อยูอาศัย 33 2.11 42 2.01 
        เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - 
        เพื่อเชาซื้อ 1,311 83.93 1,907 91.11 
        อื่นๆ 211 13.51 129 6.16 
                รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 1,562 100.00 2,093 100.00 

  ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากสินเชื่อดอยคุณภาพในสวนที่หลัก    
ประกันไมคุมวงเงินภายหลังจากหักสํารองหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทฯ มีการต้ังสํารอง 100% ในสินเชื่อดอยคุณภาพที่
หลักประกันไมคุมตามมาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS39) 

สินเชื่อดอยคุณภาพ           

(หนวย : ลานบาท)  

 2550 2549 เปลี่ยนแปลง 

สินเชื่อดอยคุณภาพ 1,562 2,093 (531) 

    หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุม 1,450 2,041 (591) 

สํารองหนี้สูญ 1,450 1,668 (218) 

    หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุมหลังหักสํารองหนี้สูญ - 373 (373) 
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การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 
(หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549 

จํานวนลูกหนี้ (ราย) 37 20 

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง  156 73 

หนี้สวนที่หลักประกันไมคุม  32 16 

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  0 1 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  24,808 50,110 

ยอดหนี้ปรับโครงสรางตอสินเชื่อรวม (รอยละ) 0.63 0.15 

 
ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหนี้เปนความเสี่ยงจากลูกหนี้ดอยคุณภาพยอนกลับ นั่นคือหลังจากปรับ

โครงสรางหนี้ ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสงผลกระทบกับบริษัทฯ  ใน
สวนของการปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้มียอดเงินตนและ
ดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวนเงินรวม 156 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.63 ของยอดรวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ โดย
ยอดรวมของหนี้ปรับโครงสรางดังกลาวหากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 32 ลานบาท  

1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 

สําหรับการใหสินเชื่อที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน บริษัทฯ กําหนดใหมีการวิเคราะหและจัดระดับคุณภาพ
ของหลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น และนําผลการวิเคราะห
ดังกลาวไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเช่ือ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาวไมวาจะเปน
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาไดตองมีการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที่ 
ธปท. กําหนดไว  

                 ที่ผานมาธุรกรรมสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยรถยนตเปนหลักประกันที่ถือเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดบริษัทฯ สามารถดําเนินการครอบครองสินทรัพยไดในทันที
เพื่อนําไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถยนตที่เปนหลักประกันได 
ความเสี่ยงจากการจําหนายรถยนตแตไมสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปจจัยเสี่ยง เชน สภาวะตลาด
รถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา เปนตน 

1.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการ
ดอยคาจํานวน 2,867 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.59 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคารอยละ 11.68 ของมูลคาราคา
ตนทุนทางบัญชี   
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บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายสวนหนึ่งจํานวน 389 ลานบาท (ราคาทุน) ไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ
ลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯจึงยังมิไดรับรูการขายและทรัพยสินดังกลาวยังคง
บันทึกเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 

1.5 ความเสี่ยงจากการค้ําประกันและการอาวัล 
บริษัทฯไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลต๋ัวเงิน การค้ําประกันกูยืมเงิน ซึ่ง   

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคาในกรณีที่ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา 
สําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ําประกันและการอาวัล บริษัทฯ ไดดูแลและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว ดวยการ
ตรวจสอบขอมูล โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติที่เขมงวด ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับ
การใหสินเชื่อตามปกติของบริษัทฯ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันการกูยืมเงินและการค้ําประกันอื่นๆ 
จํานวน 11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของสินทรัพยทั้งหมด 

 
2. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)    

ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดของบริษัทฯและเงินกองทุนของ
บริษัทฯ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  และความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนไปตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

2.1   ความเสี่ยงดานราคา (Price Risk)  
เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร

หนี้และตราสารทุนทําใหมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯลดลง 

บริษัทฯไดพัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดยใชแบบจําลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อ   
วัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯไดใช
คาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารเปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงดานนี้  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือดังกลาวมีประสิทธิภาพและมีความ
แมนยํา บริษัทฯกําหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทํา Backtesting โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ Bank for 
International Settlement (BIS) กําหนด  

นอกจากนี้ บริษัทฯมีการจําลองเหตุการณรุนแรงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพยใน
ตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลันหรือทําการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อใหบริษัทฯคาดการณไดวาความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นมีผลตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯอยางไร  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนที่มีไวเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทเงินลงทุน  เปนดังนี้ 
มูลคายุติธรรม (ลานบาท)  
2550 2549 

เงินลงทุนชั่วคราว   

         เงินลงทุนเพื่อคา - - 

         เงินลงทุนเผื่อขาย - - 

                      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 

                       ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 

                       ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - 8 

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายชั่วคราว - 8 

เงินลงทุนระยะยาว   

         เงินลงทุนเผื่อขาย - - 

                      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 

                       ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 

                       ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 1,518 826 

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายระยะยาว 1,518 826 

รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผ่ือขาย 1,518 834 

 
แมวาสภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศจะมีความผันผวนคอนขางมาก แตจากความเชื่อมั่นภายในประเทศที่เริ่ม

มีแนวโนมดีขึ้นจากความชัดเจนทางการเมืองภายหลังจากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บริษัทฯ จึงไดเพิ่มมูลคาการ
ลงทุนในหุนจดทะเบียนมากขึ้น เปนผลใหคาความเสี่ยงดานราคาของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

2.2   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  (Interest Rate Risk)  

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
รายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items)       
ในระยะเวลาตางๆ กันในระดับที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ของ
บริษัทฯ  

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะดําเนินงานภายใตระบบบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะยาว 
คือ สามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย
ในชวงระยะเวลาตางๆ ของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสําหรับการดําเนินงานและใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ  บริษัท
ฯและผูถือหุนบริษัทฯ จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ําระหวางระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสินทรัพย  หนี้สิน  และภาระ 
ผูกพันในแตละชวงเวลา (Interest Rate Gap Analysis) และเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯมีความเสี่ยงอยูในขอบเขต
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ที่สามารถยอมรับได บริษัทฯ จัดใหมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับไดโดย
พิจารณาจากโครงสรางของสินทรัพย หน้ีสินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารควบคุมและติดตามความ
เสี่ยงอยางใกลชิดโดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจ
เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ ในการรองรับความเสี่ยง 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วิเคราะหตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้                 

(หนวย : ลานบาท) 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด 
รายการ 

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

สินทรัพยทางการเงิน        

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 22 - - - - 249 271 

   เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน - - - - - - - 

   หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - - - 

   เงินลงทุน 1,284 1,280 - - 3,000 19,025 24,589 

   เงินใหสินเชื่อ 2,164 343 3,774 18,416 - 97 24,794 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 3,470 1,623 3,774 18,416 3,000 19,371 49,654 

หนี้สินทางการเงิน        

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,500 - - - - - 12,500 

   เงินกูยืม - 1,650 7,080 4,000 - - 12,730 

รวมหนี้สินทางการเงิน 12,500 1,650 7,080 4,000 - - 25,230 

 
จากการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม ซึ่งบริษัทฯ ไดโอนธุรกิจเงินฝากและเชาซื้อไปยังธนาคารธนชาต เปน

ผลใหบริษัทฯไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาตซึ่งปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น เพื่อรองรับการโอนเงินฝาก อยางไรก็ดี
จากสินเชื่อเชาซื้อที่ทยอยลดลง และการทยอยคืนเงินกูยืมจากธนาคารธนชาต จะทําใหความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ทยอยปรับลดลง  

2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการมีสินทรัพย หรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ 

บริษัทฯมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการพิจารณาถึง
ความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ดี 
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปดความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน เชน สัญญา
แลกเปลี่ยนลวงหนา เปนตน    
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจึงไมมีความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยน 

3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)    

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ใน
ปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองในแตละ
ชวงเวลาที่บริษัทฯ อาจมีความตองการเงินทุนแตกตางกันเพื่อรองรับการครบกําหนดของเงินกูยืม การลดหนี้สินประเภทอื่น
ลง หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง บริษัทฯไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง  

แหลงเงินทุนหลักของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550 ไดแก เงินกูยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเปนผลจากการปรับ
โครงสรางธุรกิจของกลุมธนชาต บริษัทฯไดโอนเงินฝากไปที่ธนาคารธนชาต และกูยืมจากธนาคารธนชาตมาทดแทน 
โดยมียอดเงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,500 ลานบาท  

เงินทุนจําแนกตามประเภทของแหลงเงินทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 รอยละ 2549 รอยละ 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก     

   จากประชาชน - - - - 

    จากสถาบันการเงิน 12,500 49.54 39,600 71.65 

    จากตางประเทศ - - - - 

ต๋ัวแลกเงิน - - - - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 7,730 30.64 10,665 19.30 

หุนกู 5,000 19.82 5,000 9.05 

 25,230 100.00 55,265 100.00 

 
เงินทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหลงเงินทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 2550 รอยละ 2549 รอยละ 

ไมเกิน 1 ป 20,730 82.16 42,535 76.97 

เกิน 1 ป 4,500 17.84 12,730 23.03 

 25,230 100.00 55,265 100.00 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา เปนดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

วันที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน 
รายการ 

เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 251 - 20 - 271 

   หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - 

   เงินลงทุน 1,284 800 3,480 19,025 24,589 

   เงินใหสินเชื่อ 3,009 3,937 17,848 - 24,794 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 4,544 4,737 21,348 19,025 49,654 

หนี้สินทางการเงิน      

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,500 - - - 12,500 

   เงินกูยืม - 8,230 4,500 - 12,730 

รวมหนี้สินทางการเงิน 12,500 8,230 4,500 - 25,230 

รายการนอกงบดุล      

   การค้ําประกันการกูยืมและการรับอาวัลตั๋วเงิน 10 - - - 10 

   การค้ําประกันอื่นๆ 1 - - - 1 

รวมรายการนอกงบดุล 11 - - - 11 

 

4. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)  

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาด     
ธรรมาภิบาลในองคกร หรือมีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยอาจ
เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือเหตุการณภายนอก และสงผล
กระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมทั้งช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท ฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพรอมทั้งจัดใหมีการปรับปรุงขั้นตอน
การทํางานภายในใหคลองตัวและสอดรับกับรูปแบบของการใหบริการทางการเงินเพื่อความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการตางๆ ไดแก 

• การจัดโครงสรางองคกร กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน เพื่อการสอบยันและ
ถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) โดยการแยกหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office) ออกจากหนวยงานที่ทําหนาที่
ควบคุมความเสี่ยง (Middle Office) ไดแก ฝายควบคุมธุรกิจ (Business Control Department)  และหนวยงานที่บันทึก
รายการ (Back Office)   
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• การจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการทําธุรกรรม เชน หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หนวยงาน
กฎหมาย หนวยงานประเมินราคาที่มีความชํานาญเฉพาะดานและเปนอิสระ เพื่อปองกันความผิดพลาดในการทํางานอัน
เกิดจากความไมรูและไมทันตอเหตุการณ 

• การจัดใหมีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทุกประเภท คูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ระเบียบอํานาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการทํางานภายในองคกรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมด 

• การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและหนวยงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
เพื่อติดตาม และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณที่เกิดขึ้น ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองใหรัดกุม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคาทั้งดานเทคโนโลยีและดานขอมูล โดยเฉพาะการ
ปองกันความเสียหายจากการลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ  

• การจัดทําขั้นตอนการคัดสรรการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่น (Outsourcing) ทั้งงานดานบริการและดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดระดับความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และความนาเชื่อถือในการดําเนินงาน โดยยังอยู
ภายใตกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  

• การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ประกอบดวย แผนฉุกเฉิน แผน
ระบบสํารอง และแผนการฟนฟูการดําเนินงาน เพื่อควบคุมไมใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก  รวมทั้งจัดใหมีการซักซอม 
เพื่อทดสอบความพรอมของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามวิธี Basic Indicator Approach ที่ BIS กําหนดขึ้น
ซึ่งคํานวณจาก Gross Income ของบริษัทฯ 

 
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯ   
ไดรับผลกระทบในทางลบ มีสาเหตุอันเนื่องมาจากบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทฯ เขาไปถือหุนหรือรวมลงทุนนั้น 
มีผลประกอบการขาดทุนหรือลมละลาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 17,498 ลานบาท    คิดเปน
รอยละ 71.55 ของเงินลงทุนสุทธิ บริษัทฯ มีการลงทุนในธนาคารธนชาตมากที่สุด มีมูลคาการลงทุน 14,406 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 82.33 ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม รองลงมา ไดแก บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 
จํากัด มีมูลคาการลงทุน 1,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.71 ของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังแสดงในตารางมูลคาเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

(หนวย : ลานบาท) 
มูลคาเงินลงทุน  

ช่ือบริษัท 
2550 2549 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 14,406 16,019 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 1,000 1,000 

บริษัท บริหารสินทรัพย แม็กซ จํากัด 334 334 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) - 1,500 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (มหาชน) - 113 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด - 422 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด - 500 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด - 360 

อื่นๆ 1,758 1,529 

รวม 17,498 21,777 

 
6.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ
ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุนหรือ
การดํารงอยูของบริษัทฯ ในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทฯ จัดใหมีการทําแผนกลยุทธสําหรับชวงเวลา 3 ป
ขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณภายนอกที่อาจสงผลกระทบถึงการ
บรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เปรียบเทียบกับ
แผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ 

 
7. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

     ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานราชการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ธปท. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต
ละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
7.1  ผลกระทบจากหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 

ตามที่ ธปท. ไดกําหนดหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมเพื่อกํากับดูแลสถาบันการเงินที่มี
ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย แบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงินใหมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
นั้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ที่ผานมา ธปท.ไดมีหนังสืออนุญาตใหธนาคารธนชาตซื้อหุนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือ
อยูจํานวน 8 บริษัท อันไดแก บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 1-13 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตแมเนจ
เมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด โดยใหซื้อ
หุนในราคามูลคาบัญชี (Book Value) ซึ่งธนาคารธนชาตไดทําการซื้อหุนบริษัทยอยทั้ง 8 บริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2550 และที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหธนาคารธนชาตออกหุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายแก BNSAL เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจทางการเงินของกลุมธนชาตใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยไดเสนอขายแก BNSAL เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เปน
ผลให BNSAL ถือหุนธนาคารธนชาตในสัดสวน รอยละ 24.98 สําหรับกลุมธนชาต ซึ่งเติบโตขึ้นจากแนวความคิดของ
กลุมธุรกิจทางการเงินที่มีบริษัทฯ เปนบริษัทแมมาโดยตลอด จึงทําใหกลุมธนชาต มีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้โดยไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 1-14 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550       สวนท่ี 2 หนา 2-1 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเปนมา 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจประเภท
เงินทุนและหลักทรัพยตั้งแตป 2517 ในช่ือ บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต จํากัด กอนจะเปลี่ยนมาเปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย     
ธนชาติ จํากัดในป 2523 โดยมุงเนนธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่นๆ อยางครบวงจรผานทางบริษัทในกลุม  

ในป 2548 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยผานทางธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” ให
ดําเนินการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลัง
โดยไดทําการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเชื่อท้ังหมดไปยังธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซ่ึงเปน
บริษัทในกลุมสงผลใหธนาคารธนชาต เปนเพียงบริษัทแหงเดียวในกลุมธนชาตที่ดําเนินธุรกิจสถาบันการเงิน โดย บริษัทฯ 
ไดคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังในระหวางป 2549 ซ่ึงสงผลให บริษัทฯ เปล่ียนสถานะจาก
บริษัทเงินทุนเปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต (Holding Company)  พรอมท้ังไดจดทะเบียนเปลี่ยน
ช่ือจากเดิมเปน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ในป 2549 บริษัทฯ ไดรับรางวัล SET Awards 2006 ในประเภท Best Corporate Governance Report Awards 
ซ่ึงเปนรางวัลท่ีมอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่ดีเดนในดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล    กิจการที่ดี 15 ขอ 
ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ตอมาในเดือนธันวาคม 2549 ธปท.ไดอนุญาตการจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงิน
โดยมี บริษัทฯ เปนบริษัทแมของบริษัทในกลุมธนชาตที่ประกอบธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม   

 จากที่สถาบันการเงินมีลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือขายหรือกลุมธุรกิจทางการเงิน
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนและตอบสนองความตองการของลูกคา ธปท.ไดประกาศหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision) เพ่ือเปนการพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงิน ซ่ึงกลุมธนชาต โดยบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมของกลุมรวมกับธนาคารธนชาต ไดยื่นคําขอจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงิน และไดรับอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

 ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ  
ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ ดานเทคโนโลยี ดานสาขา ดานการใหบริการ ดานผลิตภัณฑทางการเงิน การจัดอันดับ
เครดิตและรางวัลเกียรติคุณกลุมธนชาต ดังนี้ 

ดานการบริหารจัดการ 

• บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 
Supervision) 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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 เดือนกุมภาพันธ 2550 กลุมธนชาตไดประกาศแผนปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุม โดยใหธนาคาร       
ธนชาตเปนผูถือหุนใน 

- บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน คือ 1) บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  2) บริษัท หลักทรัพย
จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 3) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 4) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 5) บริษัท ธนชาตกรุป     
ลีสซิ่ง จํากัด  6) บริษัท เนช่ันแนล ลีซซิ่ง จํากัด  7) บริษัท ธนชาตลีสซ่ิง 2000 จํากัด และ 8) บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

- บริษัทท่ีประกอบธุรกิจงานสนับสนุน คือ 1) บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด และ 2) บริษัท  
ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด  

 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ไดอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการถือหุน
ของบริษัทในกลุม โดยทําการอนุมัติการขายหุนสามัญของบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ในราคามูลคาตามบัญชีส้ินเดือน
ลาสุดกอนทํารายการซื้อขายหุน แตรวมกันไมเกิน 4,670 ลานบาท โดยมีสัดสวนการผูถือหุนดังน้ี 

บริษัท จํานวนหุนที่ซ้ือ สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
1. บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,499,999,930 100.00 
2. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 7,499,993 75.00 
3. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 49,999,400 100.00 
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 38,999,434 78.00 
5. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 599,993 100.00 
6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 999,993 100.00 
7. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 35,999,994 100.00 
8. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 9,999,000 100.00 

 ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2550 ธปท. ไดอนุญาตใหธนาคารธนชาตซื้อหุนในบริษัทยอยตามมติท่ีประชุม ผูถือหุน
อนุมัติ และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ธนาคารธนชาตไดทํารายการซ้ือบริษัทยอยดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินรวม 4,158 
ลานบาท โดยราคาซื้อขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี (Book Value) ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอยและ
ตอมา เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 ธนาคารธนชาตไดทําการซื้อหุนสามัญของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด เพิ่มอีกจํานวน 
6,000,000 หุน ทําใหธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนในบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด คิดเปนรอยละ 100  

การเสนอขายหุนแก The Bank of Nova Scotia Asia Limited 

 วันที่ 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูลงทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงในจํานวนไมเกิน 276,263,200 หุน ตามขอตกลงการซื้อขายหุนสามัญของธนาคารธนชาตกับ The Bank of 
Nova Scotia Asia Limited “BNSAL” ในราคาหุนละ 16.37 บาท 

 ท้ังน้ี BNSAL ไดแสดงความประสงคท่ีจะซื้อหุนสามัญของธนาคารธนชาตในลักษณะเปนผูรวมทุนและบริหาร
จัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวของธนาคารธนชาต  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังผอนผันให BNSAL เปนผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 24.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของธนาคารธนชาต และผอนผันใหธนาคารธนชาตมีผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทยไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนาย



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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ไดแลวท้ังหมด และใหมีกรรมการที่มิใชสัญชาติไทยเกินกวา 1 ใน 4 แตไมเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไม
เกินสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทย  

 ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ธนาคารธนชาตไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแก BNSAL จํานวน 276,263,200 หุน 
ในราคาหุนละ 16.37 บาท และ BNSAL ไดซ้ือหุนสามัญของธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ อีกจํานวน 157,130,216 หุน ใน
ราคาหุนละ 16.37 บาท ทําให BNSAL มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาต รวมจํานวน 433,393,416 หุน คิดเปนรอยละ 
24.98 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของธนาคารธนชาต และบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาต 
จํานวน 1,291,912,593 หุน คิดเปนรอยละ 74.48  

 นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินกับ BNSAL ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนโยบายสถาบัน
การเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ โดยเม่ือ BNSAL เขาเปนผูถือหุนธนาคารธนชาต
แลว The Bank of Nova Scotia – Bangkok Branch จะตองคืนใบอนุญาตการประกอบการสาขากรุงเทพฯ ใหแก
กระทรวงการคลัง และจะตองโอนสินทรัพยและหนี้สินใหแกธนาคารธนชาตในราคาตามบัญชี  

 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 BNSAL ไดทําการโอนหุนทางทะเบียนผูถือหุนสําหรับหุนธนาคารธนชาตที่ถืออยู
ท้ังหมดใหกับ The Bank of Nova Scotia “BNS” ซ่ึงเปนบริษัทแมของ BNSAL ทําให BNS ถือหุนของธนาคารธนชาตคิด
เปน รอยละ 24.98 

• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  

ไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพิ่มเติมจากท่ีไดมีการจัดแบงสายงานตามลักษณะประเภทของลูกคา และแยก
สายงานสนับสนุนออกจากสายงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักแลว นอกจากนี้ เพ่ือใหมีโครงสรางการกํากับที่ชัดเจนขึ้น จึงได
จัดใหสํานักกํากับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงานอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  และจัดตั้งสํานัก
บริหารความเสี่ยง เพ่ือดําเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรากฏรายละเอียดโครงสราง ดังน้ี 

1. สายการตลาด ประกอบดวย กลุมพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาด กลุมพัฒนาชองทางการขาย  และ
กลุมการตลาด(ขาย)  

2. สายปฏิบัติการ ประกอบดวย กลุมงานบริการและงานทะเบียน และกลุมปฏิบัติการกองทุน   
3. กลุมบริหารกองทุน 
4. กลุมงานสนับสนุนธุรกิจ ประกอบดวย หนวยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี หนวยงานบริหารงาน

บุคคล หนวยงานธุรการ หนวยงานบัญชีและงบประมาณ หนวยงานกฎหมาย สํานักกรรมการบริหาร  
5. กลุมงานอิสระ ประกอบดวย สํานักกํากับดูแลกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน และสํานักบริหารความเสี่ยง 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด และบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญจากเดิมบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนเปนธนาคาร     
ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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ดานกระบวนการและระบบการปฏิบัติการ 

• บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- ปรับโครงสรางกลุมงานปฏิบัติการ (Operations Group) เปนลักษณะ Thanachart Diamond Business Model 
เพื่อเปนการสนับสนุนการเจริญเติบโตของธนาคารธนชาต โดยการปรับโครงสรางกลุมงานปฏิบัติการ ภายใต Thanachart 
Diamond Business Model น้ี จะสามารถทําใหการบริหารงานปฏิบัติการและบริการ มีความรวดเร็ว ยืดหยุน และเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  

- ปรับโครงสรางการจัดการและบริหารสํานักงานเขตและสํานักงานสาขา ภายใต HUB Operation Excellence 
โดยการพัฒนาระบบงานและหลักเกณฑการปฏิบัติงานภายใน  รวมถึงการออกแบบกระบวนการของธุรกิจใหม ซ่ึงทําให
การปฏิบัติงาน สามารถรองรับการบริการและการประกอบธุรกิจตามนโยบายและกลยุทธในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ธนชาต 

- ดําเนินการโครงการ Thanachart Contact Center  ไดเสร็จสมบรูณในป 2550 ทําใหลูกคาทั่วประเทศสามารถ
สอบถามการบริการจากกลุมธนชาตผานเบอรติดตอเบอรเดียวท่ัวประเทศคือ 1770 ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- ระบบปฏิบัติการงานบุคลากร (Human Resource Information System : HRIS) ไดบรรลุการดําเนินการสวน
ท่ี 1 เรียบรอยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และ คาดวาจะแลวเสร็จท้ังสามสวนภายในสิ้นป 2551 โดยระบบนี้จะชวยให
ขอมูลท่ีถูกตองแมนยําเพื่อการบริหารงานบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการงานบุคลากรที่จะชวยลดอัตรา
พนักงานและเอกสารในระบบงานบุคลากรเปนอยางมาก 

- ระบบปฏิบัติการเชาซื้อ (Hire Purchase System) ไดดําเนินการตอเนื่องในป 2550 และคาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2551 เปนระบบท่ีรองรับเงื่อนไขผลิตภัณฑเชาซื้อท่ีนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจและการบริการเชาซื้อ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

- ระบบปฏิบัติการทางบัญชี (General Ledge System) ไดแลวเสร็จเปนท่ีเรียบรอยสําหรับในสวนท่ี 1 ทําให
ความเร็วและประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางบัญชีเร็วขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการทางบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีท่ีจะประกาศเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดทํารายงานเพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  ไดพัฒนาระบบการใหบริการ ดังน้ี 

- พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพยทางระบบอินเตอรเน็ต ประเภทบัญชี Credit Balance 
- พัฒนาระบบการซื้อขาย SET50 Index Options รวมกับบริษัท Freewill Solutions จํากัด เพ่ือใชในการสง

คําสั่งซ้ือขาย SET50 Index Options ผานเจาหนาท่ีการตลาด ท้ังนี้บริษัทไดรวมกับทาง บริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จํากัด 
พัฒนาระบบเพื่อใชในการสงคําสั่งซ้ือขาย SET50 Index Futures  ผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ขยายขอบเขตการใหบริการ ดังน้ี 

- เพ่ิมระบบการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ทดแทนการออกใบรับรองสิทธิ เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับลูกคาใน
การลงทุน โดยเริ่มตนจากกองทุนตลาดเงินกอน 

- เพ่ิมระบบงานบริหารจัดการกองทุน (HiInvest) 
- เพ่ิมระบบงานการพิสูจนตัวตนของลูกคา KYC/CDD 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  นําระบบ Survey System และระบบ Open Claim (GIS) Auto  เขามาใชใน
กระบวนการจัดการดานสินไหมทดแทน เปนผลใหการเปดเคลมมีความรวดเร็ว และถูกตองมากขึ้น สงผลใหลูกคา และคูคา
ไดรับบริการดานสินไหมทดแทนรถยนตท่ีรวดเร็วขึ้น 

ชองทางการใหบริการ 

• ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- เปดสาขาใหมจํานวน 33 สาขา รวมมี 166 สาขา ณ ส้ินป 2550 ครอบคลุมยานเศรษฐกิจสําคัญและใหบริการ
ไดท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีจํานวนสาขาอยูในลําดับที่ 8 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ทําใหธนาคารธนชาต
สามารถขยายฐานลูกคาไดเปนอยางมาก 

- ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติเพ่ิม 38 เครื่องรวมมี 280 เครื่อง ณ ส้ินป 2550 ซ่ึงแบงแปน 139 เครื่องใน
กรุงเทพมหานคร และ 141 ในตางจังหวัดและเขตปริมณฑล นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตไดจัดทําโครงการ “ATM Connect” 
รวมกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือใหลูกคาสามารถใชบริการบัตร ATM ของธนาคารธนชาตผานเครื่องบริการของ
ธนาคารกรุงไทย ในรายการที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจายเหมือนกับใชผานเครื่องของธนาคารธนชาต 

- จํานวนสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ ส้ินป 2550 อยูท่ี 65 แหง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 21 แหง จากปท่ีผานมา 
ครอบคลุมสถานที่ทองเที่ยวท้ังหมดแลว  

• บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  เปดสํานักงานสาขาใหมในป 2550 จํานวน 5 สาขา แบงเปนสาขาที่
ใหบริการเต็มรูปแบบจํานวน 2 สาขา และสาขายอยจํานวน 3 สาขา ทําให ณ ส้ินป 2550 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต มีสาขา
ท้ังส้ิน 33 สาขา 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  มีสาขารวมท้ังส้ิน จํานวน 16 สาขา และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใชคาสินไหม
ทดแทนจํานวน 8 สาขา 

ดานการใหบริการ 

• ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)   

- ปรับเปลี่ยนการพัฒนาผลิตภัณฑจากแบบ Decentralization เปน Centralization เพ่ือเพ่ิมผลประโยชนในการ
ทํา Cross-selling & Product Bundling ท้ังน้ี Centralization ทําใหสามารถวิเคราะหความตองการของลูกคาในแตละกลุม
ลูกคาไดแมนยํา ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาผลิตภัณฑมีประสิทธิผลมากขึ้น  
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- เรงพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการทางการเงินของลูกคาได  จนทําใหธนาคารธนชาตมี
จํานวนผลิตภัณฑเทียบเทากับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม  

• บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

- ไดรับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหน่ึงในทีมผูจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอิค
วิตี้ อีทีเอฟ (Equity ETF) กองแรกของประเทศไทย 

- เปดใหบริการนายหนาซื้อขาย SET50 Index Options ผานเจาหนาท่ีการตลาดและผานระบบอินเตอรเน็ต เม่ือ
วันที่ 29 ตุลาคม 2550  

- เปดใหบริการท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory) เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2550 

• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 ขยายขอบเขตการใหบริการสั่งซ้ือหนวยลงทุนเปนประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก   (Savings Plan)  จาก 27 
กองทุน เปนทุกกองทุน ยกเวนกองทุนตางประเทศ  

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  

เปดเคลมผานระบบ On-Line เพ่ือชวยลดเวลาในการรอเจาหนาท่ีสํารวจภัย และลดคาใชจายของบริษัทโดยใน
กระบวนการจัดการนี้ลูกคาจะไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลักษณะการบริการจะเปนแบบ One Stop Service ลูกคาสามารถ
แจงเคลมไดในจุดท่ีลูกคาสะดวกที่สุด 

ดานผลิตภัณฑทางการเงิน 

• ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)   

ธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองในทุกบริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
ซ่ึงรายละเอียดไดเปดเผยไวในหัวขอ “การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ”  สวนท่ี 2 หนา 3-1 ถึงหนา 3-19 

• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  จัดตั้งกองทุนท่ีเสนอขายแกประชาชนทั่วไปรวม 12 กองทุน ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 

 (หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะกองทุน จํานวนกองทุน มูลคาท่ีเสนอขายได 
กองทุนรวมตราสารหนี้ Roll Over 4 4,571 

กองทุนรวมตราสารแหงหนี้คุมครองเงินตนอายุ 1 ป 1 4,947 

กองทุนผสม 3 1,645 

กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ 4 4,084 

  รวม 12 15,247 
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• บริษัท  ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  ไดพัฒนาแบบประกันชีวิตใหมๆ ออกจําหนายรวม 3 แบบประกัน ไดแก 

- ธนรัตน 14/14 -Smart Tax  เปนกรมธรรมแบบสะสมทรัพยท่ีมีระยะเวลาคุมครอง 14 ป ชําระเบี้ยประกันภัย
ระยะเวลา 14 ป ท่ีมีความโดดเดนในดานผลประโยชนอยางสูงสุด จากการนําเบี้ยประกันภัยท่ีชําระมาหักลดหยอนภาษีเงิน
ไดเปนจํานวนสูงสุด 50,000 บาทตอป อีกท้ังมีผลตอบแทนเงินสดคืน (Bonus) ทุกส้ินปกรมธรรม เริ่มตั้งแตส้ินปกรมธรรม
ท่ี 3 ในอัตราท่ีแนนอนและตอเนื่องไปตลอดสัญญา 14 ป 

- กรมธรรมประกันชีวิตกลุม แบบสินเชื่อเพ่ือนักบินพาณิชย เปนแบบประกันภัยท่ีใหความคุมครองแกผูท่ีกูยืมเงิน
เพ่ือมาชําระคาเลาเรียนเพื่อเปนนักบินพาณิชย โดยแบบประกันภัยน้ีจะคุมครองกรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเปน
บุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร โดยบริษัทจายเงินผลประโยชนตามตารางจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลงเปนรายเดือน 
ใหแกผูรับผลประโยชน (เจาหน้ี) เพ่ือปลดหน้ีท่ีคางชําระและหากมีสวนเหลือ บริษัทจะจายสวนท่ีเหลือใหแกผูรับ
ผลประโยชนหรือทายาทตามที่ไดมีการระบุไวในกรมธรรม ซ่ึงแบบประกันภัยน้ีมีระยะเวลาคุมครอง 10 ป ชําระเบี้ย
ประกันภัยครั้งเดียว 

• บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

 1.   ผลิตภัณฑดานการประกันภัยรถยนต 
 1.1 Motor ( Plus 2 ) 
 1.2 Motor ( 2 & 3 Plus ) 

 2.   ผลิตภัณฑดานการประกันภัยท่ีไมใชรถยนต 
2.1 SME Package 
2.2 Happy PA 

รางวัลเกียรติคุณ “กลุมธนชาต” 

• บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล Best Bond Securities Firm จากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (ThaiBMA) ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแหงป 2549 (ThaiBMA Best Bond Award 2006) ซ่ึงเปนรางวัลท่ี
มอบใหแกสถาบันผูคาตราสารหนี้ท่ีเปนบริษัทหลักทรัพยท่ีผลงานและมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้โดยพิจารณาจากมูลคา
การซื้อขาย การปฏิบัติตามขอกําหนด ปริมาณธุรกรรมในตลาดแรกและการเสนอราคาซื้อขายตราสารหนี้ 

• บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ไดรับรางวัล Best  Fund Group Over Three Years 2007  (Bond 
Group)  เปนรางวัลสําหรับกองทุนตราสารหนี้ ท่ีมีผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ปลาสุดดีท่ีสุด ของป 2006 แตประกาศในป 
2007 ผูใหคือ โพสต พับลิชช่ิง และลิปเปอร 

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ไดรับรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ"  (THAILAND NATIONAL 
QUALITY AWARDS : TNQA) ประจําป 2550 จํานวน 5 ทาน  ซ่ึงจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย  โดยรางวัล  TNQA  เปน
การเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผูผลิตผลงานคุณภาพดี และเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกตัวแทนประกันชีวิต  
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ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ีงบริษัทในกลุมธนชาตจัดแบงประเภทการ
ประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจเชาซื้อและลีสซิ่ง และ
กลุมงานสนับสนุน ท่ีถือไดวาเปนกลุมท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดําเนินงานอยางชัดเจน 
ในสวนของชองทางการบริการทางการเงินของกลุมจะผานเครือขายและชองทางการบริการของธนาคารธนชาตเปนหลัก 
ตามแนวทางสงเสริมของทางการที่กํากับดูแล 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                                                                                                                                                     สวนที่ 2 หนา 2-9 

โครงสรางการถือหุนในกลุมธนชาต ณ วันที่  29 กุมภาพันธ 2551 

 

 

The Bank of Nova Scotia  

ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

กลุมธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจสนับสนุน 

ธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจประกัน 

ธุรกิจลีสซิ่ง 

บรษิัท หลักทรพัย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

บรษิัท ธนชาตประกันภยั จาํกัด  

บรษิัท ธนชาตประกันชวีิต จํากดั  

บรษิัท ธนชาตกรุป ลสีซิ่ง จํากัด  

บรษิัท ธนชาต โบรกเกอร จาํกัด 

บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

บรษิัท ธนชาตกฎหมายและประเมนิราคา จํากดั 

บรษิัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

บรษิัท บริหารสินทรพัย เอ็น เอฟ เอส จํากดั 

บรษิัท บริหารสินทรพัย แมกซ จาํกดั 

74.92% 24.98% 

100% 

75.00%

100% 

100%  

100% 

100 %  

100 % 

100% 

100% 

100% 

100% 

100%  

58.45% 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  Formatted: Font: (Default)
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บรษิัท ธนชาตเอสพีว ี01 จํากัด 

ธุรกิจนอกกลุมธุรกิจการเงิน 

หมายเหต ุรอยละการถือหุนที่แสดงนับรวมการถือหุนโดยผูทีเ่กีย่วของ บรษิัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด  บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด  

ธุรกิจการเงิน 
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นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

 กลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต มีนโยบายที่จะใหบริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยแบงแยกการ
ประกอบธุรกิจออกเปน 2 กลุม คือ 

ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไดแก 
1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแม

ของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต 
2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย และธุรกิจอ่ืนที่ ธปท.อนุญาต 

เชน การเปนนายหนาประกันภัย การเปนนายหนาประกันชีวิต ธุรกิจนายหนาคา และจัดจําหนายหนวยลงทุน 
3. บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย  การจัดจําหนายหลักทรัพย 
และการเปนท่ีปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ไดแก  
ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 

4. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคารธนชาต (ถือ
หุนในอัตรารอยละ 75) กับ ธนาคารออมสิน (ถือหุนในอัตรารอยละ 25)  ใหประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมสวน
บุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือวาเปนบริษัทที่ใหบริการคําแนะนําไดอยาง
ครบวงจร   

5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการดานประกันวินาศภัย ไดแก การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

6. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการดานความคุมครองชีวิตและสุขภาพ  
โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของลูกคา ไดแก การประกันสามัญรายบุคคล และการประกันกลุม 

7. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อรถยนตทุกประเภท 
8. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด ใหบริการติดตามลูกคาเชาซื้อของกลุมธนชาต ใหมีการจัดทํา

ประกันภัยรถกับบริษัทประกันภัยตางๆ รวมถึงการเปนนายหนาสําหรับประกันภัยรถใหกับบริษัท ธนชาตประกันภัย 
จํากัด  

9. บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย  
โดยรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุมธนชาตมาบริหาร 

10. บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย  โดยรับ
ซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินมาบริหาร 

ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ไดแก 

1. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหบริการงานท่ีปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรม
สัญญา งานฟองคดีและบังคับคดี งานประเมินราคาทรัพยสินหลักประกัน 

2. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 
3. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของ

บริษัทในกลุมธนชาต  
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย 

     โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญจากงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ระหวางป 2548-2550 มีดังนี้ 

                        (หนวย : ลานบาท) 

2550 2549 2548 
กลุมธุรกิจ 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล       
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 2,378 13.4 4,588 33.7 6,979 58.4 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 15,360 86.7 11,136 81.7 3,001 25.1 
บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 72 0.4 88 0.7 60 0.5 
บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด 210 1.2 512 3.8 446 3.7 
บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 63 0.4 114 0.8 181 1.5 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 6 0.0 6 0.0 3 0.0 
บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากัด 55 0.3 55 0.4 22 0.2 
บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากัด 160 0.9 141 1.0 102 0.9 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 421 2.4 227 1.7 85 0.7 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 1 0.0 - - - - 
บริษัทยอยอื่น ๆ  73 0.4 84 0.6 56 0.5 

   รวมรายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล 18,799 106.1 16,951 124.4 10,935 91.5 

คาใชจายดอกเบ้ีย       
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 567 3.2 583 4.3 1,578 13.2 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 9,125 51.5 9,440 69.3 2,821 23.6 
บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1 0.0 7 0.0 3 0.0 
บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 8 0.0 12 0.1 19 0.2 

   รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 9,701 54.7 10,042 73.7 4,421 37.0 

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสุทธิ 9,098 51.4 6,909 50.7 6,514 54.5 
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                          (หนวย:ลานบาท) 

2550 2549 2548 
กลุมธุรกจิ 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ)       

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 824 4.6 553 4.1 346 2.9 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (2,643) (14.9) (1,228) (9.0) (414) (3.5) 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1 0.0 13 0.1 115 1.0 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด (80) (0.5) (134) (1.0) 700 5.9 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 9 0.1 94 0.7 4 0.0 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด (163) (0.9) (61) (0.5) (26) (0.2) 

บริษัทยอยอื่น ๆ  1 0.0 4 0.0 (2) (0.0) 

   รวมโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (2,051) (11.6) (759) (5.6) 723 6.1 

ขาดทุนจากการปรบัโครงสรางหนี ้       

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) - - (1) (0.0) - - 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - - (33) (0.2) (63) (0.5) 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) - - (10) (0.1) (104) (0.9) 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด - - (121) (0.9) (259) (2.2) 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด - - - - (4) (0.0) 

   รวมขาดทนุจากการปรับโครงสรางหนี ้ - - (165) (1.2) (430) (3.6) 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    7,047 39.8 5,985 43.9 6,807 57.0 

    และขาดทนุจากการปรับโครงสรางหนี้       

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

1,718 

 

9.7 

 

1,225 

 

9.0 

 

1,233 

 

10.3 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 1,506 8.5 1,144 8.4 642 5.4 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 760 4.3 869 6.4 608 5.1 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด 471 2.6 797 5.9 523 4.4 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 241 1.3 348 2.6 66 0.6 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 368 2.1 255 1.8 243 2.0 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากัด 2,081 11.7 1,668 12.2 1,056 8.8 

บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากัด 3,313 18.7 1,231 9.0 779 6.5 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 86 0.5 51 0.4 25 0.2 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 66 0.4 14 0.1 - - 

บริษัทยอยอื่นๆ ** 66 0.4 41 0.3 (31) (0.3) 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 10,676 60.2 7,643 56.1 5,144 43.0 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและ 

   ขาดทุนจากการปรบัโครงสรางหนี้และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 17,723 100.0 13,628 100.0 11,951 100.0 
 หมายเหตุ    ** บริษัทยอยอื่น ๆ ประกอบดวย บจ.ธนชาตลีสซ่ิง 2000 บจ.เนชั่นแนล ลีซซ่ิง บจ.กรุงเทพเคหะ บจ.สินเคหการ บจ.พัสระ บจ.ถิรวานิช บจ.ธนชาตกฎหมาย

และประเมินราคา กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอรตี้ฟนด 6 บจ.ธนชาตเอสพีวี 01 และ บจ.ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจแตละป บริษัทฯไดมีการพิจารณาและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดย
มีการจัดทําสมมติฐานปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ และกําหนดเปาหมายเปนจํานวนที่ชัดเจนแยกตาม
สายธุรกิจ รวมถึงการขยายฐานลูกคาซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กําหนดเวลาท่ีตกลงไว ซ่ึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงแผนงานในกลางป กรณีปจจัยท่ีเปนสมมติฐานในการจัดทํา
แผนงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ หรือมีสถานการณใดๆ ท่ีมีผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยโดยตรง ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายธุรกิจ เพื่อใหเหมาะสมตอปจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต  

 กลุมธนชาตมีนโยบายรวมกัน ในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธในการ
ประกอบธุรกิจของกลุมธนชาต  

วิสัยทัศนของกลุมธนชาต 

 “การเปนกลุมธุรกิจท่ีใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการ
บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย 
ภายใตความรวมมือและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของทุกหนวยงาน” 

 โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 พ้ืนฐานหลัก คือ การเปนกลุมธุรกิจท่ีใหบริการทางการเงิน
ครบวงจรโดยมีธนาคารธนชาตเปนผูนําเสนอบริการ (Universal Banking) การตอบสนองความตองการของลูกคาเปน
หลัก (Customer Centric) และความรวมมือ ความเปนหน่ึงเดียวกันของทุกหนวยงาน (Synergy) ภายใตความเชื่อท่ีวา 3 
พ้ืนฐานหลัก คือ ปจจัยหลักท่ีจะทําใหกลุมธนชาตเปน Fully Integrated Financial Service ไดในอนาคต 

 การทําธุรกิจการเงินครบวงจร (Universal Banking) จัดใหมีบริการทางการเงินครบวงจร ในการที่จะ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตรงตามความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ควบคูกับมีชองทางการบริการ
และเครือขายท่ีเขาถึงลูกคาเปาหมายไดในทุกๆ จุดบริการ และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ท่ีลูกคาทั่วประเทศสามารถใชบริการ
ไดอยางสะดวกและไดรับบริการท่ีดี โดยปจจุบันกลุมธนชาต เปนกลุมธุรกิจทางการเงินที่มีบริการทางการเงินครบวงจร 
ท้ังธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ท้ังน้ี การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของกลุมธนชาตจากนี้ตอไป คือ การมุงเนนการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส การเรงขยายการเปดสาขา สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ และเครื่องบริการ
อัตโนมัติ (ATM, ADM) เพ่ือขยายเครือขายการใหบริการลูกคาไดอยางครอบคลุมท่ัวประเทศ  

  การตอบสนองทุกความตองการของลูกคา (Customer Centric) ปรับกระบวนการบริการทางการเงินที่
สามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย โดยใหความสําคัญตอการปรับปรุง คนควาและวิจัย 
รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา เพ่ือใหการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการสามารถที่จะตอบสนองไดตรงตาม
ความตองการของลูกคามากที่สุด ท้ังน้ี รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารฐานขอมูล (Data Management Center) เพ่ือ
ประโยชนในการนําขอมูลมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนาการใหบริการตอลูกคากลุมเปาหมาย นอกจากนี้ 
กลุมธนชาต ยังใหความสําคัญในการใหบริการของพนักงานที่มีตอลูกคา โดยพนักงานทุกคนจะเอาใจใสลูกคาผานการ
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สอบถามดวยคําพูดท่ีประทับใจ สังเกตการใชบริการท่ีลูกคาใชเปนประจํา รวมท้ังการหวงใยและพรอมใหความ
ชวยเหลือแกลูกคาเปนอยางดี  
 การผนึกพลังรวมของบริษัทในกลุมและพนักงานเพื่อดําเนินธุรกิจเชิงรุก (Synergy) การรวมมือรวม
แรงใจ ในการทํางานรวมกันของบริษัทในกลุมธนชาตทุกบริษัทและพนักงานทุกระดับจนถึงผูบริหาร ในลักษณะการ
ทํางานแบบบูรณาการ (Integrative) กอใหเกิดการดําเนินธุรกิจเชิงรุก สอดรับกับแผนกลยุทธของกลุมธนชาต และ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน กลุมธนชาตจึงไดสนับสนุนที่จะเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) เพ่ือประโยชนในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ (Know-how) และความ
ชํานาญ (Skill) ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทของกลุม  

พันธกิจ 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

พันธกิจตอลูกคา  มุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและยกระดับการใหบริการทางการเงินใหเปน
มาตรฐาน 

พันธกิจตอคูแขง  แขงขันอยางใสสะอาด โปรงใส 

พันธกิจตอคูคา  สรางความสัมพันธท่ีดีตอคูคา 

พันธกิจตอพนักงาน  เปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอยาง
ตอเน่ือง 

พันธกิจตอผูถือหุน ใหความสําคัญในเรื่องผลประโยชนผูถือหุน 

พันธกิจตอสังคม  เปนองคกรท่ีดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ 

กลยุทธในการประกอบธุรกิจกลุมธนชาต 

รวมพิจารณากําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และแนวการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหมีการประสานพลังทางธุรกิจ
และการดําเนินการมุงสูวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน 

กําหนดใหบริษัทในกลุมจัดทํางบประมาณและแผนงานประจําป และแผนงาน 3 - 5 ป เสนอพิจารณาเปน
ประจําทุกป 

กําหนดใหบริษัทในกลุม รายงานผลการดําเนินงานตอ บริษัทฯ ซ่ึงเปนบริษัทแมของกลุมเปนรายเดือน 
และจัดใหัมีการทบทวนเปาหมาย งบประมาณรวมกันทุกงวดกลางป 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัทยอยไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 6 กลุมหลัก 
ประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจใหเชาซื้อและลีสซิ่ง   
ธุรกิจงานสนับสนุนและอื่นๆ ซึ่งลักษณะผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการตลาดและภาวะการแขงขันของแตละธุรกิจ 
ในปที่ผานมามีดังนี้ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ลักษณะบริการ 

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ประกอบกิจการพาณิชยตามพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชยและประกาศที่เกี่ยวของที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” และประกอบกิจการเปนผูแนะนํา
ซื้อขายหนวยลงทุน แนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย นายหนาประกันภัย ประกันชีวิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ธนาคารธนชาต มีสาขารวม 166 สาขา เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) (ทั้งในและนอกสาขา) รวม 280 เครื่อง เครื่อง
ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) รวม 3 เครื่อง และมีจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศรวม 65 จุด โดยใหบริการที่สาขา 
45 สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ 20 สํานักงาน  

แนวทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

 ธนาคารธนชาต ดําเนินธุรกิจภายใตวิสัยทัศนของกลุมธนชาตที่วา “การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการ
ทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของทุกหนวยงาน” โดยประธานเจาหนาที่บริหารไดกําหนดกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจ 6 ประการ (CEO’s Six-
point Agenda) ที่ดําเนินการตอเนื่องต้ังแตป 2549 อันประกอบดวย 

1. การบรรลุเปาหมายทางการเงิน (Financial Targets) เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ไดวางไวตาม
ยุทธศาสตรระยะยาว (Long-term Strategic Plan)  

2. เรงสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ และขยายฐานธุรกิจรวมทั้งคุณภาพการใหบริการที่ดีเลิศ (Growth 
Initiatives) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยายชองทางการขายไปยัง
พ้ืนที่ที่มีความสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดทั้งหมด 

3. ติดต้ังระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่สําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกใหการดําเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Operational Improvement) ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบงาน
ของกลุมธนชาต ใหเปนมาตรฐานสากล (Best Practice) ทั้งหมด 

4. สรางวัฒนธรรมการทํางานเชิงรุก และพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานขององคกร 
(People Development) คือ การมุงเนนการสรางวัฒนธรรมในการทํางานใหม การสราง New DNA ใหแกพนักงานทุก
ระดับช้ัน 
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5. ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามเกณฑของทางการและดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) ภายใตการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลทั่วไป การตรวจสอบภายในและกฎระเบียบ
ขอบังคับ ทั้งนี้ ยังรวมถึงการกําหนดถึงจริยธรรมในการทํางานของพนักงานที่เปนมาตรฐานทั่วทั้งองคกร 

6. เผยแพรภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดีขององคกรไปสูกลุมลูกคาและนักลงทุน (Public Relations and 
Communication) 

กลุมผลิตภัณฑและบริการ 

 ธนาคารธนชาตไดมีการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการที่หลากหลายของลูกคาดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ 4 กลุมหลัก ดังนี้  
 กลุมที่ 1 บริการดานเงินฝาก 
 กลุมที่ 2 บริการดานเงินใหสินเชื่อ 
 กลุมที่ 3 บริการดานอิเล็กทรอนิกส 
 กลุมที่ 4 บริการดานอื่นๆ 
 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 กลุมท่ี 1 บริการดานเงินฝาก 

 ธนาคารธนชาตใหบริการดานเงินฝากกับกลุมลูกคา ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผาน
ชองทางการใหบริการของธนาคารธนชาต โดยแบงบริการดานเงินฝากออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 

- เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit)  
- เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) เชน ระยะเวลาฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน เงินฝากประจําพิเศษ 9 

เดือน และ 15 เดือน 
- เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit) 
- เงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

 กลยุทธการแขงขัน 

 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) 
  ธนาคารธนชาตใหความสําคัญกับการนําเสนอบริการเงินฝากที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา
และมีนโยบายที่จะเนนใหมีบริการดานเงินฝากที่มีความหลากหลายมากขึ้น  โดยการเพิ่มเงื่อนไขใหม รวมทั้งยังเนนถึง
ความเปนผูนําในการทําการตลาดเชิงรุกควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย เพื่อใหรองรับเงินฝาก
รูปแบบใหม ๆ เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ตามยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน เปนตน  รวมทั้งยัง
เนนถึงความเปนผูนําในการทําการตลาดเชิงรุก 

2. กลยุทธดานอัตราดอกเบี้ย (Pricing Strategy) 
 ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยพิจารณาจากแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ย ทิศทางเศรษฐกิจ รวมถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตางๆ โดยธนาคารธนชาตเนนใหอัตรา
ดอกเบี้ยที่สามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยคูแขงอื่นๆ ได 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 3-2 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

  3.  กลยุทธดานโปรแกรมสงเสริมการขาย (Promotion Strategy) 
  ธนาคารธนชาตไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑเงินฝากใหแกกลุมลูกคา
เปาหมายอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 ที่ผานมา ธนาคารธนชาตมุงเนนไปที่การจัดกิจกรรมการตลาดและโปรแกรม
สงเสริมการขายสําหรับลูกคาออมทรัพย ทั้งที่เปนลูกคาบุคคลธรรมดา และลูกคานิติบุคคล เพื่อเปนการขยายฐานลูกคา
เงินฝากออมทรัพยไปสูกลุมลูกคาเปาหมายใหม ๆ ใหมากขึ้น 

4. กลยุทธดานการจัดกลุมลูกคา (Customer Segmentation) 
ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะจัดกลุมของลูกคา และวิเคราะหถึงความตองการและรูปแบบการใช

บริการของลูกคาแตละกลุม โดยธนาคารธนชาตไดจัดเตรียมเจาหนาที่การตลาดไวคอยบริการใหคําแนะนํา  คําปรึกษา 
ตลอดจนวางแผนทางการเงินใหแกลูกคาแตละกลุมใหไดรับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 ธนาคารธนชาตใหความสําคัญกับลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ โดย
ยึดความตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เพื่อใหมีความเขาใจความตองการของลูกคาอยางถองแท 
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงและนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการที่ตรงความตองการของลูกคา 
 ธนาคารธนชาตไดมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองทุกความ
ตองการที่หลากหลายของลูกคาไดอยางทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยมีการนําเสนอการใหบริการผานชองทางตางๆ ของ
ธนาคารธนชาต ทั้งสวนที่เปนเครือขายสาขาของธนาคารธนชาต ชองทางการใหบริการทางอิเล็คทรอนิกส ทีมงานทาง
การตลาด ทีมงานขาย รวมไปถึงเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 

 ชองทางการใหบริการ 

 1. เครือขายสาขา 
  ณ สิ้นป 2550 ธนาคารธนชาตมีสาขาจํานวนทั้งสิ้น 166 สาขา แบงเปน สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จํานวน 86 สาขา และสาขาในตางจังหวัด จํานวน 80 สาขา โดยสาขาของธนาคารธนชาตจะตั้งอยูใน
พ้ืนที่ที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ หางสรรพสินคา ยานชุมชน และอาคารสํานักงานตาง ๆ  

 2. ทีมการตลาดเงินฝาก 
  ธนาคารธนชาตไดจัดใหมีทีมการตลาดที่มีความรูทางดานผลิตภัณฑเงินฝากและการบริการลูกคา 
เปนผูแนะนําบริการดานเงินฝากหรือการลงทุนตาง ๆ แกลูกคากลุมเปาหมาย 

 3. เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ  
  ในป 2550 ธนาคารธนชาตไดเรงติดตั้งเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ทําใหธนาคารธนชาต
มีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ทั้งสิ้น 280 เครื่อง และในป 2550 ไดติดต้ังเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) 
จํานวน 3 เครื่อง อยางไรก็ดี ดวยเครือขายของ ATM Pool ทําใหลูกคาเงินฝากของธนาคารธนชาต สามารถใชบริการเบิก
ถอน เงินสด โอนเงิน สอบถามยอดเงินในบัญชี ชําระคาสาธารณูปโภค ไดตลอด 24 ช่ัวโมงที่เครื่องถอนเงินสด
อัตโนมัติของทุกธนาคารทั่วประเทศ 
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 กลุมท่ี 2 บริการดานเงินใหสินเชื่อ 

 การใหบริการดานเงินใหสินเชื่อของธนาคารธนชาต แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ สินเชื่อบุคคล 
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเชาซื้อรถยนต และสินเชื่อ
เพื่อการคาตางประเทศ 

 2.1 สินเชื่อบุคคล 
  ธนาคารธนชาตมีความมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของลูกคา โดยแบงบริการดานสินเชื่อบุคคล ดังนี้ 

 - บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย เปนสินเชื่อสําหรับลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปซื้อที่อยูอาศัย 
ภายใตช่ือผลิตภัณฑ Smart Home ทั้งที่เปนโครงการหมูบาน และอาคารชุดพักอาศัย รวมไปถึงการไถถอนหนี้จาก
สถาบันการเงินเดิม 

 - บริการสินเชื่ออเนกประสงค เปนสินเชื่อเพื่อการใชจายสวนตัวของลูกคา โดยมีทั้งแบบที่ใช
หลักทรัพยเปนประกันและแบบไมมีหลักประกัน สําหรับลูกคาที่ใชบริการบัญชีเงินเดือนผานธนาคารธนชาตภายใตช่ือ
ผลิตภัณฑ “My Cash” 

 - บริการสินเชื่อสารพัดนึก ใหวงเงินกูเพิ่มแกลูกคาเชาซื้อรถยนตของธนาคารธนชาตที่มีประวัติ
การผอนชําระดี 
 - บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา เปนสินเชื่อสําหรับลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภายใตช่ือผลิตภัณฑ “Scholar Loan” รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพนักบิน ภายใตช่ือผลิตภัณฑ “Pilot Loan”   

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย สามารถแบงออกเปน 4  กลุม คือ 
 1. ลูกคาที่ตองการสินเชื่อเพื่ออุปโภค บริโภคสวนบุคคล โดยเนนการนําเสนอบริการควบคูไปกับ
ผลิตภัณฑอื่นของธนาคารธนชาตและกลุมธนชาต เชน บริการโอนเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร หรือบริการดาน
ประกันภัย ประกันชีวิต เปนตน 
 2. ลูกคาเชาซื้อที่มีประวัติการผอนชําระดี รวมถึงกลุมลูกคาที่เปนพนักงานในองคกรที่มีผลการ
ดําเนินงานที่ดี หรือใชบริการบัญชีเงินเดือนผานธนาคารธนชาต 
 3. ลูกคาที่ตองการซื้อบาน  
 4. ลูกคาที่ตองการสินเชื่อเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท รวมทั้งศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง เชน นักบิน  

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารธนชาตจดัใหมีชองทางการใหบริการสินเชื่อบุคคล ดังนี้ 
 1. เจาหนาที่ทีมขายตรงลูกคาผูบริโภค ดูแลการจําหนายผลิตภัณฑตามเปาหมายที่กําหนดในแผนธุรกิจ 
 2. เครือขายสาขาเปนชองทางการประชาสัมพันธสินเชื่อบุคคลหรือผลิตภัณฑใหมๆ แกลูกคา 
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 2.2 สินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 บริการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มีความตองการวงเงิน
กู ประเภทวงเงินกูระยะสั้น เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองในกิจการและวงเงินกูระยะยาวเพื่อใชใน
การขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดานอื่นๆ เชน ค้ําประกัน / อาวัล และวงเงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจการคาตางประเทศ เปนตน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ผูประกอบการตัวแทนจําหนายรถยนตใหม 
2. ผูประกอบการกิจการจําหนายรถยนตมือสอง 
3. ผูประกอบการขนสงและใหเชารถ 
4. ผูประกอบการในศูนยการคามาบุญครอง สยามพารากอน และศูนยการคาช้ันนําอื่น ๆ  
5. ผูประกอบกิจการอพารทเมนท 
6. ผูประกอบกิจการที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

 ชองทางการใหบริการ 

1. การใหสินเชื่อ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผานชองทางการแนะนําผานสาขา 
ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล หรือติดตอผานฝายการตลาดลูกคาสินเชื่อธุรกิจ SMEs โดยตรง   

2. การใหสินเชื่อ SMEs ในเขตสาขาตางจังหวัด ผานชองทางการตลาดสาขาที่กระจายอยูทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ 
 2.3 สินเชื่อธุรกิจ 

  ธนาคารธนชาตไดพัฒนารูปแบบการใหบริการสินเชื่อ โดยมุงเนนการใหบริการที่สอดรับกับความ
ตองการของลูกคามากขึ้น ดวยการจัดตั้งทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (วาณิชธนกิจ) เพื่อใหบริการควบคูกับสินเชื่อธุรกิจ ซึ่ง
ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  
  สําหรับการใหบริการสินเชื่อน้ัน ธนาคารธนชาตจะพิจารณาถึงประเภทการเงินที่เหมาะสมกับความ
ตองการทางการเงินที่แทจริงของลูกคาเปนหลัก หลังจากนั้นจึงกําหนดเงื่อนไขวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผอน
ชําระใหสอดคลองกับกระแสเงินสดและความตองการใชวงเงินของลูกคา โดยบริการสินเชื่อหลักของธนาคารธนชาต 
ไดแก   
 1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility) 
  เหมาะสําหรับลูกคาที่มีความตองการใชวงเงินระยะเกินกวา 1 ปขึ้นไป และมีวัตถุประสงคการใช
เงินอยางชัดเจน เชน นําไปลงทุนเพื่อการกอสรางโรงงาน ขยายกิจการ หรือซื้อเครื่องจักร / อุปกรณตาง ๆ เปนตน  

 2. วงเงินกูยืมระยะสั้น (Working Capital Facility) 
  เหมาะสําหรับลูกคาที่มีความตองการใชเงินระยะสั้นๆ ไมเกิน 1 ป เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการหรือเพื่อเสริมสภาพคลอง ไดแก การใหสินเชื่อเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ การบริหารสินคาคลัง เปนตน บริการทางการเงิน
ดังกลาวมีหลายประเภท อาทิ วงเงินกูเบิกเกินบัญชี หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ทั้งนี้ ลูกคาสามารถเบิกกูไดตามความตองการ 
แตธนาคารธนชาตจะมีการทบทวนวงเงินและเครดิตของลูกคาทุกป  
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 3. การอาวัล / ค้ําประกัน (Aval / Guarantee Facility) 
  เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองนําไปใชสําหรับการค้ําประกันกับคูคา เชน การย่ืนประมูลงานตาง ๆ 
การค้ําประกันผลงานกอสราง การค้ําประกันคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน 

 4. สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ (Trade Finance) 
  เหมาะสําหรับลูกคาที่ประกอบธุรกิจนําเขาและสงออกสินคา ธนาคารธนชาตมีผลิตภัณฑ Trade 
Finance รองรับความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน อาทิ เล็ตเตอรออฟเครดิต (LC) การค้ําประกันการออกสินคา 
(SG) สินเชื่อเพื่อการสงออก (PC) และการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน  

  นอกจากบริการสินเชื่อหลักๆ ขางตนแลว ยังมีทีมงานวาณิชธนกิจที่คอยใหคําปรึกษาทางการเงิน
แกลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกิจไดตามเปาหมายที่วางไว อาทิ การใหคําปรึกษาทางดานการจัด
โครงสรางทางเงินเพื่อหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม เปนตน 

 นโยบายการใหสินเชื่อและหลักประกันในการใหสินเชื่อ 

 ธนาคารธนชาตเนนการใหสินเชื่อควบคูกับการเปนที่ปรึกษาทางการเงินแกผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดใหญที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเปาหมาย (Target Sectors) และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อาทิ โรงแรม 
และโรงพยาบาล เปนตน โดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงานที่ผานมา ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และ
ความสามารถในการชําระหนี้เปนหลักทางดานหลักประกันนั้น ธนาคารธนชาตพิจารณาเปนลําดับรองโดยจะพิจารณา
จากคุณภาพและสภาพคลองของหลักประกัน 

 การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

 ในการพิจารณาสินเชื่อแตละราย ฝายสินเชื่อและวิเคราะหสินเชื่อของธนาคารธนชาตจะรวมกันประเมิน
คุณภาพดานเครดิตของลูกคา ทั้งความสามารถในการดําเนินงานและความสามารถในการชําระหนี้ผานการจัดทํา Loan 
Rating ในขณะเดียวกัน ธนาคารธนชาตใช RAROC Model เปนเกณฑในการพิจารณาผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อ 
ซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับจะสอดคลองกับความเสี่ยงในการใหบริการสินเชื่อของลูกคาแตละราย 

 นโยบายการควบคุมดูแล การอนุมัติการใหกูยืม และการติดตามลูกหนี้ 

 ธนาคารธนชาตจะมีนโยบายการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยจัดทํานโยบายและแนวทางทางดาน
เครดิต สําหรับการควบคุมใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารธนชาตอยางเครงครัด นอกจากนี้ ธนาคาร   
ธนชาตยังมีกําหนดวงเงินอนุมัติของลูกคาแตละรายที่เขมงวดกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนด 
 ในการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารธนชาตกําหนดใหฝายสินเชื่อและฝายวิเคราะหสินเชื่อดําเนินการพิจารณา
คําขอสินเช่ือของลูกคาอยางเปนอิสระดวยความรูและความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่แตละฝาย โดยนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแตละราย ซึ่งมีเครื่องมือในการชวยตัดสินใจ ไดแก RAROC 
Model, Credit Scoring และ Loan Rating 
 หลังจากการพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารธนชาตมีหนวยตรวจสอบสินเชื่อ ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลลูกคา 
และรายงานการติดตอกับธนาคารธนชาตของลูกคาอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการประชุม Watch List Committee 
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ทุกเดือน และมีการทบทวนคุณภาพลูกคาปละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการใชวงเงินสินเชื่อ การปฏิบัติตามขอตกลง ภาวะ
ธุรกิจ รวมถึงเหตุการณตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกคาเพื่อปองกันการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ 
 

 ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย 

 ธนาคารธนชาตเนนการใหบริการแกลูกคาที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มี
ผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย (Target Sector) ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด 
รวมทั้งเนนการขยายฐานลูกคาไปสู Supply Chain ของกลุมลูกคาเปาหมายอีกดวย 

 การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 ธนาคารธนชาตใหบริการแกลูกคาผานชองทางหลัก 3 ทาง คือ 
 1. สํานักงานใหญของธนาคารธนชาต 
 2. การ Cross Selling ของกลุมธนชาต 
 3. สาขาของธนาคารธนชาต 

 2.4 สินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

  ธนาคารธนชาตใหบริการสินเชื่อประเภทเชาซื้อแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยบริการที่
ธนาคารธนชาตมุงเนน คือ สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ซึ่งปจจุบันธนาคารธนชาตเปนผูนํา
ตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม และไดขยายสวนแบงทางการตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ธนาคารธนชาตมีโครงการเกี่ยวกับรถยนตอื่นๆ เชนโครงการสินเชื่อ NGV ซึ่งเปนโครงการที่ธนาคารธนชาตรวมมือกับ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเครื่องยนตในการรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสอง (Hire Purchase) 
ไดแก 
 1. กลุมลูกคารายยอยทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 
 2. บริษัทผูประกอบการรถเชา 
 3. องคกรนิติบุคคล และหนวยงานราชการตาง ๆ 

 ชองทางการใหบริการ 

 ดานการจําหนายและชองทางการจําหนายในธุรกิจเชาซื้อ ธนาคารธนชาตมีชองทางการตลาด ดังนี้ 
 1. ทีมงานขายทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค มุงเนนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุม
ตัวแทนจําหนายรถยนต รวมถึงบริษัทตาง ๆ ที่เปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเขาถึงลูกคาโดยตรง 
 2. ทีมงาน TFA (Thanachart Financial Agent) ที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนขายผลิตภัณฑของกลุมธนชาต 
รวมถึงเพิ่มชองทางผานฐานลูกคาของกลุมธนชาต (Cross Selling) โดยเนนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ 
 3. การรวมกับตัวแทนจําหนายในลักษณะแคมเปญพิเศษแกกลุมลูกคาเฉพาะ 
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 2.5  สินเชื่อเพื่อการคาตางประเทศ 

  นโยบายและลักษณะการตลาด 

  เปนการใหบริการครบวงจรในดานการคาตางประเทศ เชน การเปดเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อการสั่ง
สินคาเขา (Import L/C) การทําทีอาร (Trust Receipt) การทําแพคกิ้งเครดิต (Packing Credit) การรับซื้อและซื้อลดตั๋วคา
สินคาออก (Export Bill Negotiation) และสแตนดบายเลตเตอรออฟเครดิต (Standby L/C) หนังสือค้ําประกัน
ตางประเทศ (Letter of Guarantee) 

 กลยุทธการแขงขัน 

 การบริการที่ถูกตองแมนยํา สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรตัวหลักใน
การสงเสริมใหลูกคามาใชบริการดานธุรกรรมการคาตางประเทศ โดยธนาคารธนชาตคํานึงถึงรายไดจากการทําธุรกรรม
ของลูกคาในภาพรวมและการสรางฐานลูกคาเปนประเด็นหลัก 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 ลูกคารายใหญ ขนาดกลางและรายยอย โดยกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารธนชาตมีเปาหมายเปน
การสรางฐานลูกคาในอนาคตและสรางเครือขายไปยังตางประเทศทั่วโลก สําหรับลูกคาธุรกิจขนาดกลางและรายยอยจะ
เปนฐานในการสรางรายได 

 ชองทางการใหบริการ 

 1. เจาหนาที่ฝายการคาตางประเทศ และเจาหนาที่ฝายการตลาดสินเชื่อธุรกิจ และ SMEs 
 2. เครือขายสาขา 

 กลุมท่ี 3 บริการดานอิเล็กทรอนิกส 

 ธนาคารธนชาตใหบริการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่สามารถรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของ
ลูกคาธนาคารธนชาตใหบริการที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบไปดวย บริการโอนเงิน (Fund 
Transfer) บริการโอนเงินรายยอยอัตโนมัติ (ATS) บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET) บริการโอน
เงินรายยอยระหวางธนาคาร (SMART) บริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ (Bill Payment) ผานชองทางใหบริการ
ตาง ๆ ของธนาคาร อาทิ Counter, ATM, IVR, Internet และ Mobile ทั้งนี้ ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกําหนด
กฎระเบียบในการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของ ธปท. นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังพิจารณาปจจัยภายนอกตาง 
ๆ ประกอบ เชน อัตราเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราผลตอบแทน และอัตราดอกเบี้ยของตลาดโดยรวม 

 3.1 บริการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 

 เปนบริการโอนเงินอัตโนมัติใหกับผูรับเงินในจํานวนมากรายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวัน 
กับธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งจะตอบสนองความตองการลูกคาในการทํารายการโอนเงินที่มีรายการจํานวนมากดวยการ 
สงคําสั่งครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) โดยมีบริการ 
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 - Payroll: เพื่อการจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล 
 - ATS Credit: เพื่อการจายคาสินคาใหกับผูรับเปนจํานวนมากราย 
 - ATS Debit: เพื่อการตัดบัญชีชําระคาสินคาอัตโนมัติเปนจํานวนมากราย 
 ทั้งนี้ ลูกคาสามารถใชบริการ ATS ผานชองทาง Diskette, Modem และ Internet ไดเชนกัน 
 

 3.2 บริการโอนเงินอัตโนมัติ ระหวางธนาคาร (SMART (Credit)) 

  เปนบริการโอนเงินอัตโนมัติใหกับผูรับเงินรายยอยจํานวนมาก รายที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแส
รายวัน สามารถโอนไปไดทุกธนาคาร ซึ่งจะตอบสนองความตองการลูกคาในการทํารายการโอนเงินที่มีจํานวนรายการ
มาก ๆ ดวยการสงคําสั่งเพียงครั้งเดียว (ในรูปแบบ One to Many) เชน เพื่อชําระสินคาและบริการ รวมถึงการจาย
เงินเดือน โบนัส เงินปนผล ฯลฯ ทั้งนี้ลูกคายังสามารถ ใชบริการ SMART ผานชองทาง Counter และ Internet ได
เชนกัน 

 3.3 บริการโอนเงินประเภทตาง ๆ (Fund Transfer) 

  เปนบริการโอนเงินประเภทตาง ๆ ระหวางธนาคารธนชาต และระหวางธนาคารพาณิชยทั่วไป อาทิ 
การโอนเงินปกติ (Transfer) การโอนเงินบุคคลที่ 3 (3rd Party) บริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ (Sweep) การโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (ORFT) และการโอนเงินรายใหญ
ระหวางธนาคาร (BAHTNET) 

 3.4 บริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ (Sweep 
Account Service (Cash Link Account)) 

  เปนบริการที่ทางธนาคารธนชาตไดเพิ่มชองทางสําหรับลูกคา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโอนเงิน
ระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  

 3.5 บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (Interbank Transfer (ORFT)) 

  เปนบริการโอนเงินสดจากเคานเตอรธนาคารธนชาต ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีกระแส
รายวันของบุคคลอื่นตางธนาคารไดทั่วประเทศ 

 3.6 บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET)  

  เปนบริการใหลูกคาที่มีความตองการโอนเงินของตนเองจากธนาคารธนชาตไปยังธนาคาร หรือ 
สถาบันการเงินอื่น หรือรับโอนเงินของลูกคาจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อเขาบัญชีที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะ
มีผลการโอนเงินภายในวันนั้น เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการโอนเงินจํานวนครั้งละมากๆ และตองการความรวดเร็ว 

 3.7 บริการรับชําระเงินคาสินคาและบริการ (Bill Payment)  

   เปนบริการรับชําระเงินคาสินคา หรือบริการแกบริษัทที่มีการจําหนายสินคาเงินผอน หรือบริการ  
ตาง ๆ ที่มีการรับชําระเงินเปนรายงวด (ในรูปแบบ Many to One) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของบริษัทในการ
ชําระเงินคาสินคาและบริการไดสะดวกขึ้น โดยผูชําระเงินสามารถชําระเงินไดที่เคานเตอรของธนาคารธนชาตทุกสาขา
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ทั่วประเทศ หรือ ชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารธนชาต ซึ่งธนาคารธนชาตมีรายงานแสดงรายละเอียดการรับชําระ
เงินแจงใหบริษัททราบทุกวันทําการถัดไป 
 

 3.8 เคร่ืองถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 

 ในป 2550 ธนาคารธนชาตไดเรงขยายพื้นที่การใหบริการใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยการติดตั้ง
เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งในเขตตางจังหวัดทําให
ธนาคารธนชาตมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ ทั้งสิ้นจํานวน 280 เครื่อง โดยลูกคาเงินฝากของธนาคารธนชาตสามารถใช
บริการเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ชําระคาสินคาและบริการ ผานเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติของ
ธนาคารธนชาตและทุกธนาคารที่เปนสมาชิกของ ATM Pool ไดตลอด 24 ช่ัวโมง  
 นอกจากนั้น ยังมีการใหบริการเบิกถอนเงินสดผานบัตรเครดิต Visa International ทําใหเครื่องถอน
เงินสดอัตโนมัติของธนาคารธนชาตสามารถรองรับกลุมลูกคาผูถือบัตรเครดิต Visa / Plus รวมทั้งบัตรเดบิต Visa 
Electron ไดและอีกหนึ่งบริการที่เปดใหบริการในป 2550 คือ “ATM Connect” ที่เพิ่มความสะดวกสบายแกลูกคาผูถือ
บัตร ATM ธนาคารธนชาตทํารายการผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย ที่มีมากกวา 4,000 ตูทั่วประเทศเสมือนทํารายการ
ผานตู ATM ธนาคารธนชาต  

 3.9 บริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (Thanachart Smartphone) 

  ปจจุบัน Thanachart Smartphone สามารถใหบริการตาง ๆ ไดดังนี้ 
  - สอบถามยอดเงินในบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และโอนเงินภายในบัญชีธนาคารและโอนเงินไปยัง
บุคคลที่ 3 ในธนาคารเดียวกัน 
  - สอบถามอัตราดอกเบี้ย 
  - ขอรับ Statement ขอมูลผลิตภัณฑและบริการทางโทรสาร 
  - เปลี่ยนรหัสสวนตัว 
  - สามารถเสนอแนะหรือติชมบริการ 

 3.10 บริการผานระบบอินเตอรเน็ต 

  ปจจุบัน Thanachart SmartWeb สามารถใหบริการตาง ๆ ไดดังนี้ 
 - สามารถตรวจสอบยอดรวมบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ ที่มีอยูกับธนาคารธนชาต 
 - เรียกดูและสั่งพิมพรายการเดินบัญชี (Statement) 

 3.11 เคร่ืองฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) 

  ในป 2550 ธนาคารธนชาตไดติดตั้งเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ขึ้น ทําใหธนาคารธนชาตมี
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ทั้งสิ้น 3 เครื่อง เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารธนชาต โดยลูกคาของธนาคารธนชาต สามารถใชบริการเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ตามบริการตางๆ 
ดังนี้   
 1. โดยใชเงินสด สามารถทําได 2 รูปแบบ คือ 
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 1.1 ฝากเงินสด 
 1.2 ชําระคาสาธารณูปโภค  
 2. โดยใชบัตร สามารถทําได 5 รูปแบบ คือ 
 2.1 ฝากเงิน 
 2.2 ชําระคาสาธารณูปโภค ผานบัตร ATM (ภายในธนาคารธนชาต) 
 2.3 โอนเงิน (ภายในธนาคารธนชาต) 
 - โอนเงินเขาบัญชีภายในบัตร ATM (ภายในธนาคารธนชาต) 
 - โอนเงินเขาบัญชีบุคคลที่ 3 ภายในธนาคารธนชาต 
 2.4 ถามยอดเงินผานบัตร ATM (ภายในธนาคารธนชาต) 
 2.5 เปลี่ยนรหัสบัตร ATM (ภายในธนาคารธนชาต) 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 เนนกลุมลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว
ในการทําธุรกรรมที่มีการจายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีของธนาคารธนชาตไปยังธนาคารพาณิชยอื่นหรือระหวางบัญชี
ของธนาคารธนชาตดวยกัน และตองการความปลอดภัยในการโอนเงิน 

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารธนชาตไดพัฒนาระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาไดใน
ทุกชองทาง โดยใหมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังไดพัฒนา
ระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือตอบสนองการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาที่ใชโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต 
โดยลูกคาสามารถเขามาทําธุรกรรมทางการเงินไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองเดินทางไปที่ธนาคารธนชาต ซึ่งทําให
ประหยัดคาใชจายและเวลาที่เสียไปในการเดินทางไดเปนอยางดี  
 ธนาคารธนชาตมีความพรอมในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยลูกคาธนาคารธนชาตทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใชบริการดังกลาวไดหลังจากเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารธนชาตแลว โดยธนาคาร           
ธนชาตจะใหบริการผานชองทางดังตอไปนี้ 
 1. เจาหนาที่การตลาดสาขา 
 2. เครือขายสาขาของธนาคารธนชาต 
 3. เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
 4. บริการธนาคารธนชาตทางโทรศัพทอัตโนมัติ (Thanachart Smartphone) 
 5. อินเตอรเน็ต เว็บไซต www.thanachartbank.co.th
 6. เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) 

 กลุมท่ี 4  บริการดานอื่น ๆ 

  เปนบริการจัดการทางการเงินสําหรับบุคคลและธุรกิจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอํานวยความสะดวกใน
ดานรายการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ ผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงิน หุนกูระยะสั้น รวมถึงการเปนผูแทนผู
ถอืหุนกู 
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 4.1 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ 

 เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Exchange) ใน
รูป Bank Note, Traveler Cheque, Money Changer รวมถึงการรับโอนเงินตราตางประเทศขาเขาเพื่อชําระคาสินคาหรือ
โอนเขาบัญชีบุคคลธรรมดา บริการโอนออกเงินตราตางประเทศเพื่อชําระคาสินคา บริการ และเพื่อบุคคลธรรมดา 
รวมทั้งการเปดบัญชีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 กลุมลูกคาเปาหมายมีทั้งบุคคลรายยอย คือ นักทองเที่ยว นักธุรกิจชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศ 
และองคกรธุรกิจ เชน โรงแรม และการทองเที่ยวที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับเงินตางประเทศ  

 ชองทางการใหบริการ 

 ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการขยายหนวยงานใหบริการทําใหจุดใหบริการลูกคามีความสะดวก
และเขาถึงไดงายทั้งในสาขาของธนาคารธนชาตที่ต้ังอยูในทําเลที่มีความตองการในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศนอกสาขาในทําเลที่ต้ังที่เปนสถานที่ทองเที่ยว อีกทั้งยังใหบริการรับ
แลกเปลี่ยนถึงที่สําหรับองคกรที่มีความประสงคในการใชบริการของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจุด
ใหบริการทั้งในสาขาธนาคารและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ รวม 65 จุด โดยอยูในพื้นที่เขตกรุงเทพ 32 จุด 
และตางจังหวัด 33 จุด 

 4.2 ผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงิน / หุนกูระยะสั้น 

 ในป 2549 ธปท.อนุญาตใหธนาคารพาณิชยออกตั๋วแลกเงิน เพื่อกูยืมเงินจากประชาชนได โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มชองทางการระดมเงินของธนาคารพาณิชย และเพิ่มทางเลือกในการออมเงินใหกับประชาชน ดังนั้น 
ธนาคารธนชาตจึงไดออกผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินเสนอขายใหกับลูกคาของธนาคารธนชาตในเดือนพฤศจิกายน 2549 โดย
ธนาคารธนชาตใหบริการผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินกับกลุมลูกคา บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ยกเวน สถาบันการเงินและผูมี
ถิ่นฐานนอกประเทศ โดยผานชองทางสาขาของธนาคารธนชาต โดยในระยะแรกธนาคารธนชาต ใหบริการที่สํานักงาน
ใหญ และสาขายอยเอ็มบีเค ทาวเวอร และในป 2550 ธนาคารธนชาตไดขยายการใหบริการผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินไปยัง
สาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อใหลูกคาของธนาคารธนชาตไดรับความสะดวกและเพิ่มการบริการใหครอบคลุม
ทั่วถึงยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ การใหบริการผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินถือเปนหนึ่งมาตราการในการเตรียมความพรอม
ของธนาคารธนชาต กอนที่ พ.ร.บ.สถาบันคุมครองเงินฝากจะมีผลบังคับใช ซึ่งผลจากการออกผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินของ
ธนาคารธนชาตไดรับการตอบรับและความเชื่อถือจากลูกคาของธนาคารธนชาตเปนอยางดี สะทอนถึงความมั่นคงและ
ความเชื่อถือของลูกคาที่มีตอธนาคารธนชาต  

  กลุมลูกคาเปาหมาย 

  กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีความรู ความเขาใจ          
มีประสบการณในการลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารธนชาตผูออกตราสารได
ในระดับหนึ่ง  
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  กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากตั๋วแลกเงินและหุนกูระยะสั้นที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ผูถือตราสารดังกลาวจะมีสถานะ
เปนเจาหนี้ ซึ่งจะไมไดรับการค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครดิตของธนาคารผูออกตราสาร อัตราผลตอบแทนของตั๋วแลกเงินและหุนกูระยะสั้น 
จะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําในชวงระยะเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกันธนาคารธนชาตให
ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการ เนนนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สนองกับ
ความตองการของลูกคา ปจจุบัน ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย โดยการเพิ่ม 
Feature ใหมๆ ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 

 4.3 บริการงานผูแทนผูถือหุนกู 

   งานผูแทนผูถือหุนกู มีหนาที่หลักในการดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุนกูทั้งปวง ตามที่
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของการออกหุนกูชุดนั้น ๆ และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย “ก.ล.ต.” โดยธนาคารธนชาตพรอมที่จะใหบริการตัวกลางในการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการตามสัญญาของผูออกหุนกู พรอมทั้งดูแลทรัพยสินที่ผูออกหุนกูนํามาเปนหลักประกันใหกับผูถือหุนกู  

   นโยบายและลักษณะการตลาด 

 ธนาคารธนชาตไดเริ่มประกอบธุรกิจการใหบริการงานผูแทนผูถือหุนกู (Bondholders’ 
Representative) ประมาณปลายป 2548 โดยรับโอนธุรกิจดังกลาวมาจาก บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งใน
ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารธนชาตเสนอบริการทั้งผานผูออกตราสาร
โดยตรง และรวมกับที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอบริการรวมกัน ซึ่งที่ผานมาธนาคารธนชาตไดรับความไววางใจ
จากลูกคาพอสมควร 

   กลยุทธการแขงขัน 

   เพื่อใหสอดคลองกับภาวะตลาดการแขงขันในปจจุบัน ธนาคารธนชาตจึงมุงเนนการใหบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และอัตราคาธรรมเนียมที่แขงขันได 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

จากปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น การแข็งคาของเงินบาท ความผันผวนใน
ระบบการเงินโลก รวมถึงการขาดความเชื่อมั่นของทั้งผูบริโภคและนักลงทุน สงผลใหเศรษฐกิจไทยในป 2550 ขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปกอน ซึ่งสงผลกระทบใหเงินใหสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยขยายตัวลดลงเชนกัน 

 โดยในป 2550 เงินใหสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันการเงินขยายตัวเพียง 4.0% ลดลงจาก 4.2% ในป 2549  
ทั้งนี้เปนผลมาจากการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ ทั้งดานการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ประกอบกับ
สถาบันการเงินตางๆ มีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อปองกันการเพิ่มขึ้นของ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
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 สินเชื่อเชาซื้อของระบบธนาคารพาณิชย ในป 2550 ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และราคา
น้ํามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน สงผลใหความตองการซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตลดลง สงผลใหสินเช่ือเชาซื้อ
ของระบบธนาคารพาณิชย ในป 2550 ขยายตัว 40.7% ซึ่งลดลงจากที่ขยายตัวถึง 87.3% ในป 2549  

 นอกจากปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมืองแลว การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑทางการบางประเด็นถือเปนอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในระยะสั้น แตจะสงผลใหเกิดความแข็งแกรงทางการเงิน และความเปน
มาตรฐานสากลของระบบธนาคารพาณิชยไทยในระยะยาว ไมวาจะเปน การกําหนดใช Consolidated Supervision, 
BASEL II, มาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS 39), พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่งมีผลตอกรอบการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการตั้งสํารองของธนาคารพาณิชย เปนตน 

อยางไรก็ตาม กฎเกณฑที่ทางการนํามาประกาศใชบังคับกับธนาคารพาณิชย แตมิไดมีผลบังคับใชกับสถาบัน
การเงินประเภทอื่นๆ ถือเปนอุปสรรคที่สําคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย เนื่องจากทําใหความสามารถใน
การแขงขันของธนาคารพาณิชยลดลง โดยในปจจุบันมีสถาบันการเงินหลายประเภทที่ใหบริการทางการเงินใกลเคียงกับ
ธนาคารพาณิชยแตไมไดจดทะเบียนเปนธนาคารพาณิชย เชน Non-bank ตางๆ ซึ่งบริษัทตางๆ เหลานี้จะสามารถทํา
ธุรกรรมการเงินบางอยางได ขณะที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถทําได เนื่องจากติดเงื่อนไขของทางการ เชน การที่
ธนาคารพาณิชยถูกควบคุมระดับของเงินกองทุนทําใหธนาคารพาณิชยมีความยืดหยุนในการปลอยสินเชื่อไดนอยกวา 
บริษัทแฟคตอริ่ง ซึ่งไมโดนควบคุมในเรื่องระดับของเงินกองทุน หรือหลักเกณฑ BIS ที่ธนาคารธนชาตถือปฏิบัตินั้น  

อยางไรก็ดี ตาม พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีขอกําหนดใหการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเปนการ
ระดมเงินทุนจากประชาชนหรือการใหสินเชื่อ หรือประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นใด หากธุรกิจนั้นมีผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และมิไดมีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจดังกลาวเปนการเฉพาะ ธปท. อาจเสนอ
ใหมีการตรากฎหมาย เพื่อกําหนดใหการประกอบธุรกิจประเภทนั้นอยูภายใตบังคับของ พรบ.ฉบับนี้ ทั้งหมดหรือ
บางสวนได ซึ่งจะทําให Non-bank ที่เขาเงื่อนไขดังกลาว อาจอยูภายใตการควบคุมของ ธปท. ได 

ในสวนของปจจัยที่เกื้อหนุนการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2550 มีปจจัยที่สําคัญ ดังนี้ 

1. สถานการณทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลายในชวงปลายป 2550 ซึ่งสงผลใหบรรยากาศในการลงทุน
ภายในประเทศดีขึ้น โดยความตองการสินเชื่อโดยรวม ในชวงไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากความตองการสินเชื่อของ
ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

2. การเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐ และระดับราคาสินคาเกษตรที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ชวยพยุงใหเศรษฐกิจ
ไทยยังคงขยายตัว แมวาอาจชะลอตัวจากปกอนก็ตาม 

3. การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดหลากหลายมากขึ้น เชน  

o การผอนคลายระเบียบการฝากเงินและการโอนเงินตราตางประเทศ ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถ
รับฝากเงินในรูปของเงินตราตางประเทศได  

o การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถออกตั๋วแลกเงิน ซึ่งชวยลดตนทุนทางการเงินใหกับ
ธนาคารพาณิชย และเปนการเพิ่มชองทางในการลงทุนใหกับผูออม เปนตน 
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4.  การเขามารวมทุนของนักลงทุนตางชาติในธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งเปนการชวยเพิ่มความแข็งแกรงทาง
การเงิน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับสถาบันการเงินไทย จากการถายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบริการ
ทางการเงิน เพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการเงินในอนาคต 

 

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ในชวงป 2550 มีธนาคารพาณิชยยกระดับเพิ่มขึ้นจํานวน 2 แหง ไดแก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ขณะที่ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายยอย ไดขอคืนใบอนุญาต 
สงผลให ณ สิ้นป 2550 มีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น 18 แหง เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 1 
แหง ขณะที่จํานวนสาขาธนาคารตางประเทศอีกจํานวน 16 แหง ลดลงจากป 2549 จํานวน 1 แหง ไดแก The Bank of 
Nova Scotia (BNS) จากการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากการเขาถือหุนในธนาคารธนชาต 

ยอดเงินรับฝาก (หักสวนลดจายรอตัดบัญชี) ของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 6,505,148 ลานบาท แยก
เปนสัดสวนของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน  5,964,657 ลานบาท หรือคิดเปน 91.7% จาก
ยอดเงินรับฝาก และเปนยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจํานวน  540,491 ลานบาท หรือคิดเปน 8.3% 
จากยอดเงินรับฝาก  

ในสวนของเงินใหสินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 5,757,837 ลานบาท เปนยอดเงินให
สินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน  5,233,926 ลานบาท หรือคิดเปน 90.9% จาก
ยอดเงินใหสินเชื่อสุทธิและเปนยอดเงินใหสินเชื่อสุทธิของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจํานวน  523,912 ลานบาท หรือ
คิดเปน 9.1% จากยอดเงินใหสินเชื่อสุทธิ 

ทั้งนี้ การแขงขันในระบบการเงินปจจุบัน จําเปนตองพิจารณารวมถึง สถาบันการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชย 
ตลาดเงินและตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อันเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑทางการใหมีความยืดหยุนและรองรับการเปดการคาเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 จากภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยตางเรงพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหมีความหลากหลาย 
เพิ่มชองทางในการใหบริการ และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา นอกเหนือจากการแขงขัน
ทางดานราคา หรืออัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนกลยุทธหลักในการแขงขันของธนาคารพาณิชย อีกทั้งธนาคารพาณิชยหลายแหง
ไดมีการมุงเนนการสรางภาพลักษณองคกรมากขึ้น ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ  การเพิ่มโครงการดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) เปนตน  

ในป 2550 เงินฝากของสถาบันการเงินไทยขยายตัวเพียง 1.1% จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งถือเปนอัตราการ
ขยายตัวที่ชะลอตัวลงอยางมาก สวนหนึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบกับธนาคารพาณิชยตางๆ 
มีการออกตั๋วแลกเงิน เปนจํานวนมาก เพื่อเปนการลดตนทุนทางการเงินของธนาคารพาณิชย และเปนการเพิ่มผลิตภัณฑ
ทางการเงินรองรับ ผูออมที่มีความเขาใจในผลิตภัณฑทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณารวมตั๋วแลกเงิน กับเงินฝาก
ของสถาบันการเงินไทย จะพบวา ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.2% จากป 2549 
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 ในสวนของการแขงขันดานการปลอยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย เปนการแขงขันทั้งดานอัตราดอกเบี้ย
และดานบริการเปนสําคัญ โดยในป 2550 เงินใหสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวเพียง 4.0% จากระยะ
เดียวกันปกอน ชะลอตัวจากปกอนเล็กนอย โดยเปนการลดลงของสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ เพื่อการลงทุนเปนสําคัญ 
ขณะที่สินเชื่อที่ใหแกภาคครัวเรือนขยายตัวในอัตราที่คอนขางต่ํา สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบ
กับบริษัทเอกชนตางๆ ที่มีศักยภาพในการออกหุนกู ไดเปลี่ยนวิธีการระดมเงินทุนจากการกูจากธนาคารพาณิชย เปนการ
ออกหุนกู เพื่อระดมทุนจากประชาชนโดยตรง ซึ่งมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวา 

 อยางไรก็ดี ในชวงไตรมาสสุดทายของป การลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น สงผลใหสินเชื่อที่ใหแกภาค
ธุรกิจขยายตัวดีขึ้น เชนกัน 

 ในสวนของอัตราดอกเบี้ยในป 2550 นั้น ธนาคารพาณิชยตางๆ ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงิน
ใหสินเชื่อลง ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงในครึ่งปแรก 

 โดย ธปท.ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 1.75% ในครึ่งปแรกมาอยูที่ 3.25% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 1 ป ปรับลดลงถึง 1.75-2.625% จากสิ้นป 2549 มาอยูที่ 2.25-2.375% ณ สิ้นป 2550 เนื่องจากสภาพคลองใน
ระบบธนาคารพาณิชยที่ยังคงอยูในระดับสูง  

 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อมีการปรับลดลงเพียง 0.875% จากสิ้นป 2549 มาอยูที่ 6.875% ณ สิ้นป 2550 
สวนหน่ึงเปนผลมาจากความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยังคงอยูในระดับสูง 

 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อปรับเพิ่มจาก 3.75% มาอยูที่ 4.5-4.625% 

ขนาดของธนาคารธนชาตเมื่อเทียบกับคูแขง 

 ในป 2550 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยทั้งสิ้น 291,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 33,662 ลานบาท หรือคิด
เปน 13.1% โดยธนาคารธนชาต มีขนาดสินทรัพยเปนอันดับที่ 8 จากจํานวนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 18 แหง  

 ขณะที่ธนาคารธนชาตมีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากรวมกับเงินกูระยะสั้นคิดเปน 4.17% ของยอดเงิน
ฝากในระบบธนาคารพาณิชย โดยมียอดเงินฝากทั้งสิ้น 191,546 ลานบาท เปนอันดับที่ 8 จากจํานวนธนาคารพาณิชยจด
ทะเบียนในประเทศไทย  

 ดานเงินใหสินเชื่อ ธนาคารธนชาตมีสวนแบงทางการตลาดดานเงินใหสินเชื่อคิดเปน 4.32% ของยอดเงินให
สินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย หรือเปนอันดับที่ 8 จากจํานวนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย  

แนวโนมการแขงขันในอนาคต 

 จากสถานการณทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในป 2551 ที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ไมวาจะเปนการใชจายภาครัฐในโครงการเมกะโปรเจกตตางๆ การลดภาษีเพื่อชวย
ผูบริโภค และผูประกอบการ SMEs การลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย การพัฒนารถยนตเพื่อใชกับพลังงานทางเลือก รวมถึงมาตรการตางๆ ของรัฐ ที่ชวยกระตุนใหผูบริโภค
หันมาใชรถยนตประหยัดพลังงานมากขึ้น  
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ปจจัยตางๆ เหลานี้ สงผลใหการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในป 2551 มีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้นจากป 
2550 ทั้งดานเงินฝากและเงินใหสินเชื่อ 

โดยแนวโนมเงินฝากในป 2551 คาดวาจะปรับเพิ่มสูงขึ้น แตรูปแบบในการฝากเงินหรือรูปแบบการลงทุนของ
ผูออมเงินจะเปลี่ยนแปลงไป โดยตั๋วแลกเงินและกองทุนรวมที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ซึ่งมีความเสี่ยงไมสูงมากนัก จะ
ไดรับความนิยมมากขึ้น 

ขณะที่แนวโนมการปลอยสินเชื่อในป 2551 คาดวาจะปรับตัวดีขึ้นเชนกัน ทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือน 
ซึ่งรวมไปถึงสนิเชื่ออสังหาริมทรัพย และสินเชื่อเชาซื้อ โดยธนาคารพาณิชยรัฐ และธนาคารเฉพาะกิจจะเพิ่มบทบาทใน
การปลอยสินเชื่อมากขึ้น ตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

 อยางไรก็ดี ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจยังคงมีอยู ทั้งจากความผันผวนของตลาดเงินและ
ตลาดทุนโลก คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น อัตราเงินเฟอที่ยังคงเรงตัวสูง สงผลกระทบโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อ
การสงออกเปนหลัก ทําใหธนาคารพาณิชยยังคงเขมงวดในมาตรฐานการปลอยสินเชื่อ รวมถึงรักษาสวนตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อไว  

นอกจากนี้  ธนาคารพาณิชยตางๆ  ยังคงมุงเนนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา  ผานการโฆษณา
ประชาสัมพันธ เพื่อรองรับ พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2551 รวมถึงการสราง
ความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน และสังคม ดวยการมุงเนนดานธรรมาภิบาล และ โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น  

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาต นอกจากจะไดจากเงินกองทุน ซึ่งไดแก ทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ซึ่งในป 2550 มีจํานวน 17,346 ลานบาท สํารองตามกฎหมายและกําไรสะสมแลว แหลงเงินทุนที่สําคัญของ
ธนาคารธนชาตยังไดจากแหลงที่มาที่สําคัญอีก 2 แหง คือ 
 1. เงินฝาก ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน 191,546 ลานบาท ลดลงจาก 198,981 ลานบาท ณ สิ้นป 2549  
 2. เงินกูยืม จํานวน 68,438 ลานบาท แบงเปนแหลงเงินทุนที่ไดจากเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 58,548 
ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากตั๋วแลกเงินระยะสั้น เนื่องจากธนาคารธนชาตเพิ่มชองทางในการออมเงินให
ลกูคาดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 9,890 ลานบาท โดยระหวางปเงินกูยืมระยะยาวเดิม
บางสวนมีระยะเวลาใกลครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปลี่ยนการบันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป 

ตารางแสดงแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญ 
(หนวย : ลานบาท) 

 

เปล่ียนแปลงจากป 2549 
แหลงที่มาของเงินทุน ป  2550 ป 2549 

ลานบาท รอยละ 
เงินกองทุน 23,661 19,561 4,100  21.0 
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เงินฝาก 191,546  198,981  (7,435) (3.7) 
เงินกูยืม 
 - เงินกูยืมระยะสั้น 
 - เงินกูยืมระยะยาว 
   รวมเงินกูยืม 

 
58,548 

9,890 
68,438 

 
15,525 
17,079 
32,603 

   
43,023 
(7,189) 
35,835 

 
277.1 
(42.1) 
109.9 

รวมแหลงที่มาของเงินทุน 283,646 251,146 32,500 12.9 

 การจัดหาเงินทุน หรือใหกูยืมผานบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 ณ สิ้นป 2550 ธนาคารธนชาตไดใหกูยืมแกบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันเฉพาะใน
กลุมธนชาต ดังนี้ 
 1. ผูถือหุนรายใหญ (บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน))  
 จากการที่ บริษัทฯ และธนาคารธนชาต รวมกันประกาศแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจฯ
บริษัทฯ จึงมีขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน เนื่องจากไดมีการโอนเงินรับฝากทั้งหมดมายังธนาคารธนชาต ต้ังแตป 
2549 ในขณะที่ยังมียอดเงินใหสินเชื่อเชาซื้อเดิมที่คงคางสวนที่เหลือไวที่ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะทยอยไดรับชําระคืนเปน
งวดๆ ตามสัญญาอยู ดังนั้น ธนาคารธนชาตจึงตองให บริษัทฯกูยืมเงิน เพื่อชดเชยขอจํากัดในการหาแหลงเงินทุน
ดังกลาว  
 ทั้งนี้ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการทยอยชําระคืนเงินกูใหแกธนาคารธนชาตทําให ณ สิ้นป 
2550 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 12,500 ลานบาท ลดลงจาก 39,600 ลานบาท ในป 2549 

 2. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด (บริษัทยอยของธนาคารธนชาต)  
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯ เพื่อใชในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของ
กลุมธนชาต โดย ณ สิ้นป 2550 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 4,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ลานบาท ในป 2549 
 3.   บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด (บริษัทยอยของธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯ เพื่อใชในการใหเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยทุกประเภท และ
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รวมทั้งรถจักรยานยนต ตามการอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 โดย
อนุญาตใหบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตแทนบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด และสิ้นป 2550 มียอด
เงินกูคงคางจํานวน 294 ลานบาท 
 4. บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด (บริษัทยอยของ บมจ.ทุนธนชาต)  
 ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯเปนการใหกูยืมเพื่อใชในการรับซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพของกลุม 
ธนชาตมาบริหาร โดย ณ สิ้นป 2550 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 4,250 ลานบาท ลดลงจาก 8,300 ลานบาท ในป 2549 
  โดยยอดเงินกูยืมคงคางแกกลุมธนชาตดังกลาว เปนจํานวนทั้งสิ้น 21,044 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
9.4 ของยอดเงินใหกูยืมทั้งหมด ณ สิ้นป 2550 และเปนการใหกูยืมเงินภายใตการอนุญาตจาก ธปท. 

 ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน 

 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหเพียงพอที่จะรองรับความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะดํารงอัตราเงินกองทุน
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ตอสินทรัพยเสี่ยงใหสูงกวาเกณฑที่ ธปท. กําหนด โดย ธปท. ไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ 8.5 โดยมีอัตราสวนเงินกอง ทุน ขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงหลัง
จัดสรรกําไรของธนาคารธนชาตไมตํ่ากวารอยละ 4.25   

 ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2550 ธนาคารธนชาตมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมด และเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพย
เสี่ยงคิดเปนรอยละ 12.00 และ 10.15 ของสินทรัพย 
 
 สภาพคลอง 
  ธนาคารธนชาตมีนโยบายการบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาตใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการดํารงสินทรัพยสภาพคลองใหเปนไปตามหลักเกณฑของ ธปท. และเพื่อใหมีการบริหารสภาพ
คลองและหนี้สินอยางสมดุล การบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาตอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหาร
สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต เพื่อทําหนาที่ในการวาง
แนวทางการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน กําหนดแนวทางและทบทวนนโยบายการลงทุนของธนาคารธนชาต ภายใต
นโยบายความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาพ
คลองและอัตราดอกเบี้ยนี้จะทําการประชุมกันทุกสัปดาห เพื่อพิจารณาความเสี่ยงดานสภาพคลอง รายไดดานดอกเบี้ย
รับและดอกเบี้ยจาย โครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบตอสภาพคลองของ
ธนาคารธนชาตอันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจการเงินของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งภายในและนอกประเทศ และ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่ทางการกําหนด รวมทั้งกําหนดนโยบายโครงสรางอัตราดอกเบี้ย (ทั้งคงที่และลอยตัว) ใหสัมพันธ
กับโครงสรางเงินทุนของธนาคารธนชาต นอกจากนี้ ยังมีฝายบริหารความเสี่ยงรวมดูแลรับผิดชอบในการจัดทํา Interest 
Rate Gap Analysis และ Liquidity Gap Analysis เพื่อวัดผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและสภาพคลอง และมีการกําหนด
เพดานสําหรับการปลอยสินเชื่อใหกับภาคธุรกิจตาง ๆ เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ 
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ธุรกิจหลักทรัพย 

 ธุรกิจหลักทรัพยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน 

1. ธุรกิจหลักทรัพย 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ดําเนินการโดยบริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัดจําหนาย
หลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจ
หลักทรัพย ไดแก ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และธุรกิจนายทะเบยีนหลักทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีสํานักงานสาขาทั้งสิ้น 33 แหง แบงเปนสาขาที่ใหบริการเต็ม
รูปแบบในสวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15 สาขา มีจาํนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 469 คน 

 ธุรกิจของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 สายงานหลัก ไดแก สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 
และสายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน โดยแตละสายงานประกอบไปดวยธุรกิจตางๆ ดังตอไปนี้ 

 สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 

 1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 2. ธุรกิจคาหลักทรัพย 
 3. ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

4. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 5. ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 

 สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน 

 1. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 
2. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 

สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 

 1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย    

 บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 
16 โดยใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 3 ประเภท ไดแก บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีเงินสดแบบ Cash Balance 
และบัญชีใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (Credit Balance) รวมถึงการใหบริการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ต (Internet 
Trading) โดย ในป 2550 บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 3.49 อันดับที่ 11 ในขณะเดียวกัน ทางดานการใหบริการ
ซื้อขายหลักทรัพยทางอนิเทอรเน็ต มีสวนแบงการตลาดรอยละ 3.52 อยูในอันดับ 9 
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 ทั้งนี้ บริษัทมีฝายวิเคราะหหลักทรัพยและฝายกลยุทธการลงทุนเพื่อใหบริการขอมูลและบท
วิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยรวมเปนพันธมิตรกับ BNP Paribas 
Securities (Singapore) Pte Ltd. สงผลใหงานดานบทวิเคราะหของบริษัทมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ
ของนักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้บริษัทไดนําเสนอบทวิเคราะหที่ครอบคลุมจํานวน
หลักทรัพยกวา 60 หลักทรัพย หรือประมาณรอยละ 70 ของมูลคาตลาดหลักทรัพย  

 2.  ธุรกิจคาหลักทรัพย  

  การประกอบธุรกิจคาหลักทรัพยของบริษัทเปนการดําเนินธุรกิจเฉพาะดานตราสารหนี้ ซึ่งมี
นโยบายที่จะมุงเนนการทํารายการเฉพาะในลักษณะ  Matching Order โดยบริษัทจะมีการสํารวจความตองการของผูซื้อ
และผูขายกอนทํารายการ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้บริษัทเปน
สมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai  Bond Market Association หรือ ThaiBMA) ในการใหบริการเปน
ตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองที่เปนการซื้อขายแบบ over-the-counter (OTC)  รวมท้ังเขารวมประมูล
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือต๋ัวเงินคลัง เพื่อทําการขายใหแกนักลงทุนตอไป นอกจากนี้บริษัทยังเปน
สมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนของตลาดตราสารหนี้ หรือ Bond Electronic Exchange หรือ 
BEX โดยทําหนาที่เปนนายหนาในการซื้อขายตราสารหนี้ใหแกนักลงทุนที่มีจํานวนเงินลงทุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้น
ไป ทั้งนี้ ในป 2550 นี้บริษัทไดรับรางวัล Best Bond Securities Firm ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกสถาบันผูคาตราสารหนี้
ที่เปนบริษัทหลักทรัพยที่ active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยพิจารณาจากมูลคาการซื้อขาย การปฏิบัติตาม
ขอกําหนด ปริมาณธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอราคาซื้อขายตราสารหนี้จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(ThaiBMA) ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแหงป 2549 (ThaiBMA Best Bond Award 2006)  

 จากขอมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในป 2550 บริษัทมีสวนแบงตลาดอยูในลําดับที่ 14 
หรือรอยละ 1.13 ของมูลคาซื้อขายรวมของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยผูประกอบการ 10 อันดับแรกยังคงเปน
ธนาคารพาณิชย   

 3.  ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 บริษัทเปนหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดเปด
ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารอนุพันธ ต้ังแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เปนตนมา 
และบริษัทไดมีการพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑทางการลงทุนจากสินคาตัวแรกคือ SET50 Index Futures สู SET50 Index 
Options ในเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งไดรับความสนใจจากลูกคาและนักลงทุนรายใหมในการเขาลงทุนซื้อขายตราสาร
อนุพันธผานบริษัท 

  ในป 2550 บริษัทมีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคา
การซื้อขายรวมทั้งสิ้น 28,515 ลานบาท เพ่ิมมากขึ้นจากในป 2549 รอยละ 21 โดยมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 2.02 
และจํานวนบัญชีในป 2550 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นรอยละ 21 จากจํานวนบัญชีในป 2549 
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 4.  ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 

 บริษัทไดดําเนินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน ซึ่ง
ใหบริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและใหขอมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตางๆที่บริษัท
เปนตัวแทนแกเจาหนาที่การตลาด และลูกคาทั่วไป  รวมถึงการประสานงานเรื่องสัญญา ผลตอบแทน โปรโมชั่น 
รวมถึงการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมประเภทตางๆ อีกทั้งพัฒนาชองทางในการสนับสนุนการขาย
สําหรับเจาหนาที่การตลาดและทีมขายผานระบบ Mutual Fund Online 

 5.  ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 

 บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนายทะเบียนหลักทรัพย ซึ่งใหบริการงานใน 2 ลักษณะ คือ  
 1. งานบริการใหแกผูออกหลักทรัพย เชน การจัดทาํรายการเกี่ยวกับการโอน การจํานํา อายัด
หลักทรัพย การจัดสรรหลักทรัพย แจงยอดการจัดสรร จายเงินปนผล ดอกเบี้ยแกผูถือหลักทรัพย คํานวณภาษี เงินปนผล 
ดอกเบี้ยหักณ ที่จาย การจัดทํารายงานตาง ๆ ตามที่ผูออกหลักทรัพยรองขอ เปนตน 

2. งานบริการใหแกผูถือหลักทรัพย เชน งานดานทะเบียนผูถือหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลง ขอมูลผู
ถือหลักทรัพย การโอนหลักทรัพย การออกใบหลักทรัพยใหม การจัดพิมพและสงเอกสารใหแกผูถือหลักทรัพย เปนตน 

สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน 

 1.  ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย   

 บริษัทมุงเนนการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกและเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทมหาชนที่
ตองการระดมทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ อยางไรก็ตามบริษัทยังใหความสําคัญกับการใหบริการแกลูกคาในดาน
อื่นเพื่อเพิ่มรายไดในสวนของคาธรรมเนียม ทั้งการเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทตางๆ ในการปรับโครงสรางกิจการ 
โครงสรางทางการเงิน การประเมินมูลคากิจการ การควบรวมกิจการ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาอิสระในการใหความเห็น
ตอรายการ 

 ในชวงป 2546 - 2550 บริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนแกลูกคาหลายราย ทั้งการเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Lead Underwriter) ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Co-Lead Underwriter) ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Sub Underwriter) อาทิเชน บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี แอสเซท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 
แม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย (มหาชน) จํากัด 
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท ปองทรัพย (เดิมแมงปอง) จํากัด (มหาชน) บริษัทโกลว 
พลังงาน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรสตาร พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยพลาสติคและหีบหอไทยจํากัด (มหาชน) บริษัทไทยบริการอุตสากรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) บริษัท 
รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิต้ีกรุป จํากัด บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  
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และ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนตน โดยมีชองทางการจําหนายผานลูกคาของเจาหนาที่การตลาดของบริษัท 
และลูกคาที่มีการใชบริการทางการเงินดานอื่น ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาตอยูในปจจุบัน 

 2. ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

 บริษัทจัดตั้งฝายงานที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory) โดยมีเปาหมายเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนําในดานการลงทุนครบวงจรทุกประเภทตราสารทางการเงิน เชน เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุพันธ ตลอดจนกองทุนตางๆ ที่ลงทุนทั้งในและตางประเทศผานชองทาง Foreign Investment Funds ทั้งนี้เพื่อให
ลูกคาไดกระจายความเสี่ยงและสามารถเลือกลงทุนไดตรงวัตถุประสงคไดมากขึ้น ควบคูไปกับศึกษาและสรรหา
เครื่องมือการลงทุนใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มชองทางการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น 
 

การตลาดและภาวะการแขงขัน  

สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 

 1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 ในป 2551 บริษัทไดวางกลยุทธการแขงขันโดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการเติบโต 
(Growth Strategy) ทางสวนแบงการตลาด พรอมกับการบริหารจัดการตนทุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันในธุรกิจเมื่อมีการเปดเสรี
อยางเต็มรูปแบบในอีก 4 ป คือป 2555 โดยบริษัทมุงเนนใหองคกรเติบโตจากลูกคาปจจุบันและการเพิ่มขึ้นของลูกคา
ใหม สําหรับลูกคาปจจุบันบริษัทมุงสรางความสัมพันธในระยะยาวดวยกลยุทธ Customer Relationship Management  
ทั้งนี้บริษัทมุงรักษาฐานลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย  สวนวิธีการเพิ่ม
จํานวนลูกคารายใหมนั้น บริษัทไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุมธนชาตที่มีอยู บริษัทจึงไดกําหนดกลยุทธในการขยาย
ฐานลูกคารายใหมไปยังกลุมลูกคาของบริษัทในกลุมธนชาต โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารธนชาต ซึ่งมีจํานวนฐานลูกคา
เงินฝากรายใหญและลูกคาสถาบันในประเทศที่มีศักยภาพ นอกจากนี้บริษัทยังไดความรวมมือในการเปนพันธมิตรกับ 
BNP Paribas Securities (Singapore) Pte Ltd. เปนการเพิ่มชองทางในการขยายฐานลูกคาสถาบันตางประเทศ ซึ่งที่ผาน
มาบริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2550 ประสบกับความผันผวนอยางรุนแรง
ซึ่งสังเกตไดจากการเคลื่อนไหวอยางรุนแรงของดัชนีตลาดหลักทรัพยตลอดทั้งป อันเปนผลกระทบที่เกิดจากปจจัย
ภายในประเทศและภายนอกประเทศที่สําคัญหลายประการ  สําหรับปจจัยภายในประเทศนั้น เหตุการณความไมแนนอน
ทางการเมืองเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบโดยตรงตอภาวะการลงทุนโดยรวมในประเทศ และในขณะเดียวกันก็สงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนดวยเชนกันทําใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น สวนปจจัยภายนอก ไดแก แนวโนม
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเปนประวัติการณ และยังคงมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ปญหาซับไพรมที่
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอตลาดหุนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย แตอยางไรก็ตาม ในที่สุดตลาดหลักทรัพยไทยใน
ป 2550 ไดมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 17, 097.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันที่
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ระดับ 16,281 ลานบาท สวนบริษัทมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 297,940  ลานบาท ในป 2550 คิดเปนสวนแบง
การตลาดรอยละ 3.49 หรือ อันดับที่ 11 จากจํานวนบริษัทหลักทรัพย 38 บริษัท 

 สําหรับทางดานการแขงขันนั้น อุตสาหกรรมหลักทรัพยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 
สืบเนื่องจากการกําหนดใหมีการเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยในอีก 4 ปขางหนา โดยจะใหใบอนุญาตธุรกิจ
หลักทรัพยแกผูประกอบธุรกิจรายใหมแบบไมจํากัดจํานวน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป จึงทําให
อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพยในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีการแขงขันที่สูงขึ้น และบริษัทหลักทรัพยที่มีความพรอมใน
การแขงขันเทานั้นที่จะสามารถอยูรอดไดในระยะยาว ซึ่งการแขงขันที่สูงขึ้นนั้นจะนํามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของการควบรวม
กิจการ การเขาถือหุน หรือการเปนพันธมิตรระหวางบริษัทหลักทรัพยไทยและบริษัทตางชาติ  

 สําหรับภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยในป 2551 นั้น คาดวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นกวาในป 2550 
เนื่องจากจะมีความชัดเจนทางการเมืองหลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้น และจะไดรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังเขามา
บริหารประเทศ ซึ่งจะทําใหมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจมีการดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในรูปของการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ (Mega projects) และการใชจายภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งยังมีผลทางจิตวิทยาตอนักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศที่จะหันมาสนใจลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น แตอยางไรก็ตามความคาดหวังดังกลาวอาจมีความผันผวน
จากปจจัยภายใน เชน ความเสถียรภาพของรัฐบาล ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ภาวะเงินเฟอ และการแข็ง
คาของคาเงินบาท  รวมทั้งปจจัยภายนอกตาง ๆ  ไมวาจะเปนปจจัยที่สําคัญอยางราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ปญหาซับไพรม ซึ่งจะสงผลตอการการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุมยูโรและภูมิภาค
อื่นในโลก จากปจจัยตาง ๆ ที่สงผลทั้งทางดานบวกและดานลบนี้ บริษัทจึงคาดการณวาปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
ในป 2551 จะอยูที่ระดับประมาณ 18,000 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นกวาป 2550 

 2. ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

             บริษัทเล็งเห็นความสําคัญในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและใหกาวทัน
บริษัทคูแขงได อีกทั้งตระหนักถึงเปาหมายหลักของกลุมธนชาตที่มุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก 
เพื่อใหเกิดการสราง Product bundling และ Cross Selling โดยมุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูดานตรา
สารอนุพันธใหแกเจาหนาที่การตลาดตราสารอนุพันธรวมทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จัดอบรมแนะนําและประชาสัมพันธ
การใหบริการซื้อขายตราสารอนุพันธของบริษัทและผลิตภัณฑการลงทุนใหมในตลาดอนุพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ขยายฐานลูกคาของบริษัทไปยังกลุมลูกคาสถาบันทั้งในและนอกประเทศ ควบคูไปกับการใหบริการ ทั้งคําแนะนําใน
การลงทุนและการประชาสัมพันธธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทไปยังบริษัทในเครือกลุมธนชาต 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

 ภาพรวมของภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธในป 2550 มีการขยายตัวอยางมากจากในป 2549 ที่เริ่ม
เปดใหบริการ โดยเมื่อพิจารณาจากสัญญาที่มีการซื้อขายโดยเฉลี่ยตอวัน ปริมาณการซื้อขายในป 2550 เพิ่มขึ้นถึง 330% 
และจํานวนบัญชีเพิ่มขึ้น 108% ทั้งนี้ สัดสวนของนักลงทุนโดยสวนใหญยังคงเปนนักลงทุนรายยอยที่มีการซื้อขาย
สูงสุด รองลงมาเปนนักลงทุนตางประเทศ และนักลงทุนสถาบัน  นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2550 ที่ผานมา ตลาด
อนุพันธไดเปดใหบริการการซื้อขาย SET50 Index Options ซึ่งไดรับความสนใจจากนักลงทุนจํานวนหนึ่ง โดยมีปริมาณ
การซื้อขายตอวันโดยเฉลี่ยในป 2550 ทั้งสิ้น 196 สัญญา 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 3-24 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 แนวโนมของตลาดอนุพันธในป 2551 นาจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมี
ความคุนเคยกับการซื้อขายอนุพันธทั้งฟวเจอรและออปชั่นมากยิ่งขึ้น และมีแนวโนมที่จะใชอนุพันธในการบริหารความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ บมจ. ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) มี
แผนในการขยายฐานผูลงทุน โดยมีการเปดรับบริษัทสมาชิกเพิ่มขึ้น พรอมทั้งจะเปดใหมีสินคาใหม Stock Options โดย
ตลาดอนุพันธมีการคาดการณวาตลาดจะเติบโตมากขึ้นและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยถึง 10,000 สัญญาตอวัน ทั้งนี้
บริษัทไดมีการเตรียมวางแผนทั้งทางดานการจัดอบรมและสัมมนาใหความรูความเขาใจแกเจาหนาที่การตลาด เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ และลูกคา ในดานเนื้อหาและระบบงานการสงคําสั่งซื้อขายใหครอบคลุมทั้งสํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดทําเอกสารและการประชาสัมพันธผานสื่อเพื่อเผยแพรการบริการของบริษัทให
เจาหนาที่ของบริษัท ลูกคา และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ  
 

สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาการลงทุน 

 1. ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 บริษัทไดกําหนดแผนกลยุทธการแขงขัน ดังนี้ 

- มุงเนนการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินดานการระดมทุนทั้งในดานตราสารทุน และตรา
สารหนี้ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางทางการเงิน และการประเมินความเปนไปไดของโครงการเพิ่มขึ้น 
เนื่องดวยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในลักษณะดังกลาว 

- รักษาและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาที่บริษัทเคยใหบริการเพื่อสรางโอกาสในการเสนอ
บริการในธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อสรางโอกาสในการขยายการใหบริการไปในบริษัทอื่น ๆ ในกลุมของ
ลูกคาเอง 

- ติดตอลูกคาที่มีศักยภาพจากรายชื่อลูกคาปจจุบันที่มีการใชบริการทางการเงินดานอื่น ๆ ของ
บริษัทในกลุมธนชาต 

- แนะนําและเสนอบริการในกลุมธนชาตใหกับลูกคาปจจุบันและลูกคาที่มีศักยภาพ โดยเนนการ
ทํา Cross selling ใหมากขึ้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยมีการแขงขันคอนขางรุนแรงจากจํานวน
ผูประกอบการในธุรกิจที่มีจํานวนมากทั้งในประเทศ และผูประกอบการที่มีพันธมิตรจากตางประเทศ โดยการแขงขันใน
ธุรกิจจะเปนการแขงขันดานคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ ทั้งดานการใหคําแนะนําและการแกปญหาใหกับ
ลูกคา ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนใหกับลูกคาได 

 สําหรับแนวโนมธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในป 2551 นั้น แนวโนมการระดมทุนโดยการนําบริษัทเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีของบริษัทจดทะเบียนยังคงเปนกิจกรรมหลักของ
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทและความผันผวนทางดานการเมือง
ของประเทศเปนหลัก นอกจากนั้นธุรกรรมดานการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ก็ยังคงมีความ
ตองการของผูซื้อและผูขายอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ชวยในการขยายธุรกิจหรือเขาสูตลาดใหมที่มี
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ประสิทธิภาพเพื่อการเสริมสรางธุรกิจใหแข็งแกรงเพื่อรับมือกับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแทบทุกประเภท
ธุรกิจ 

 2. ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

 ดวยภาวะการลงทุนที่มีความหลากหลายของสินคาทางการเงินมากขึ้น ตลอดจนแนวโนมที่ภาวะการ
ลงทุนในประเทศจะมีความของเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดตางประเทศมากขึ้น ฝายงานที่ปรึกษาการลงทุน (Investment 
Advisory) วางนโยบายจะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา เพื่อวิเคราะหควบคูไปกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายการ
ลงทุนของลูกคาเฉพาะรายนั้น ๆ เพ่ือใหคําแนะนําและกําหนดเปนแผนการลงทุนระยะยาวและติดตามการลงทุนนั้น ๆ 
ใหกับลูกคาอยางใกลชิดทั้งนี้จะมุงเนนนําเสนอบริการใหกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ ภายในกลุมธนชาต ตลอดจนลูกคาราย
ใหมที่มีความสนใจในบริการของบริษัท นอกจากนี้ฝายที่ปรึกษาการลงทุนยังทําหนาที่ศึกษาและสรรหาเครื่องมือการ
ลงทุนใหม ๆ เพื่อเปนทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับลูกคา 
 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 1.  แหลงที่มาของเงินทุน 

 บริษัทดําเนินกิจการโดยใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยเงินทุนและกําไร
สะสมเปนหลัก สําหรับนโยบายการจัดการเงินทุนในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลอง
กับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
และอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ 

 2.  เงินลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงระยะยาวเทานั้น โดยแบงวัตถุประสงคในการ
ลงทุนเปน 2 ลักษณะ คือ การลงทุนเชิงกลยุทธในกิจการที่สามารถเสริมการประกอบธุรกิจใหกับบริษัท หรือกลุมบริษัท 
และการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนโดยจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับทั้งในรูปเงินปนผลและกําไร
จากการขายหลักทรัพย 
 บริษัทกําหนดใหเงินลงทุนรวมในตราสารทุนจะตองไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาเงินกองทุนของ
บริษัท และไมทําใหอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Rules) ของบริษัทต่ํากวาเกณฑที่ทางการ
กําหนด โดยบริษัทสามารถลงทุนไดทั้งหลักทรัพยที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตตองเปน
บริษัทหรือองคกรที่มีพ้ืนฐานทางธุรกิจที่ดี มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม กรณีที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตองเปน
หลักทรัพยที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย โดยในการตัดสินใจลงทุนแตละครั้งจะตองมีขอมูลเชิงวิเคราะห เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ 

 3.  การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 บริษัทมีการจัดหาเงินทุนในรูปของทุนและเงินกูยืมของบริษัทผานผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท  
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เทานั้น 
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 4.  การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 คิดเปนอัตรารอยละ 129.9 ซึ่ง
เพียงพอตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามที่ ก.ล.ต. กําหนดไว คือ ไมตํ่ากวารอยละ 7 ของหนี้สิน
ทั่วไป และทรัพยสินที่วางเปนประกัน 

2.   ธุรกิจจัดการลงทุน 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 ดําเนินการโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด “บลจ.ธนชาต” เปนบริษัทรวมทุน
ระหวางธนาคารธนชาต (ถือหุนในอัตรารอยละ 75) กับ ธนาคารออมสิน (ถือหุนในอัตรารอยละ 25) โดย บลจ.ธนชาต 
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังในเดือนมีนาคม 2535  และไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล  และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป 2540 และในป 2544  ตามลําดับ ในป 
2547 บลจ.ธนชาต ไดยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน  เพื่อใหสามารถใหบริการคําแนะนําได
อยางครบวงจร  โดยไดรับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2547  ทั้งนี้  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บลจ.ธนชาต มี
พนักงานรวมทั้งสิ้น 125  คน 
 บลจ.ธนชาต นําเสนอรูปแบบการลงทุนที่ครอบคลุมในทุกประเภท หรือทุกนโยบาย การลงทุนเพื่อให
เหมาะกับทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุนทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนรายใหญ รวมถึงผูลงทุนประเภท
สถาบัน โดยผลิตภัณฑหรือบริการที่นําเสนอ ไดแก 

 กองทุนรวม  

 เปนเครื่องมือในการลงทุนสําหรับนักลงทุน โดยการรวบรวมเงินลงทุนของผูลงทุนแตละรายมารวมกัน
เปนเงินกองใหญ  และจัดใหมีผูจัดการกองทุนทําหนาที่จัดการลงทุนภายใตนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน เพื่อ
สรางผลตอบแทนหรือดอกผลจากการลงทุน การลงทุนผานกองทุนรวมมีขอดีสําหรับผูลงทุนคือสามารถกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนได โดยไมตองมีเงินลงทุนจํานวนมาก และมีคาใชจายในการจัดการลงทุนที่ไมสูงมากนัก 

  กองทุนสวนบุคคล  

 เปนเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญหรือคณะบุคคลที่มอบหมายใหบริษัทจัดการ
บริหารจัดการเงินลงทุนที่ตองการเนนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการลงทุนของตนเองอยาง
แทจริง  โดยมีผูจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดการลงทุนภายใตกรอบการลงทุนและขอจํากัดการลงทุนที่ตกลงรวมกัน
ระหวางลูกคาและบริษัท 

               กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนกองทุนที่ลูกจางหรือพนักงาน และนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยความสมัคร
ใจ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการออมและสะสมทรัพยของลูกจางที่ประสงคจะสรางหลักประกันความมั่นคงของชีวิตใน
วัยเกษียณอายุการทํางาน ตลอดจนเปนสวัสดิการที่สําคัญที่นายจางมอบใหกับลูกจางหรือพนักงาน นอกจากนั้นแลว
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตของลูกจางในกรณีอื่นๆ เชน กรณีลูกจางออกจากงาน 
หรือกรณีลูกจางตาย หรือทุพพลภาพ จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานได เปนตน  

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 นโยบายและลักษณะการตลาด  

 กลยุทธการแขงขัน 

 บลจ.ธนชาต ใชกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการจัดการลงทุนในเชิงรุก ตลอดจนการสรางสรรค
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรวดเร็วและมีคุณภาพ ผานทีมการตลาด
ของบริษัท ผูถือหุนที่เปนสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการใหบริการทางการเงินที่
ครบวงจร และพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอีกหลายแหง 
 บลจ.ธนชาต ใหความสําคัญและเนนการทําตลาดในสวนของกองทุนรวมที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไป 
(Public Mutual Fund) ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุน ดวยการ
เสนอขายหนวยลงทุนผานชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง   เชน การเสนอขายตรง การเสนอขายผานสาขาของ
ธนาคารธนชาต   ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการพัฒนาการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บลจ.ธนชาต มุงเนนกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญตามภูมิภาคสําคัญๆ 
ของประเทศ โดยจะขยายกลุมเปาหมายโดยคํานึงถึงการรักษาคุณภาพของการใหบริการเปนหลัก 

 การจัดการจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

แบงออกเปน 2 ชองทางหลัก ไดแก     
1) การขายผานบริษัท 

 โดยเจาหนาที่การตลาดของบริษัทที่ทําหนาที่ขายโดยตรงซึ่งผานการอบรมและการทดสอบหลักสูตร
ผูติดตอกับผูลงทุนแลว 

2) การขายผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
 บลจ.ธนชาต ไดแตงต้ังสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารธนชาต และธนาคารพาณิชยอื่นๆ และบริษัท
หลักทรัพย เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของกองทุนภายใตการจัดการ  

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 ป  2550  มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน “บลจ.” ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  ทั้งสิ้น  21  
บริษัท  มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public  Mutual  Fund) (ไมรวมกองทุนรวม
วายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ (Country Fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหา
ในระบบสถาบันการเงินกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน   และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิเรียกรอง) มีมูลคาสูงถึง 1,279,266 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2549 ถึงรอยละ 41.9  และ บลจ.ที่มีทรัพยสินภายใตการ
จัดการใหญที่สุด 5 อันดับแรก  ไดแก  ลําดับที่ 1.  บลจ.ไทยพาณิชย มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 23.6 ลําดับที่ 2 
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บลจ.กสิกรไทย รอยละ 18.1   ลําดับที่ 3 บลจ.ทหารไทย รอยละ 10.8 และ ลําดับที่ 4 บลจ.บัวหลวง รอยละ 10.6 สวน 
บลจ.ธนชาต อยูในลําดับที่ 5 มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 5.5   

 การแขงขันในธุรกิจกองทุนรวมในป 2550 สัดสวนการตลาดสวนใหญยังคงอยูในกลุมบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนที่มีบริษัทผูถือหุนเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 บริษัทดังกลาวมาแลวขางตน โดยในป 2550 มี
สัดสวนโดยรวมกันแลวถึงรอยละ 63.1 เพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 59.7 ในป 2549  

 กลุมกองทุนที่เปนตัวผลักดันใหมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงขึ้นในป 2550 อยูในกลุมกองทุนตางประเทศ
ระยะสั้น และกองทุนที่มีลักษณะคลายกองทุนตลาดเงิน ที่มีสภาพคลองสูงและมักเปนลูกคาฐานเดียวกับลูกคาเงินฝาก  

 ลักษณะการจัดตั้งกองทุนใหมต้ังแตกลางป 2550 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีประเภทกองตราสารหนี้
ตางประเทศระยะสั้นเขามาแทนที่กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศที่นิยมจัดต้ังกันมากในป 2549  อัตราที่เพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็วของกองทุนตางประเทศระยะสั้นสงผลให ในป 2550 ซึ่งมีจํานวนกองทุนจัดตั้งใหมทั้งสิ้น 408 
กองทุน มูลคารวม 580,756 ลานบาท มีอัตราสวนของกองทุนตราสารหนี้ตางประเทศระยะสั้นอยูถึงรอยละ 41.5 และมี
กองทุนที่ลงทุนในตางประเทศอื่น ๆ อีกรอยละ 4.1 หรือคิดเปนมูลคารวมกันถึง 265,050 ลานบาท และมีจํานวนทั้งสิ้น 
120 กองทุน ขณะที่ในป 2549 ที่สวนแบงของกองทุนตางประเทศอยูเพียงรอยละ 1.3  

  จากสวนแบงการตลาดดังกลาว สงผลใหกองทุนตราสารหนี้ในประเทศที่เคยมีสัดสวนในกองทุนใหม
ทั้งหมดถึงรอยละ 92.6 หรือมีมูลคารวมถึง 448, 382 ลานบาทในป 2549 ลดลงมาเปน 294,276 ลานบาท และมีสัดสวน
ในการจัดต้ังกองทุนใหมลดลงเปนรอยละ 50.4 ในป 2550 

 บลจ.ธนชาต ดําเนินธุรกิจจัดการกองทุนครอบคลุมทั้ง กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ โดยมีสวนแบงตลาดดังรายละเอียด ดังนี้ 

 ธุรกิจกองทุนรวม  

 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 บลจ.ธนชาต มีกองทุนรวมภายใตการจัดการทั้งสิ้น 55 กองทุน มีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิรวมเทากับ 72,379 ลานบาท แบงเปนกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Mutual Fund) 
จํานวน 53 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม 70,853 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนมูลคา 28,970 ลานบาท หรือ 
รอยละ 69.2 อยูในลําดับที่ 5 ในจํานวนผูประกอบการทั้งหมด 21 บลจ. และมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 5.5  

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมาในป 2550 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของกองทุนตลาดเงินสูงถึง 19,406 ลานบาทหรือรอยละ 726 รองลงมาคือกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น 
4,558 ลานบาท หรือรอยละ 422 และกองทุนรวมผสมเพิ่มขึ้น 2,614 ลานบาทหรือรอยละ 38  

 ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหารทั้งสิ้น 28 กองทุน ลดลงจาก
ป 2549 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 37 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 2,913 ลานบาท เพิ่มขึ้น 973 ลานบาท หรือรอยละ 50.1 
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  ธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บลจ.ธนชาต มีจํานวนกองทุนภายใตการบริหาร 26 กองทุน มีมูลคาทรัพยสิน
สุทธิรวม 3,615 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนมูลคา 424 ลานบาท หรือรอยละ 13.3  โดยแบงประเภทของกองทุน
เปนกองทุนเดี่ยว 12 กองทุน กองทุนรวมเฉพาะกลุม 12 กองทุน และกองทุนรวม 3 กองทุน และมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
จาก  34,621 ราย  เปน  35,067  ราย  

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนจากสองแหลง คือ จากทุนของบริษัทที่ไดรับจากการจดทะเบียนหุนสามัญ 
และจากกําไรสะสมที่เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบกิจการ 
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ธุรกิจประกัน 

 การดําเนินธุรกิจประกันของกลุมธนชาต แบงออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย 
ดําเนินการโดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด โดยใหบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต
ดําเนินการโดย บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สําหรับสถาบันและ
องคกร และสําหรับบุคคลทั่วไป 

1.   ธุรกิจประกันภัย 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่กรุงเทพมหานคร มีสํานักงานสาขา 16 สาขา 
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยใหประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2540 โดยมี
ประเภทของการประกันภัยที่ใหบริการดังนี้ 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 บริการรับประกันวินาศภัย 

 การประกันวินาศภัยมี 4 ประเภท แตละประเภทสวนใหญจะมีขอบเขตความคุมครองและเงื่อนไข
ขอยกเวนเปนมาตรฐานสากล มีเพียงวงเงินที่คุมครองเทานั้นจะแตกตางกันตามความตองการซื้อของผูเอาประกันภัยแต
ละราย โดยแบงประเภทของการประกันวินาศภัยออกเปน 

 1. การประกันอัคคีภัย 
  คุมครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม ฟาผา และการระเบิดของแกสที่ใชในครัวเรือนและสามารถ
ซื้อภัยอื่นๆ เพิ่มเติม  

 2.  การประกันภัยรถยนต 
  คุมครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต แยกเปน  
 2.1 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  
 2.2 การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก  
 - คุมครองรถของตนเอง รวมทั้งทรัพยสินและรางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ 
ไปวา ประเภท 1  
 - คุมครองภัยใดภัยหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับรถของตนเอง  รวมทั้งทรัพยสินและรางกายของ
บุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 2  
 - คุมครองเฉพาะทรัพยสินและรางกายของบุคคลภายนอก หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปวา ประเภท 3  

 3. การประกันภัยทางทะเลและขนสง 
  คุมครองความเสียหายแกเรือและทรัพยสินหรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล และขยาย
ขอบเขตความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศ และทางบก ซึ่งตอเนื่องกับการขนสงทางทะเลดวย  
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 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  แยกเปนหลายรูปแบบตามลักษณะความเสี่ยงภัยและความตองการของผูเอาประกันภัย เชน การ
ประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด การประกันภัยเครื่องจักร
ชํารุดเสียหาย ฯลฯ  

 ธุรกิจการลงทุน 

 ธุรกิจอีกสวนหนึ่ง คือ กิจการดานการลงทุน บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยจะตองปฏิบัติตามประเภท สัดสวน และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด ปจจุบัน
กฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ไดแก ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทไดใชความพยายามและระมัดระวังเปนพิเศษในการเลือกพิจารณา  
ลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพตลาดการเงิน และตลาดทุน ซึ่งการลงทุนของบริษัท สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนคงที่ ไดแก ฝากเงินกับสถาบันการเงิน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู หรือลงทุน
ในหลักทรัพยจดทะเบียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการลงทุนของบริษัทจะคํานึงถึงสภาพคลอง ความมั่นคง และ 
เสถียรภาพของการลงทุนเปนหลัก 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 นโยบายและลักษณะการตลาด 

 กลยุทธการแขงขัน 

 บริษัทไดวางแผนนโยบายการตลาดเชิงกลยุทธไวอยางตอเนื่อง เพื่อความสามารถในการแขงขัน และ
เพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหสูงขึ้น โดยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย  
ตลอดจนไดพัฒนาสายผลิตภัณฑ หรือนําเสนอกรมธรรมประเภทใหมๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความตองการของกลุมลูกคา คํานึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการ
แขงขัน ใหทันกับภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุม
ลูกคาเดิม 

 ลักษณะลูกคา 

 กลุมลูกคาหลักของบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด สวนใหญประมาณรอยละ 95 ของจํานวนลูกคา
ทั้งหมด ไดแก กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันอยูในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือกทํากับบริษัท ไดแก การประกันภัยรถยนต และการประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคา
ดังกลาวมาจากลูกคาสินเชื่อของธนาคารธนชาต และการทําการตลาดของบริษัทเองตลอดจนนายหนาประกันภัย และ
ตัวแทนของบริษัท 

 สําหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันต้ังแต 5 ลานบาทขึ้นไปนั้น ไดแก ลูกคากลุม
สถาบันองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยและอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่
ใหบริการแกลูกคากลุมนี้ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย  
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จากลักษณะของฐานลูกคาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ต้ังแตบริษัท ไดเริ่มประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมา มิไดมีการพ่ึงพิงลูกคารายหนึ่งรายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท นอกจากนี้ ทางบริษัท
ไดเปดดําเนินการใหบริการรับประกันภัยเฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยป 2550 ยังคงเติบโตตอเนื่องจากป 2549 โดยป 2550 มีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงจากการประมาณการของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) จํานวน 101,378 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 6,287 ลานบาท หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.6  สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีอัตราการขยายตัวสูงรอยละ 12.1 และการประกันภัยรถยนตที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 
5.5 โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,557  ลานบาท เพิ่มขึ้น 313  ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9  เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากการที่ธนชาตประกันภัยไดรวมมือกับธนาคารธนชาต 
ทําใหสามารถขยายการประกันภัยกับกลุมลูกคารายยอยของธนาคารธนชาต ประกอบกับในป 2550    ธนชาตประกันภัย 
ไดขยายตลาดผานชองทางแบงกแอสชัวรันสผานทางธนาคารธนชาต ในขณะเดียวกันบริษัท ยังใหความสําคัญในการ
รักษาฐานลูกคาเกาไวอยางตอเนื่อง โดยใชกลยุทธการปรับปรุงการบริการทั้งกอนและหลังการขายเพื่อสรางความพึง
พอใจใหลูกคา 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัยในชวง 9 เดือน ของป 2550 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งธุรกิจ 74,266  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2549 รอยละ 7.4 สําหรับ
สัดสวนเบี้ยประกันภัยจําแนกตามประเภทการรับประกันภัย การประกันภัยรถยนตมีมูลคาเบี้ยประกันภัย 45,154 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60.8 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดมูลคาเบี้ยประกันภัย 20,782 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
28.0 การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนสงมูลคาเบี้ยประกันภัย 5,504  และ 2,825  ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 7.4 และ 3.8 ตามลําดับ  

ตารางแสดงจํานวนบริษัทประกันภัยในประเทศไทย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 

ประเภทของธุรกิจ บริษัทในประเทศ สาขาบริษัทตางประเทศ รวม 
ประกันชีวิต 24 1 25 
ประกันวินาศภัย 63 5 68 
ประกันสุขภาพ 5 0 5 
ประกันภัยตอ    

     ประกันชีวิต 1 0 1 
     ประกันวินาศภัย 1 0 1 

รวม 94 6 100 
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย สําหรับเดือน มกราคม – กันยายน 2550 
                          หนวย : พันบาท 

อัน
ดับ 

บริษัท การประกัน
อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตลด็ รวมทั้งส้ิน 

   ตัวเรือ สินคา โดยขอบังคับ
แหงกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

อุบัติเหตุ
สวนบุคคล 

สุขภาพ อื่นๆ  

1 วิริยะประกันภัย 146,506 2,324 40,062 1,727,223 8,572,533 268,897 7,328 203,210 10,968,083 

2 ทิพยประกันภัย 484,967 55,417 142,816 162,034 1,103,948 351,282 94,668 2,649,333 5,044,465 

3 กรุงเทพประกันภัย 655,798 58,836 170,157 127,002 2,306,011 223,595 176,578 1,326,454 5,044,431 

4 สินมั่นคงประกันภัย 86,125 0 5,912 560,819 2,014,699 295,825 1,517 108,642 3,073,539 

5 ประกันคุมภัย 32,381 159 39,727 185,977 1,950,409 22,673 1,803 328,766 2,561,895 

 รวม 1,405,777 116,736 398,674 2,763,055 15,947,600 1,162,272 281,894 4,616,405 26,692,413 

11 ธนชาตประกันภัย 52,426 576 3,437 98,638 1,419,904 32,766 0 180,571 1,788,318 

 สวนแบงตลาด  0.9% 0.2% 0.1% 1.2% 3.9% 0.6% 0.00% 1.3% 2.4% 

 รวมทั้งสิ้น 5,504,155 291,063 2,534,399 8,351,293 36,802,866 5,513,092 1,622,753 13,646,476 74,266,097 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 สําหรับในป 2551 คาดวาปญหาที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศหลายประการที่ยังเปนปญหา
เรื้อรัง และยังคงสงผลตอเนื่องตลอดป ซึ่งปญหาเหลานั้นลวนแตบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทําใหนักลงทุนทั้ง
ไทยและตางประเทศชะลอการลงทุน นอกจากนี้ยังบั่นทอนความเชื่อมั่น และสรางความหวาดกลัวใหแกประชาชน ซึ่ง
จะสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจประกันวินาศภัยดวย 

 จากการคาดการณเศรษฐกิจไทยในป 2551 ของ ธปท. เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณรอยละ 4 - 5  
สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คาดวาเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 7.5 โดยการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะขยายตัวสูงกวาประเภทอื่นเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
และสุขภาพ จากการที่บริษัทประกันวินาศภัยหันมาบุกตลาดลูกคารายยอยมากขึ้น ประกอบกับประชาชนเริ่มตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันภัยเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

 ในป 2551 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด กําหนดเปาหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงไว
ที่ประมาณรอยละ 25 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเปนผลจากการขยายตลาดลูกคารายยอย
ผานชองทางแบงกแอสชัวรันส การขายตรง และการขายผานทางโทรศัพท และบริษัทฯ เตรียมออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่
หลากหลายสําหรับการขายในทุกๆ ชองทาง  
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทจาก
แหลงเงินทุน 3 แหลง ไดแก 
 1. เงินรับจากการดําเนินงานของบริษัท โดยขายความคุมครองในรูปกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
การเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย ตัวแทน นายหนา แหลงเงินทุนนี้เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่ทําให
บริษัทมีกระแสเงินสดรับเขามาทุกวัน 
 2. เงินรับจากกิจการลงทุน บริษัทนําเงินสดรับจากการดําเนินงานที่เหลือจากการใชจายตามภาระผูกพัน
ไปลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมการประกันภัยกําหนด โดยบริษัทจะมีเงินที่ไดรับจากกิจกรรมการลงทุนดังนี้ เงินตนจากเงิน
ฝากประจํา ต๋ัวเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกู พันธบัตร หนวยลงทุนที่ครบกําหนดหรือเงินจากการขายหลักทรัพย นอกจากนี้
บริษัทยังมีผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพยลงทุนดังกลาวขางตน ไดแก ดอกเบี้ยที่ไดรับจากเงินฝากประจํา ต๋ัว
เงิน หุนกู พันธบัตร และเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพยหุนทุน 
 3. เงินกูยืมจากสถาบันการเงินบริษัทไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารพาณิชย และกรณีที่
ตองการใชเงินกูจะเบิกใชโดยเช็ค  

 เงินลงทุน 

     บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยดังนี้ คือ บริษัทมีการลงทุนในหลักทรัพยตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทจะนํา
เงินสดคงเหลือไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน โดยเนนความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุนเปนสําคัญ พิจารณา
ผลตอบแทนควบคูกับความเสี่ยงใหระมัดระวังอยางสูงในการลงทุนและทบทวนนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับ
สถานการณ การลงทุนของบริษัท สวนหนึ่งจะลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูงและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ซึ่ง
เปนตราสารทางการเงินระยะสั้น ไดแก ต๋ัวเงิน เงินฝากประจํา  สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคงที่ ไดแก 
พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุนกู อีกสวนหน่ึงเปนการลงทุนในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

 บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยประเภทตางๆ  เชน พันธบัตรรัฐบาล  
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทจะเนนลงทุนในพันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกําหนดในระยะสั้น เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  นอกจากนี้บริษัทยังกระจายการลงทุนไปในตั๋วเงินคลัง หุนกู หนวยลงทุน และ
หุนสามัญ  ซึ่งหุนสามัญจะเลือกลงทุนในหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี โดยจะลงทุนในสัดสวนไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาเงิน
ลงทุน   

 การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 - บริษัทไมมีรายการดังกลาว – 
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 ความสามารถในการดํารงอัตราสวนตามประเภทธุรกิจ 

  บริษัทกําหนดนโยบายในการรับประกันภัยทุกประเภทแบบรัดกุม รวมถึงกําหนดมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงภัยดวยกลไกการประกันภัยตอ ทั้งแบบสัญญา และแบบเฉพาะราย เพื่อควบคุมรักษาระดับสินไหม
ทดแทน (Loss Ratio) ใหอยูในเกณฑตํ่ากวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกประเภทของการรับประกันภัย 

 สภาพคลอง 

 บริษัทมีนโยบายในการบริหารสภาพคลองโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน โดยจะลงทุนในตรา
สารรุนที่มีสภาพคลองในการซื้อขายที่มาก ซึ่งจะทําใหสามารถทําการขายเงินลงทุนดังกลาวไดทันที นอกจากนี้ยังไดมี
การเปดวงเงินเบิกเกินบัญชีและลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้น เพื่อสํารองสําหรับเงินสดหมุนเวียนสําหรับการ
ดําเนินงานระยะสั้น 
 

2. ธุรกิจประกันชีวิต 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ”ธนชาตประกันชีวิต” ไดกอต้ังขึ้นโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2540  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น  158 คน  แบงเปนพนักงานประจํา 154 คน  และพนักงานสัญญาจาง 4 คน บริษัทใหบริการดาน
ความคุมครองชีวิตและสุขภาพ  โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของลูกคา ไดแก การประกันสามัญ
รายบุคคล และการประกันกลุม (สําหรับสถาบันและองคกร) 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 นโยบายและลักษณะตลาด 

 ธนชาตประกันชีวิตมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบบ Multi-Distribution Channel เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาผูมุงหวังที่หลากหลายและแตกตางกันไป ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับกลุมลูกคาผูมุงหวังแตละกลุม ปจจุบันบริษัท มีชองทางการขายประกอบดวย การขายในรูปแบบบริษัทตอ
บริษัท การขายผานชองทางนายหนา การขายผานสถาบันการเงินตาง ๆ การขายผานธนาคารธนชาต (Bancassurance) 
และการขายผานตัวแทนประกันชีวิต   

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตในป 2550 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 201,623 ลาน
บาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 16.1 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นเปนอยางมากเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลา
เดียวกันของป 2549 ที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.1  สืบเนื่องจากปจจัยหลักหลายประการ อันประกอบดวย อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยไดปรับตัวลดลง ทําใหผูบริโภคมองหาการฝากเงินหรือการลงทุนอื่นที่ให
ผลตอบแทนที่ดีกวา  ซึ่งการประกันชีวิตไดเปนทางเลือกหนึ่งใหกับผูบริโภคในชวงเวลาดังกลาว  ในขณะที่ธุรกิจ
ประกันชีวิตก็มีพัฒนาการในดานการตลาดในหลายรูปแบบ  อาทิเชน  มีการสรรหาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น  มี
การอบรมและพัฒนาตัวแทนเปนระยะ  มีการพัฒนาชองทางการขายใหมเพิ่มเติมจากชองทางการขายที่มีอยู  และไดมี
การกระตุนการขายอยางตอเนื่อง  อีกทั้งไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสมกับภาวะตลาดและผูบริโภคในแตละกลุม  
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ดังนั้นจึงทําใหภาพรวมอุตสาหกรรมประกันชีวิตในปนี้อยูในเกณฑดีขึ้นมาก  แมจะมีปจจัยลบหลายประการ  ไมวาจะ
เปนเรื่องของความไมแนนอนทางการเมือง  ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  และคาเงินบาทของไทยที่แข็งคาขึ้น 

ปจจุบันมีบริษัทที่เปดดําเนินธุรกิจประกันชีวิตรวม 24 บริษัท บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีสวน
แบงการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทรอยละ 1.67  อยูในลําดับที่ 10 จากทั้งหมด 24 บริษัท และดวยบริษัท 
ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตกลุมเปนหลัก  ทําใหบริษัท มีเบี้ยประกันภัยรับปแรกของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 1 ของ
ธุรกิจจากปกอนอยูในลําดับที่ 3  สวนเบี้ยประกันภัยรับรวมของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต 
จากปกอนอยูในลําดับที่ 4 

แนวโนมอุตสาหกรรมประกันชีวิตป 2551  คาดวาธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น แต
คงไมมากเทากับปที่ผานมา   ซึ่งปจจัยที่สนับสนุนธุรกิจใหมีอัตราการเติบโตยังคงใชกลยุทธการตลาดไมแตกตางจากป
กอน ไมวาจะเปนการแขงกันสรรหาตัวแทนใหม   การโฆษณาบริษัทผานสื่อตางๆ  การกระตุนการขายอยางตอเนื่อง  
การจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับฐานลูกคา  การขยายตลาดผานชองทางการขายอื่นๆ เพิ่มเติม
จากชองทางการขายที่มีอยูเดิม  ตลอดจนการพัฒนาแบบประกันใหมๆ ออกสูตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในสถานการณเศรษฐกิจแตละชวงเวลาและเพื่อใหทันกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับการขายประกันชีวิตผานชองทาง Bancassurance 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งหมดมาจากสวนของผูถือหุน ซึ่งทําใหบริษัทไม
จําเปนตองกูยืมเงินมาใชสําหรับธุรกิจของบริษัท ตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ไดวางไวสําหรับอนาคต ในชวงนี้บริษัทฯ 
จึงยังไมมีความจําเปนตองเพิ่มทุนแตอยางใด 
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ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

1.  บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด

 บริษัทไดรับอนุญาตจาก ธปท. ในการประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ตามใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 006/2543 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 

ลักษณะผลิตภณัฑและการบริการ 

1.   ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ไดรับอนุญาตไว
ในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหมีอํานาจ
วาจางหรือแตงตั้งผูเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 2.   ประกอบกิจการใดๆ ในการบริหารและฟนฟูลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการตอไป
ได และมีความสามารถในการชําระหนี้ เชน การใหกูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ การ
ประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ การถือหุนในกิจการที่ไดมาจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ การรับชําระหนี้ดวยการ
แปลงหนี้เปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลกูหนี้ 

 3.  กระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเน่ืองในการบริหารหรือฟนฟูลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน 
การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหนี้ ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระหนี้ 
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนาตอ
ใหเสร็จสิ้นเทานั้น ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา 

 4.  นําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนรายอื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ ธปท. 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

1. ลักษณะและนโยบายการตลาด 

กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทประกอบดวย
การดําเนินการที่หลากหลาย แตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไดเตรียมการ
สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแก
บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว  เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทกระทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอการ
ขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มีมูลคา
สูง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลานั้น 
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กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทกําหนดกลุมลูกหนี้ที่บริษัทมีโอกาสรับชําระหนี้คอนขางสูงดังตอไปนี้ 
1. ลูกหนี้ที่ยังประกอบกิจการอยู และมีศักยภาพพอที่จะชําระหนี้ได 
2. ลูกหนี้ที่มีหลักประกันคุมมูลหนี้มาก 
3. ลูกหนี้ที่ถูกฟองรองคดีและมีคําพิพากษาแลว 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

  บริษัทไดวางนโยบายการจําหนายทรัพยสินที่บริษัทรับโอนมาจากลูกหนี้ ดังนี้ 
1. การแตงต้ังตัวแทนขาย (Sold agent) 
2. การเขารวมงานประมูลขายทรัพยสิน  

 2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ดังนั้น 
ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือจากสถาบันการเงินอื่น หรือกองทุนตางๆ จึงไมมี 
อยางไรก็ตาม กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมาเปนลูกหนี้ที่มีเจาหนี้หลายราย อาจเกิดภาวะการแขงขันในการใช
สิทธิทางกฎหมายบังคับทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้เหลานั้น ซึ่งอาจสงผลกระทบกับบริษัทใน
เรื่องของการนําทรัพยสินของลูกหนี้นั้นมาฟองรองคดีและบังคับขายทอดตลาดซึ่งตองทําการเฉลี่ยทรัพยกับเจาหนี้รายอื่น
ดวย 

 จํานวนคูแขงขัน 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ผานทางบริษัท         
ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) กรณีนี้จึงไมมีคูแขงขัน 

ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขันจึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) บริษัทจึงไม
เนนที่ศักยภาพในการแขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะการเงินของลูกหนี้วา
สมควรจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือควรรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการคงอยูและ
ดําเนินกิจการตอไปของลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน 
เพื่อทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

บริษัทมีเงินทุนในการดําเนินกิจการจากเงินลงทุนและเงินใหกูยืมจากบริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1.  เงินกูยืม 

 1.1   วงเงินกู (Senior Debt) จากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,124,458,400 บาท (สองพัน
หน่ึงรอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน)  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 และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
สัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-5-4300016 (ครั้งที่3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544        ซึ่งบริษัทไดชําระคืนเงินกูสวนนี้เสร็จ
สิ้นแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2547 

 1.2  วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,075,541,600 บาท 
(หน่ึงพันเจ็ดสิบหาลานหาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง 
เลขที่ กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม.001-5-4300032 (ครั้ง
ที่1) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2543 

 1.3  วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จํานวน 213,458,400 บาท (สอง
รอยสิบสามลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง เลขที่ 
กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม.001-5-4300032 (ครั้งที่1) ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2543 

 2. เงินลงทุน 

 2.1  เงินลงทุนจากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 334,334,000 บาท (สามรอยสามสิบสี่ลาน
สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน) 

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

 2.3  เงินลงทุนจาก กองทุนเปดมอรแกนสแตนลีย คันทรีฟนด จํานวน 142,942,800 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบ
สองลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 
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2. บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

 บริษัทไดรับอนุญาตจาก ธปท.ในการประกอบธุรกิจเปนบริษัท บริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ตามใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 001/2543 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2543 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 1.  ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ไดรับอนุญาตไว
ในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหมีอํานาจ
วาจางหรือแตงตั้งผูเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

 2.  ประกอบกิจการใดๆ ในการบริหารและฟนฟูลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได และมีความสามารถในการชําระหนี้ เชน การใหกูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ 
การประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ การถือหุนในกิจการที่ไดมาจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ การรับชําระหนี้ดวยการ
แปลงหนี้เปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 3.  กระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่องในการบริหารหรือฟนฟูลูกหนี้ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
เชน การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหนี้  ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระ
หนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนา
ตอใหเสร็จสิ้นเทานั้น ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา 

 4.  นําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนรายอื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ ธปท. 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

1. ลักษณะและนโยบายการตลาด 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทประกอบ 
ดวยการดําเนินการที่หลากหลายแตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไดเตรียมการ
สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแกบุคคล 
ภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทกระทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ
การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มี
มูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงต้ังตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลานั้น 

 กลยุทธการแขงขนั 
 บริษัทไมมีกลยุทธการแขงขัน เนื่องจากรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรงเปนหลัก 
โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมา ไดแก  
 1. ลูกหนี้ดอยคุณภาพ ประกอบดวย 
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 1.1 สินทรัพยจัดช้ันสูญ 
 1.2 สินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญ 
 1.3 สินทรัพยจัดช้ันสงสัย 
 1.4 สินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 
 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 เพื่อนํามาบริหารและติดตามหนี้คางชําระ
เพื่อใหลูกหนี้อยูในฐานะที่จะสามารถชําระหนี้ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงสามารถดําเนินกิจการเดิม หรือกิจการ
ใหมไดตอไป หรือสมควรที่จะจําหนายทรัพยสินเพื่อนํามาชําระหนี้คนื 
 1.3 ลูกหนี้ที่ไมมีความสามารถชําระคืนหนี้ หรือไมสามารถแกไขหนี้ได จะดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายเร็วที่สุด 

 2. ทรัพยสินรอการขายดอยคุณภาพ 
 บริษัทไดวาจางให บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด เปนผูดําเนินการบริหารทรัพยสินทั้งหมดของบริษัท 
โดยมีวิธีบริหารจัดการดังนี้   
 2.1 จัดหาพันธมิตร (Partner) รวมลงทุนและพัฒนาทรัพยสิน 
 2.2 จัดกลุมทรัพยสินเปนทรัพยสินเกรด A, B, หรือ C เพื่อชวยใหงายตอการจัดการและการขาย 
 2.3 จัดทํา Package ของทรัพยสินใหมี Value-Added เพิ่มขึ้น โดยการประสานรวมมือกับกลุมบริษัท
ในเครือ ในรูปแบบของการประกันภัย การประกันชีวิต หรือการใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่า   เปนตน 
 2.4 เพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย   เชน ผานนายหนาหรือตัวแทน จัดหาและติดตอกับบริษัทเอกชน
ที่ดําเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย การขายรวม (Cross Selling) และอินเตอรเน็ต (Internet) 
  2.5   สงเสริมการขาย โดยการจัดหา และเลือกสื่อที่มีประโยชนตอการจําหนาย รวมถึงการเขาถึง
กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 
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2.   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

    เนื่องจากบริษัทไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุมธนชาตเปนหลัก     
ดังนั้น  ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือสถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่นๆ  จึงไมมี
การเปรียบเทียบสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

 จํานวนคูแขงขันโดยประมาณ 

 บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตโดยตรง จึงไมมีคูแขงขัน 

 ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 

 เนื่องจากบริษัทไมมีคูแขงขัน จึงไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทกับคูแขงขัน 

 สถานภาพและศักยภาพการแขงขัน 

บริษัทรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาตเปนหลัก ดังนั้น บริษัทจึงไมเนนที่ศักยภาพในการ
แขงขัน แตจะเนนเรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้วาสมควรจะปรับปรุง
โครงสรางหนี้ หรือควรจําหนายทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของ   
ลูกหนี้ ความสุจริต ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อทําใหสินทรัพยดอย  
คุณภาพที่ไมกอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงที่มาของเงินทุน 
1. บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท  (หนึ่งพันลานบาทถวน)  ซึ่งเรียกชําระเต็มมูลคาหุนแลว 

โดยมีโครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   ดังนี้ 

  ช่ือผูถือหุน                         จํานวนหุน                สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

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

 ผูถือหุนรายยอย                                                         7                   0.01 

 2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารธนชาต คงเหลือเปนจํานวนเงิน  4,250,000,000  
บาท (สี่พันสองรอยหาสิบลานบาทถวน)ฟ โดยในระหวางป 2550  บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด ไดชําระ
คืนเงินกูยืมกับธนาคารธนชาต เปนจํานวนเงินรวม  4,050,000,000 บาท (สี่พันหาสิบลานบาทถวน)  และบริษัทไดกูเงิน
จากบริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  เพื่อซื้อหนี้ดอยคุณภาพ จํานวน 92,710,000  บาท  (เกาสิบสองลานเจ็ดแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถวน)   
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4.  การวิจัยและพัฒนา  

 กลุมธนชาตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรและยกระดับ
องคกรสูมาตรฐานสากลใหมีศักยภาพในการแขงขัน ในป 2550 กลุมธนชาตไดทําการวิจัยและพัฒนาในหลาย ๆ ดาน โดย
ยังเนนหนักทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนการตลาด การบริหาร
ระบบขอมูลลูกคาภายในกลุมธนชาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อใหกลุมธนชาตประสบความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจและสามารถใหบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในป 2550 ธนาคารไดเริ่มใชระบบงานบัญชีใหม ซึ่งรองรับการทํารายการบัญชีสําหรับสกุลเงินบาทและ
สกุลเงินตางประเทศ ชวยใหการปดงบบัญชี และจัดทํารายงานงบการเงินตางๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังไดเริ่มใชระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ลดคาใชจายดําเนินการ และเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน 

 โครงการหลักที่กําลังดําเนินการในป 2551 คือระบบงานดานเงินฝาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
คลองตัวในการออกผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ตอบสนองตอความตองการและใหประโยชนสูงสุดสําหรับลูกคา รวมทั้งการ
ใหบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกในการใชบริการมากขึ้น และยังคงพัฒนาระบบงานเชาซื้ออยางตอเนื่อง
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหระบบสามารถรองรับการทําธุรกิจเชาซื้อที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว การทําธุรกรรมอยางครบ
วงจร และรองรับการแขงขัน โดยเปนการนําสถาปตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) และ Business Process 
Management มาใชงาน เพื่อใหระบบงานมีความยืดหยุนสูง ปรับเปลี่ยนใหตรงตามความตองการของตลาดไดงายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดคาใชจายในการดําเนินการ  นอกจากนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการทําธุรกรรม
ดานการคาตางประเทศ ธนาคารธนชาตไดจัดซื้อระบบงาน Trade Finance ที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถบริการลูกคาได
ครบถวนและรวดเร็ว  ทางดานการเชื่อมโยงระบบงานตาง ๆ ธนาคารธนชาตไดกําหนดมาตรฐานที่ใชในการพัฒนาและ
เช่ือมโยงระบบงาน โดยใชเทคโนโลยี Enterprise Application Integration เพื่อใหการพัฒนาระบบงานทําไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอระบบงานเดิม 

 ในการบริหารระบบขอมูลลูกคาของกลุมธนชาต  ธนาคารธนชาตไดใหความสําคัญในการพัฒนา
ฐานขอมูลลูกคาที่มีอยูใหมีความสมบูรณมากขึ้น และสามารถนําไปใชประโยชนสูงสุด โดยมีหนวยงานที่ดูแลขอมูลลูกคา 
มีการจัดหาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อรองรับการทําธุรกรรมที่ใหความสําคัญกับลูกคา และใหลูกคาเปน
ศูนยกลางอยางสมบูรณ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัทยอยเปนเจาของและไมติด
ภาระจํานอง/จํานํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 2550 2549 2548 

ท่ีดิน    
ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ที่ดินในตางจังหวัด 

192 
269 

49 
192 

37 
179 

รวมที่ดิน 461 241 216 
อาคาร    
สํานักงานใหญ 60 - - 
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขาในตางจังหวัด 

72 
257 

15 
201 

3 
152 

รวมอาคาร 389 216 155 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณ    
เครื่องตกแตงและติดตั้ง/คอมพิวเตอร/เครื่องใชสํานักงาน 2,494 2,073 1,457 
รวมเครื่องตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณ 2,494 2,073 1,457 

ยานพาหนะ 209 179 187 

งานระหวางกอสราง 27 12 52 

รวม 3,580 2,721 2,067 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (1,272) (963) (789) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 2,308 1,758 1,278 
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สินทรัพยไมมีตัวตน  
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2550 2549 2548 

ซอฟทแวร 216 156 89 
 

สัญญาเชาระยะยาว 
บริษัทฯและบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพื่อใชเปนสํานักงานสาขาและทําสัญญาเชา

รถยนต จํานวนหลายสัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม มี
ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2550 2549 2548 

สัญญาเชาที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ 
สัญญาเชารถยนต 

794 
34 

550 
48 

345 
14 

รวม 828 598 359 

5.2 เงินใหสินเชื่อ 

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาต และบริษัทบริหารสินทรัพย) จัดช้ันสินทรัพยตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.”  เนื่องจากยังอยูภายใตการกํากับดูแลของธปท. จึงจัดช้ันสินทรัพยตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมไดของธนาคารพาณิชย  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 (นําสงโดยหนังสือที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 1974/2549   
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549) และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 
(IAS 39)  โดยจัดช้ันสินทรัพยออกเปน 6 ระดับตามคุณภาพสินทรัพย ซึ่งมีคําจํากัดความที่สําคัญและมีอัตราขั้นต่ําของ
การตั้งสํารองในแตละระดับช้ัน ซึ่งคํานึงถึงระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหนี้เขามาเกี่ยวของ  ซึ่งอัตราที่ใชในการ
ต้ังสํารองเปน ดังนี้ 

จัดช้ันปกติ 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษหรือ 
 ควรระวังเปนพิเศษ 
จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 
จัดช้ันสงสัย 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 
จัดช้ันสูญ 

     ต้ังสํารองไมตํ่ากวารอยละ 1  ของยอดหนี้คงคางหรืออัตราที่ตํ่ากวา 
     ต้ังสํารองไมตํ่ากวารอยละ  2 ของยอดหนี้คงคางหรืออัตราที่ตํ่ากวา 

 

       ต้ังสํารองไมตํ่ากวารอยละ 100  ของยอดหน้ีคงคางสุทธิ 
 
       ตัดออกจากบัญชี 

 
หมายเหตุ   1.) ยอดหนี้คงคาง หมายถึง ยอดคงคางของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

2.) ยอดหนี้คงคางสทุธิ หมายถึง สวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก   
     ลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลัก ประกัน 
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สินทรัพยจัดช้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินจัดประเภทตาม
ประกาศของ ธปท. ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 
เงินใหสินเชื่อ 

และดอกเบี้ยคางรับ 
เงินลงทุน 

ทรัพยสิน      
รอการขาย 

สินทรัพยอ่ืน รวม 

จัดช้ันปกติ 199,066 - - 90 199,156 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 22,100 - - 95 22,195 
จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 2,492 - - 9 2,501 
จัดช้ันสงสัย 2,244 - - 7 2,251 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 6,047 948 723 214 7,932 

รวม 231,949 948 723 415 234,035 

 ตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จํากัด ( มหาชน) และ
บริษัทในกลุม   เพียงวันที่   30  กันยายน  2549 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินใหสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 194,995.0 ลานบาท เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ 9,878.0 ลานบาท  
เทากับรอยละ 5.07  ของเงินใหสินเชื่อทั้งสิ้น  โดยมีเงินสํารองอยูจํานวน  6,969.0 ลานบาท เทากับรอยละ 70.55 ของ
สินเชื่อดอยคุณภาพ 

สวนบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 84,363.0 ลานบาท ประกอบดวย เงินใหสินเชื่อสุทธิ  54,008.0 ลานบาท ในจํานวน
นี้เปนเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ 52,718.0 ลานบาท  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 22,861.0 ลานบาท  และสินทรัพย 
อื่น 7,494.0 ลานบาท   มีสินทรัพยดอยคุณภาพ 3,030.0 ลานบาท  เทากับรอยละ 3.59 ของสินทรัพยรวม โดยมีการกัน
สํารองทั้งสิ้น 4,044.0 ลานบาท เทากับรอยละ  132.94  ของเงินสํารองที่พึงกัน 

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯและบริษัทยอยต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และ
ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได  โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้ โดย
อาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ังเพิ่ม (ลด) บันทึก
บัญชีเปนคาใชจายในระหวางป 

ป 2549 

ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินไดปรับปรุงหลักเกณฑการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ในการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ 
(ลูกหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ) เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ธปท. ที่ออกไวเมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2549 ซึ่งกําหนดใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการ
จําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตามเกณฑของ ธปท. 
โดยมีกําหนดระยะเวลาการกันสํารองดังนี้  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 5- 3 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

1. ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลวหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีใหกันเงิน
สํารองตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

2. ลูกหนี้ที่ถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญและชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

3. ลูกหนี้ที่ถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐานใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

  สําหรับลูกหนี้ที่จัดช้ันปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ให
กันสํารองในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังหัก
หลักประกันตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะ
กันสํารองกอนหักหลักประกัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรืออยูระหวางบังคับคดี และลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีตามเกณฑใหมของ ธปท. แลว และสําหรับลูกหนี้
ดอยคุณภาพสวนที่เหลือที่เปนลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ สงสัย และต่ํากวามาตรฐาน บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงตั้งสํารอง
ตามหลักเกณฑเดิมในอัตรารอยละ 100 และอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 และ 20 ตามลําดับ ของยอดหนี้หักหลักประกัน ยกเวน
บริษัทยอยแหงหนึ่ง (ธนาคารธนชาต) ซึ่งไดต้ังสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพเต็มตามเกณฑที่กําหนดในขอ ก) ข) และ 
ค) ดังกลาวขางตนแลว  

ป 2550 
 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อสําหรับลูกหนี้จัดช้ันปกติจาก
อัตรารอยละ 3 เปนอัตรารอยละ 1 ของมูลหน้ีหลังหักหลักประกันไมรวมดอกเบี้ยคางรับ และรวมถึงการบันทึกคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ และเชาการเงินของลูกหนี้จัดช้ันปกติและกลาวถึงเปนพิเศษของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ซึ่งเดิมจะกันสํารองจากยอดหนี้คงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) กอนหักหลักประกันมาเปนการคํานวณ
สํารองจากยอดหนี้คงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังนํามูลคารถยนตที่เปนหลักประกันมาหักออกจากยอดหนี้         
ดังนั้น ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยจึงบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดังนี้ 

1. ลูกหนี้จัดช้ันปกติและกลาวถึงเปนพิเศษกันสํารองในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอด
หนี้เงินตนคงคาง (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) หลังหักหลักประกันตามเกณฑ ธปท. 

2. ลูกหนี้ดอยคุณภาพกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการ
จําหนายหลักประกันตามหลักเกณฑของ ธปท. ตามหนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและ
ระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดอางอิงตามหลักเณฑของ ธปท. ยกเวนกรณีของหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและ
เชาการเงินที่จะไมนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากยอดหนี้คงคาง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพครบตาม
หลักเกณฑของ ธปท.แลว 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 5- 4 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

1. บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะของลูกหนี้ แตละราย
โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี
หลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทยอยถือพื้นฐานการจัดช้ันหนี้และการตั้งสํารอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. 

2. บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาทางการเงินตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยตั้งขึ้นเปนอัตรา
รอยละของยอดลูกหนี้ที่คางชําระ โดยลูกหนี้จัดช้ันปกติและลูกหนี้จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษกันสํารองในอัตราไมตํ่ากวา
รอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหนี้เงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และกันสํารองในอัตรารอยละ 100 ของ        
ลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยไมหักหลักประกัน 

3. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได  
4. ซึ่งพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล 
5. การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญ และหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

นโยบายการตั้งสํารองคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน 

การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินของบริษัทฯและบริษัทยอย จะพิจารณาจากขอบงช้ีการดอยคาตาม
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 และการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 

นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้  เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  สามารถ
ตรวจสอบได  เพื่อใหลูกหนี้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได  และสามารถที่จะชําระหนี้คืนใหกับบริษัทไดสูงสุด  
และไดรับความเสียหายนอยที่สุดจากลูกหนี้มีปญหาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว   

                 นโยบายการรับรูรายได 

                  ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ และรายไดตามสัญญาเชาทาง
การเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective rate) 

            ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูรายไดดอกเบี้ยจาก
สัญญาเชาซื้อจากการรับรูตามวิธีผลรวมจํานวนปมาเปนวิธอีัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยรายไดตามสัญญาเช าซื้ อของ
สัญญาที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และรายไดตามสัญญาเชาซื้อของสัญญาที่
ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2550 รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงโดยใชยอดยกมาของสัญญาเชาซื้อ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2550 เปนวันเริ่มตนในการรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับระยะเวลาเชาที่เหลืออยู 

            บริษัทฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อที่ผิดนัดชําระเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินจะโอนกลับ
รายการดอกเบี้ยคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายไดดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะ
บันทึกตามเกณฑเงินสด จนกวาจะไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 5- 5 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

             บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง 
โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลา
ใดจะนานกวา 

               บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่
ใชกําหนดราคาทุนของลูกหนี้ทั้งกลุม (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับ
ลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับ
ซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป 

                 ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะ
บันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให
สินเชื่อนั้นหรือตามสัดสวนของหนี้ที่ไดรับชําระ 

                  ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะ
ทยอยรับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 

5.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯ เล็งเห็นวาการบริหารเงินลงทุนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการลงทุน
ในหลักทรัพยช่ัวคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีการทบทวนแผนการลงทุนทุกป หรือทุกครั้ง
ที่มีสถานการณเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ และใหมีการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุนรายงานตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในธุรกิจที่มีแนวโนมดี ความเสี่ยงต่ํา และมีโอกาส
ไดรับผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุนในสวนของตราสารทุนและ
ตราสารหนี้แยกจากกัน ซึ่งตองปฏิบัติภายใตหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และทางการกําหนด 

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ปจจุบัน บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนต้ังแตการพิจารณาอนุมัติการลงทุน ติดตามทบทวนผลการ
ลงทุน รวมทั้งกําหนดนโยบาย       การลงทุน สวนการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (Market 
Risk) บริษัทฯ ไดนําเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชในการวัดความเสี่ยงของเงินลงทุนแตละตัว และวิเคราะห
ความเสี่ยงของ Portfolio ได เพื่อที่จะกําหนด Limit ของความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับไดและจะนําไปใชในการจัดสรร
เงินกองทุน (Capital Allocation) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคตตอไป 
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การต้ังสํารองคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคา 

บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนโดยใชวิธีการประเมินมูลคา        
ยุติธรรม โดยในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งคาเผื่อการ
ปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนแตละประเภทของบริษัทฯ  ตามในตารางที่ไดแสดงไวในหัวขอฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงาน  สวนที่ 2 หนา 12-28 และหนา 12-29 

5.4    การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเปน
สถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร บริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญจึงเกี่ยวของ
กับธุรกิจที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการกําหนดเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
วงเงินลงทุนขึ้นอยูกับความจําเปนของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจนั้นๆ โดยสัดสวน  
การถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 หนา 2-9 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธการ
ลงทุน การบริหารงานมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ แตจะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดยบริษัทฯ จะสงผูแทนหรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการเพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามนโยบายหลักของ
บริษัทแมและรวมบริหารงานในบริษัทยอย 

สําหรับบริษัทรวมที่บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนไมมาก บริษัทฯ อาจสงเพียงตัวแทน/ผูบริหารเขาเปนกรรมการ 
เพื่อรวมกําหนดนโยบายหลักเทานั้น สวนการบริหารงานภายในบริษัทฯ ดําเนินการตามอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน หากมีสัดสวนการถือหุนสูง 
บริษัทฯ จะมีขอบเขตอํานาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนตํ่ากวา อยางไรก็ตาม 
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการสงตัวแทนหรือผูบริหารของบริษัทฯ เขาเปนกรรมการ
ในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อรวมกําหนดนโยบายของบรษิัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ 

การสงตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ อาจสงผูบริหารของบริษัทฯ พนักงาน หรือตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ เขาเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรวมบริหารงานหรือกําหนดนโยบายหลักในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 
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6. โครงการในอนาคต      

 ในป 2551 โครงการในอนาคตของกลุมธนชาต นอกเหนือจากที่ไวในหัวขอ 4 เรื่องการวิจัยและพัฒนา     
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญแลว ธนาคารธนชาตมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 

 การเพิ่มสัดสวนการถือหุนในธนาคารโดย BNS     

 จากปจจุบันที่ธนาคารธนชาตมี The Bank of Nova Scotia (BNS) เปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเขารวม
ทุนในธนาคารธนชาตเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 24.98 อยางไรก็ตาม จากขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญของ
ธนาคารธนชาต คือ บริษัทฯ และ BNS มีขอตกลงที่ บริษัทฯ จะขายหุนสามัญของธนาคารธนชาตแก BNS จนทําให 
BNS เปนผูถือหุนของธนาคารธนชาตในอัตรารอยละ 49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารธนชาต ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน แตทั้งนี้จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงการรวมบริหารจัดการธนาคารอยางมีนัยสําคัญจากปจจุบัน 
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

คดีท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีคดีที่มีผลตอสินทรัพยมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน หรือรอยละ 10 
ของสินทรัพยหมุนเวียนกรณีสวนของผูถือหุนติดลบ 

ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเห็นวาการถูกฟองคดี ขอพิพาททางกฎหมายตามที่กลาวทั้งหมดจะ
ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของที่เปนคูความกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของเปนคูความกับบริษัทฯแตอยางใด 
 

คดีท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรอยเรียกคาเสียหาย
เปนจํานวนรวมประมาณ 1,340 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 832 ลานบาท) ซึ่งผลของคดียังไมเปนที่สิ้นสุด
อยางไรก็ตาม ฝายจัดการของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหากเกิดขึ้น สวนคดีอื่นทั้งหมดเปนการ
ฟองรองติดตามหนี้ในธุรกิจปกติ ซึ่งเชื่อวาไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

 (1) หุนสามัญ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,331,540,030 บาท คิดเปน 1,333,154,003 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 13,331,540,030 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,333,134,667 
หุน  

 (2) หุนบุริมสิทธิ 

   หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิเทาเทียมหุนสามัญจํานวน 19,336 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 

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

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ และมีผูแทนผูถือหุน
กู 

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 ที่

ประกาศใชเปนคราวๆ โดยธนาคารอางอิง ลบดวยอัตรารอยละ 3.45 ตอป 
โดยธนาคารอางอิงหมายถึง ธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพจํากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)   

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกป 
เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ    - 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  A- 
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(3.2)   หุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนช้ันที่ 2 ครั้งที่ 2 

ช่ือเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2546  ครบกําหนดไถถอนป 
2553 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ 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 กันยายน ของทุกป 
เงื่อนไขอื่นที่สําคัญ  - 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ  A-  

 (4)   การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอื่น 

 ก. โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนบุคคล
ตางดาว  (Thai Trust Fund) 

 -ไมมี – 
 ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)   

      ณ วันที่  29 กุมภาพันธ 2551  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดออก NVDR ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 142,906,945 หุน หรือรอยละ 10.72 ของ
ทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท ซึ่งผูถือ NVDR  ดังกลาว  แมจะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทที่นําไปอางอิงทุก
ประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน
ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ (Delisting)  ดังนั้น หากมีการนําหุนของบริษัทไปออก NVDR  เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงก็จะลดลง สงผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น 

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

 (5) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย 
 (Shareholding Agreement) 

  -ไมมี – 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่ 2   หนา 8- 2 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 (6) พันธะผูกพันเก่ียวกับการออกหุนในอนาคต 

  -ไมมี - 

8.2 ผูถือหุน   

 รายช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสามัญสูงสุด 10 รายแรก จํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน ณ            
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุดเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล) 

ณ วันที่  18 ตุลาคม 2550 

รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน  

(รอยละ) 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  148,781,369 11.16 

2. บริษัท คอม-ลิงค จํากัด 138,856,600 10.42 

3. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 129,914,400 9.75 

4. Chase  Nominees Limited 42  62,788,400 4.71 

5. นายบรรณพจน  ดามาพงศ 57,000,000 4.28 

6. Morgan Stanley & Co International Limited 30,775,297 2.31 

7. บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด 27,690,200 2.08 

8. Caceis Bank Luxembourg 27,551,500 2.07 

9. Chase  Nominees Limited 24,942,952 1.87 

10. State Street Bank and Trust Company 23,272,138 1.75 

11. ผูถือหุนอื่นๆ 661,181,147 49.60 

จํานวนหุนที่เรียกชําระแลว 1,333,154,003 100.00 

        ผูถือหุนสัญชาติไทย 838,199,131 62.87 

        ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 494,954,872 37.13 

   

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

ท่ีมา    : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

 ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ผูฝากหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพยจํานวน 1 ราย แจงช่ือผูถือ
หลักทรัพยเปนสัญชาติตางดาว ในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย จํานวน 109,715 หุน และผู
ฝากหลักทรัพยจํานวน 1  ราย แจงช่ือผูถือหลักทรัพยเปนสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับผูถือหลักทรัพย
สัญชาติตางดาวจํานวน 68,278 หุน ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนยรับฝากหลักทรัพย  จึงปรากฏชื่อ    
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บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก และ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 
COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลําดับ เปนผูถือหุนแทน 

• กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการอยางมีนัยสําคัญ 

 -ไมมี- 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

8.3.1   นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนใน
ระยะยาว โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป 

   ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ  ป 2549 มีดังนี้ 

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 มีมติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานครึ่งปหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2549  ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ     ทั้งผูถือหุนสามัญ
และหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน หุนละ 0.50 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550จํานวน 1,333,154,003 หุน คิด
เปนเงิน 666,577,001.50 บาท  เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2549 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 
มิถุนายน 2549  จํานวน 0.30 บาทตอหุนคิดเปนเงิน 399,946,200.90 บาท จายเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 รวมเปนเงินปน
ผลที่จายจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ทั้งสิ้นจํานวน 1,066,523,202.40 บาท หรืออัตรา 0.80 บาทตอหุน     

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2550  มีมติใหบริษัทฯ จายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งผูถือ
หุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน จํานวน 0.30 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน จํานวน  
1,333,154,003  หุน  คิดเปนเงิน 399,946,200.90 บาท  

 8.3.2  การจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทนั้น (แลวแตกรณี) โดยที่การจายเงินปนผลทุกครั้ง บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งใน
ยี่สิบของเงินกําไรสุทธิจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวานั้น 
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99..      การจัดการการจัดการ  
 

โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางการจัดการของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีสายงานหลักดังแสดงในผังโครงสรางองคกร
ของบริษัทฯ ดังนี้ 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
สรรหา ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการทรัพยสินรอการขาย 
 

กรรมการผูจดัการใหญ  

 
กลุมงานกลยุทธและแผนงาน กลุมงานธุรกิจ 

เลขานุการองคกร 

วางแผนขอมูลเพื่อการจัดการ 

บริหารเงินและการลงทุน 

บัญชีทุนธนชาต 

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

บริหารทรัพยสินรอการขาย 

วิเคราะหขอมูลกลาง 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 มีจํานวน 11  
ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ มีรายนามดังตอไปนี้   

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. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ*  กรรมการ 
11. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล* กรรมการ 
        นายภาณุพันธ  ตวงทอง เลขานุการกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ      *   นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ และนายอนุวัติร เหลืองทวีกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 

ซึ่งมีองคประกอบสอดคลองกับโครงสรางคณะกรรมการ ตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ปจจุบันประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 11 ทาน และแยกเปน 

-   กรรมการที่เปนผูบริหาร  4    ทาน  
-   กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2    ทาน  
-   กรรมการอิสระ  5    ทาน  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณทั้งดานการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ และอื่นๆ  อันทําใหสามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจไดเปนอยางดีซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
บริษทัฯ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพัฒน นางสาว
สุวรรณภา  สุวรรณประทีป นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ และมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการ
ดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น ทั้งนี้ หนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดไวอยางชัดเจน โดยสรปุ ดังนี้ 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน 

2. มอบหมายหนาที่หรืออํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการ
บริหารและในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหาร โดย
ตําแหนงรวมถึงมีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยอื่นเพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3. พิจารณามอบอํานาจใหประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจดําเนินการใน
ธุรกิจบริษัท ภายใตงบประมาณคาใชจายประเภททุน และงบประมาณคาใชจายที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหดําเนินการ
ในโครงการตาง ๆ 

4. ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาที่บริษัทมุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
5. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ ที่เสนอโดยฝายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ

ทิศทางและนโยบายของบริษัทรวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และเปาหมายการปฏิบัติงานที่เสนอ
โดยฝายจัดการ 

6. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงค และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวของ 

7. ดแูลกํากับใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
8. ดูแลใหมีการกํากับตรวจสอบ ทั้งจากผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอกใหทําหนาที่อยาง

มีประสิทธิผล 
10. อนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดและประจําป และดูแลใหมีการจัดทํางบการเงินเปนไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
11. ดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องตางๆ กับผูมีสวนไดเสียของบริษัทและสาธารณชน 

ในป 2550 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 13 ครั้ง ปรากฏตามตารางการเขา
รวมประชุมเปดเผยไวในสวนที่ 2 หนาที่ 9-8 

คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ และผูบริหารภายในกลุมธนชาต มีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน     ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการบริหาร 
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ     กรรมการบริหาร 
4. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล      กรรมการบริหาร 

        นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล เลขานุการกรรมการบริหาร 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เชน การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ การลงทุน ทรัพยสินรอการ

ขาย เปนตน 
5. บริหารจัดการการดําเนินงานภายในองคกร  เชน  การจัดโครงสรางองคกร  การบริหารงานบุคคล     

การจัดการงานธุรการ เปนตน 
6. มอบหมายหนาที่หรือมอบอํานาจชวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูภายใตอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร 
7. กลั่นกรองงานกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทํา
หนาที่ชวยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิดในแตละดาน และเสนอความ 
เห็นตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ      
สรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนตน  

อน่ึง กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการเปนกรรมการ
บริษัท โดยเมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัทก็ถือวาครบวาระการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ชุดยอยดวย แตทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลับเขารับตําแหนง
กรรมการตออีกวาระที่ประชุมคณะกรรมการก็อาจแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยได 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพิจารณาแตงต้ัง   
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
“ตลท.” กําหนด เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่
ถูกตอง โปรงใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและทุกฝายที่
เกี่ยวของ มีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ตลท. กําหนดและไดตราเปนกฎบัตรไวโดยไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีสายงานตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตองตาม
ระเบียบขอกําหนดของบริษัท   กฎหมาย และขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนรวมถึงผู
มีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 มีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปน
กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และกรรมการอยางนอย 1 ทาน ที่มีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือ
การเงิน มีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ           กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจันทิมา  จตุรภัทร      กรรมการตรวจสอบ 

นายภาวัต  เมธีชุติกุล เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
นางสาวศิรินทร  พญาพรหม   ผูชวยเลขานุการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังตอไปนี้ 

1. สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง 
ครบถวน เปนที่เช่ือถือได โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ทางการเงนิทั้งรายไตรมาส งวดหกเดือน และประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วามีอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวทางของธนาคารแหง
ประเทศไทย “ธปท.” และนโยบายของบริษัทฯ  

4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกตหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

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  
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10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด 
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 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2545 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการสรรหา 
2. นางจันทิมา  จตุรภัทร กรรมการสรรหา 
3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการสรรหา 

นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เลขานุการสรรหา 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเปนคราวๆไป เพื่อทําหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ/หรือ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย เมื่อมี
ตําแหนงวางลง และจําเปนตองแตงต้ังบุคคลใหมเขาทดแทนตําแหนงที่วางดังกลาว 

องคคณะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ 

1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการในกรณีที่มีตําแหนงวางลง  
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบริษัท โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2. นางจันทิมา  จตุรภัทร    กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

   นางยุวภา  เงินสวัสดิ์ เลขานุการกําหนดคาตอบแทน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

มีหนาที่พิจารณากําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและผลประโยชนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และ/หรือ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ (แลวแตกรณี) เชน อัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการ ตองไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน รวมทั้งมีหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและ  
ขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. บริษัทฯ จึงเห็นควรใหแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance 
Committee) เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทําหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยเปนผูกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทางที่ ตลท. กลต. และ ธปท. กําหนด โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุด

ยอยอีก 2 ชุด ทําหนาที่ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตาม

แนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่

กําหนดขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

ดวยคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกลั่นกรองการทําธุรกรรมตางๆ ของ     
บริษัทฯ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย บริษัทฯ จึงกําหนดให         
คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

1. นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยตองสรางมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบใหแนใจวานโยบายความเสี่ยงนั้นไดมีการปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

2. กําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในดานของการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และการ
แกปญหา  

3. ทําหนาที่ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางเปน
สาระสําคัญเพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ  

4. กําหนดและสั่งการหนวยงานบริหารความเสี่ยงในการพัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น 
5. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ โดยคณะกรรมการ และ/หรือหนวยงาน

ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว  
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2550 

  (หนวย : คร้ัง) 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(ประชุมทั้งหมด 
13 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุมทั้งหมด 
13 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ประชุม
ทั้งหมด 7 คร้ัง) 

 และประชุมวาระ
พิเศษ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 
(ประชุมทั้งหมด      

5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

(ประชุมทั้งหมด       
4 คร้ัง) 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 13/13 - - - - 

 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 13/13 13/13 - - - 

 3. นายสมมาตร พูนภักดี 13/13 -     7/7 วาระพิเศษ 1/1 - - 

 4. นายพิมล รัฐปตย 13/13 - - - - 

 5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว 13/13 - - - - 

 6. นายสมเกียรติ                 ศุขเทวา 13/13 - - 5/5 4/4 

 7. นางศิริเพ็ญ                    สีตสุวรรณ 10/13 - 4/7 วาระพิเศษ 1/1 5/5 4/4 

 8. นางจันทิมา                   จตุรภัทร 11/13 - 6/7 วาระพิเศษ 1/1 5/5 4/4 

 9.   นางสาวสุวรรณภา          สุวรรณประทีป 10/13 9/13 - - - 

10.  นางสุชาดา                   ภวนานันท* 7/7 7/7 - - - 

11.  นายปยะพงศ                 อาจมังกร* 7/7 7/7 - - - 

12.  นางนุสรา                      รุนสําราญ* 7/7 6/7 - - - 

13.   นายทวีศักดิ์                         ศักดิ์ศิริลาภ** 5/5 5/6 - - - 

14.   นายอนุวัติร                        เหลืองทวีกุล** 4/5 6/6 - - - 

หมายเหต ุ     *     นางสชุาดา ภวนานนัท, นายปยะพงศ อาจมังกร และ นางนุสรา  รุนสําราญ  ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการบรหิาร ตั้งแตวันที่ 
24 กรกฎาคม 2550 

**  นายทวีศักดิ ์ศักดิ์ศริิลาภ และ นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล  เขารับตาํแหนงกรรมการบรษิัท และกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที ่24   กรกฎาคม 2550 

ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการ
ลงมาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

1.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ 
2.  นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ  รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ 
3.  นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล    รองกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธและแผนงาน 
4.  นายวัชระ  เพิ่มพิทักษ  ผูอํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 
5.  นางรมณีย  เจนพินิจ   ผูอํานวยการ ฝายวางแผนขอมูลเพื่อการจัดการ 
6.  นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร ผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
7.  นางธนวันต  ชัยสิทธิการคา  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบัญชีทุนธนชาต 
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เลขานุการบรษิัท 

บริษัทไดมอบหมายใหสํานักเลขานุการองคกรเปนหนวยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
บริษัทฯไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม 

ทําหนาที่เลขานุการบริษัท และมีสวนเลขานุการองคกร เปนหนวยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท และเพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และ      

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 
2. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบัของบริษัท และขอ

พึงปฏิบัติตาง ๆ 
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถอืหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการ

ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัท

ตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 
5. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท 
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

การกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ตระหนักดีวาการจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีในองคกร เปนสิ่งที่สําคัญและเปน
ปจจัย พ้ืนฐานที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสูเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝายอันไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ (Stakeholders) และสังคมโดยรวมอยางทั่วถึง 

  ในป 2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน โดยเปนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม โดยไดมีการเทียบเคียงกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organisation for Economic Co-
operation and Development - OECD) และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ Corporate 
Governance – reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC)) รวมทั้งนําขอคิดเห็นและขอสังเกตที่
เปนประโยชนที่ไดรับจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนและผูแทนบริษัทจดทะเบียนมาพิจารณาและปรับปรุงเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการ แบงเปน 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนําหลักการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและแนวทางที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานราชการ ตลอดจนหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯใน
ฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทมหาชนอยางครบถวนมาใชปฏิบัติ สรุปการ
ดําเนินการไดดังนี้ 

 1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไดกําหนดสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมธนชาตตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งประกอบดวยสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน  สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  สิทธิในการเสนอรายชื่อ
บุคคลเปนกรรมการ  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการตางๆของบริษัทฯ  สิทธิในการรับเงินปนผล  สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน  และสิทธิที่จะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทฯไดจัดสงขอมูลพรอมทั้งเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต 
เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุม ขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน โดยมีรายละเอียดวาระ
การประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอยางเพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ 
นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีการแจงรายละเอียดใหผูถือหุนนําเอกสารหลักฐานที่จําเปนมาใหครบถวนในวัน
ประชุมผูถือหุน เพื่อรักษาสิทธิในการเขารวมประชุมและแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โดยไดจัดใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลหนึ่งที่ผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหเขาประชุมแทน หรือผูถือหุนจะจัดหาบุคคลผูรับมอบฉันทะนอกเหนือจากรายชื่อที่บริษัทฯ นําเสนอก็สามารถ
กระทําได    

 บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับแตงตั้งเปนกรรมการ  การ
เสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน รวมถึงการเสนอเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 
กอนการประชุมสามัญผูถือหุน และยังคงใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 
โปรงใสแกผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติใหไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ในสวนของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับแตงตั้งเปนกรรมการ และเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดกําหนดระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในชวงเดือนมกราคม 2550 สวนการเสนอเรื่องอื่นๆ 
เพิ่มเติมนั้นไมไดกําหนดระยะเวลาแตอยางใด เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสารระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุน 
ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป ซึ่งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวจะถูกสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

 การประชุมประจําปผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ กลาวคือ นอกจากจะจัดให    
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดประชุมลวงหนาอยางทั่วถึง ในเวลาที่เหมาะสมแลวยังไดจัดใหมีการอํานวย
ความสะดวกตางๆ ทั้งในสวนของสถานที่ประชุม  เจาหนาที่ตอนรับ  การลงทะเบียนโดยมีการนําระบบ Barcode มาใช 
รวมถึงเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการประชุม พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน เปนตน การ
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เปดรับลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมที่ใหเวลามากกวา 2 ช่ัวโมง การเปดโอกาสและใหเวลาในการซักถามแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ และไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมดวยแลว 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ณ โรงแรม  
รอยัล ออคิด เชอราตัน เวลา 10.00 น. และเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 08.00 น. เปน
ตนไป เมื่อเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม เปนจํานวน 783 ราย รวมจํานวนหุน 474,164,699 
หุน  คิดเปนรอยละ 35.57 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด      

 นอกจากเอกสารประกอบการประชุมแลว บริษัทฯยังมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบวีดีทัศนเพื่อใหผูถือ
หุนไดรับความสะดวกมากขึ้น ในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จะมีการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
อยางชัดเจนกอนเริ่มการประชุม และระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามอยางเทาเทียมกันโดยใหเวลาอยางเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยาง
เปดเผยและรวดเร็ว บริษัทฯ นับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ ยกเวนกรณีการลงมติที่กําหนดใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนเสียงใหใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดภายหลัง ซึ่งประธานที่ประชุมและฝายจัดการไดให
ขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูถือหุนรองขอ โดยบริษัทฯไดจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแตละวาระ
อยางละเอียดและไดจัดสงรางรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพรในเว็บไซตเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ประธานกรรมการไดทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และ
กรรมการบริษัท เขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามของผูถือหุนครบทุกทาน รวมทั้งสิ้น 12 ทาน ดังนี้ 
 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 2.   นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการใหญ 
 3. นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 4. นายพิมล รัฐปตย กรรมการ / ที่ปรึกษากฎหมาย 
 5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว  กรรมการอิสระ   
 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน/ 
    กรรมการสรรหา 
 7. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /     
    ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน /  
    ประธานกรรมการสรรหา 
 8.  นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
    กรรมการกําหนดคาตอบแทน / กรรมการสรรหา 
 9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ / กรรมการบริหาร  
 10. นางสุชาดา ภวนานันท กรรมการ / กรรมการบริหาร  
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 11. นายปยะพงศ อาจมังกร กรรมการ / กรรมการบริหาร  
 12. นางนุสรา รุนสําราญ กรรมการ / กรรมการบริหาร  

 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดจัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนประจําป (Annual General Meeting : AGM) ขึ้น
เปนปที่ 2 มีการปรับปรุงหัวขอการประเมินในแตละสวนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แบงการประเมินออกเปน 4 สวน 
คือ กอนวันประชุมผูถือหุน ระหวางการจัดประชุมผูถือหุน หลังการจัดประชุมผูถือหุน และคะแนนพิเศษ รวม 110 
คะแนน มีบริษัทที่เขารวมโครงการจํานวน 460 บริษัท บริษัทฯ มีคะแนนอยูที่ 97.99 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับ “ดี” และ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 74 คะแนน  

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณ
อักษร ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ
นําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 

- กรณีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน   
จะสงเรื่องใหหนวยงานกํากับดูแลใหความเห็นตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะ 
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ ธปท . กอนนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

- บริษัทฯ มีการกําหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตาง ๆ วารายการใดที่กรรมการ  ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีผลประโยชนในการทํารายการกับบริษัทฯ ตองแถลงการมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
และหามกรรมการ ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมในชวงการพิจารณานั้น ๆ 

- กรณีการขออนุมัติการใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ มีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือใหสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัท และใหดําเนินการดังกลาวไดเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยมติเอกฉันทโดย
ไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีผลประโยชนเกี่ยวของเขารวมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือการลงทุน
นั้น 

- คณะกรรมการบริษัท ไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ธปท. 

- การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
หรือรายการระหวางกัน เปนไปตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนด   

- การสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามแผนงานตรวจสอบประจําปและมีการรายงานตอคณะ 
กรรมการตรวจสอบ  

- กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลความเกี่ยวพันทางธุรกิจ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงทุกรอบ 3 เดือน เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และเปนฐานรายชื่อในการเปดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

- กําหนดใหทุกหนวยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงานการเก็บรักษาขอมูลภายในใหมีการกํากับดูแล
อยางเหมาะสม 

- กําหนดใหผูบริหารต้ังแตตําแหนงผูอํานวยการฝายขึ้นไป รวมถึงกรรมการของบริษัทฯ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

- หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน นําขอมูลภายในเปดเผยแกบุคคลภายนอก และไม
แสวงหาประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ  โดยกําหนดไว
ในจรรยาบรรณของกลุมธนชาตวาจะตองระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่จะทําใหสาธารณชน
และผูถือหุนเกิดความสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสารสนเทศ 

- มีการปฏิบัติในการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยและปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดชวง
ระยะเวลาหามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 45 วัน นับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส และในชวง 
60 วัน นับแตวันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ซึ่งในป 2551 จะมีการปรับหลักเกณฑและเสนอออกเปนประกาศและ
ระเบียบตอไป 

- กรณีพบมีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ถือเปนการปฏิบัติที่ผิดวินัยตองไดรับการ
พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 

 2.   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ เคารพในสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก ผูถือหุน  พนักงาน ผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต หรือผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก ไดแก  ลูกคา  คูคา / เจาหนี้  คูแขง  ภาครัฐ  รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางมี
คุณธรรม และจริยธรรม โปรงใสภายใตกรอบการแขงขันและเงื่อนไขทางการคาที่เปนสากล  เพื่อใหมั่นใจวาผูมีสวนได
เสียจะไดรับสิทธิอันพึงไดรับ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณกรรมการ   ผูบริหาร พนักงานโดยไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตบริษัทฯ  และสื่อ
ภายในเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทุกระดับถือปฏิบัติอยางเครงครัด และใหผูมีสวนไดเสียไดมั่นใจวาสิทธิ
ดังกลาวไดรับการเอาใจใสดูแลอยูตลอดเวลา ผูมีสวนไดเสีย ไดแก 

 ผูถือหุน 

 มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหบริษัทฯ  มีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถ
แขงขันได เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี    มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตลอดจนดูแลและอํานวยความสะดวกใหผู
ถือหุนไดใชสิทธิอยางเต็มที่  

 พนักงาน 

 ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีการสํารวจขอมูล 
ตลอดจนพิจารณาถึงอัตราเงินเฟอและดัชนีราคาผูบริโภคเพื่อใชเปนแนวโนมในการปรับเงินเดือน รวมถึงใชระบบ
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สอดรับกับยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจ (CEO’s 
Six-point Agenda) ของกลุมธนชาต เปนตัววัดประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อใชในการจายผลตอบแทนและใชในการ
ปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  รวมถึงใชในการเลื่อนตําแหนงของพนักงานเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกพนักงาน ไดแก คารักษาพยาบาล การลาหยุดพักผอน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพยสําหรับพนักงานในกลุมธนชาต การจัดใหมีการซอมหนีไฟ ตลอดจนดูแล
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงมีการเสริมสราง
สัมพันธภาพในการทํางานที่ดีภายในกลุมธนชาต ดวยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรในองคกร “ธ สายใย” ซึ่งเปนวารสาร
รายเดือนที่มุงสานสายใย ความรูความเขาใจในกลุมธนชาต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการสื่อสารผานระบบ Intranet 
ที่ใชสําหรับเผยแพรขาวสาร กฎระเบียบ ผลิตภัณฑตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมของกลุมธนชาต 

 ในดานการพัฒนาบุคลากร  บริษัทฯ ไดเรงพัฒนาศักยภาพพนักงานในกลุมธนชาตใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ สามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก
ลูกคา ดวยการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการทําธุรกิจของบริษัทฯ  มุงเนนการ
พัฒนาที่ชวยใหพนักงานเปนมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น อาทิ ทักษะการขาย การใหบริการ การพิจารณา
เครดิต การบริหารความเสี่ยง การเปนผูนํา รวมถึงการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิผล โดยเนนการพัฒนาให
สามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด มีการ
ทดสอบหลังการพัฒนาที่เปนมาตรฐาน สงเสริมพนักงานใหไดรับใบอนุญาตเปนผูติดตอกับผูลงทุน ในบริการดาน
หนวยลงทุนและตราสารหนี้ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนหรือใหไดรับวุฒิบัตรผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

 ลูกคา 

 บริษัทฯ  มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม  และบริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความตองการของ
ลูกคา มีการเรียกเก็บคาบริการที่เปนธรรม พรอมนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการอยางครบถวนและเพียงพอให
ลูกคาทราบกอนตัดสินใจ การรับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ โดยผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต
บริษัทฯ  (www.thanachart.co.th) เจาหนาที่การตลาด ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) 
เปนตน บรษิัทฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบติดตามขอรองเรียนพรอมแจงกลับไปยังลูกคาผูรองเรียนทุกราย ทั้งนี้ ทุกเดือน
จะมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนํามาปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ใหตอบสนองความตองการ
และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการตอไป 

 คูคา / เจาหนี้ 

 รักษาไวซึ่งช่ือเสียงของกลุมธนชาตในการดําเนินธุรกิจตอคูคาและเจาหนี้ ต้ังแตการคัดเลือกจนถึง
การยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงรวมกัน รวมถึงสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นที่จะ
รวมมือกันในระยะยาว   

 คูแขง 

 ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกา และแขงขันอยางยุติธรรม ไมกลาวหาใหรายหรือซ้ําเติมคูแขงขัน 
รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริตและไมเหมาะสม  
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 สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ใหความสําคัญตอขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ เพื่อการ
รักษาและฟนฟูสังคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือโดยดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 ภาครัฐ 

ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของทางการ ไมมี
สวนรวมหรือดําเนินธุรกิจกับองคกร หรือบุคคลที่กระทําผิดตอกฎหมาย 

 3.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ พนักงาน           
ผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนดแนวนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
หลักการสําคัญเกี่ยวกับโครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความมุงมั่นในการบริหารงาน
อยางโปรงใส เปดเผย สามารถตรวจสอบได โดยใหเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท www.thanachart.co.th และใน
ระบบ Intranet ของกลุมธนชาต เพื่อเปนการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาตสามารถเขาไปศึกษา
รายละเอียดไดอยางทั่วถึง โดยมีจุดมุงหมายอันสําคัญในการสื่อความไปยังพนักงานบริษัทฯ ผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวน
ไดเสียอื่นของบริษัทฯ ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอันประกอบดวย 

1.1 ความซื่อสัตย 
1.2 ความโปรงใส 
1.3 ความเปนอิสระ 
1.4 ความเปนธรรม 
1.5 ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ 
1.6 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 คุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีขางตนนี้ อยูในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
บริษัทฯ  สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับโดยไดผสมผสานกําหนดเปนภารกิจ คุณคาที่มุงหวัง วิสัยทัศน และจริยธรรม
การดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ พนักงานผูบริหารซี่งเปนนโยบายที่สะทอนถึงคุณคา แนวปฏิบัติ และทิศทางที่
ใชปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัททุกทานตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  และโปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย  มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  นอกจากนั้นยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม  บริษัทฯ และพนักงานยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ใชทรัพยากร ทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร 
และพลังงานอยางชาญฉลาด  มีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน และสังคมอยาง
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ตอเนื่อง รับผิดชอบและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดานสังคม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามสมควร โดยหลักการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงโครงสรางคณะกรรมการบริษัท องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายในการดูแลการใชขอมูลภายใน แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และสัมพันธภาพของผูถือหุน  ซึ่งไดเผยแพรไวในระบบ Intranet ของกลุมธนชาต เพื่อเปนการ
สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาต สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดไดอยางทั่วถึง 

 นอกจากการประกาศใช และเผยแพรนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ใหบุคลากรทุกระดับในกลุม
ไดรับทราบตั้งแตป 2546 บริษัทฯไดบรรจุการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของกลุมธนชาตไวในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม เพื่อใหพนักงานไดรับรูเรื่องดังกลาวต้ังแตเริ่มเขามาสูการเปนพนักงานในกลุมธนชาต อีกทั้งบริษัทฯยังได
รณรงคและสงเสริมในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 ดวยการจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลและใหความรูเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล เพื่อปลูกฝงใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่ดี และจัดอบรมหลักสูตร “Good Corporate Governance” แกผูบริหาร และพนักงานในกลุมธนชาต
โดยในป 2550 มีผูที่เขารับการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 1,635 คน นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังคงเดินหนาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรภายใตกรอบการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีแผนการปรับปรุงนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมธนชาต และกําหนดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป พรอมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ พนักงาน ผูบริหาร เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติสําหรับบุคลากรใน
กลุมธนชาต  นอกจากนี้ ยังมีแผนงานจัดโครงการรณรงคใหบุคลากรของกลุมธนชาต ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดําเนินธุรกิจ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนโครงการเพื่อตอบแทนชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่เครือขายสาขาตั้งอยู 

  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ          
ทําหนาที่ดูแลรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีการรายงานที่ถูกตองตรงตอความเปน
จริงและเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและ
ไดเปดเผยคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis : MD&A) ประกอบการจัดสง
งบการเงินรายไตรมาสและรายงวดประจําป โดยเริ่มตั้งแตการเปดเผยงบการเงินประจํางวดครึ่งป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2546 เปนตนมาทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไวในเรื่อง การควบคุม
ภายใน ไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 หนา 10-4 

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ดูแลจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อทําหนาที่ดูแล บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม โดยรายละเอียดบทบาท
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หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการแตละชุด  จํานวนครั้งการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละ
ทานเขารวมประชุมในป 2550 ไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 หนา 9-8 

 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงาน
รับผิดชอบ รวมทั้งยังจัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่ในการติดตามและกํากับการปฏิบัติงานให
เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 บริษัทฯ มีสํานักตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการ
เงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทํา
หนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้นจะมีการนําเสนอผลสรุปของการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบเปนประจํา  และมีการรายงานผานทางเอกสารซึ่งเปนรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ    

 การบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ  ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญของบริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการบรรลุเปาหมาย ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความ
เสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  จึงไดจัดใหมีหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการพิจารณาความเสี่ยง แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการติดตาม ตลอดจนมีการรายงานอยางสม่ําเสมอ โดยรายละเอียดปรากฏในเรื่อง ปจจัยความ
เสี่ยง ไดเปดเผยไวในสวน 2 หนาที่ 1-1 ถึง หนา 1-14 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งสวนงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) สังกัดสายงานกลยุทธและแผนงานอยาง
เปนทางการเมื่อกลางป 2546 โดยมีภารกิจหลักในการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของบริษัทฯ แกผูถือหุน ผูลงทุน 
นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความ
นาเช่ือถือขององคกร รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอสวนงานผูลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-2613-6107 และ 0-2217-8199 ตอ 3027 หรือ E-mail address: 
ir.nf@thanachart.co.th
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 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงไดกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
สื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของ
บริษัทฯ ตอผูถือหุน ผูลงทุนและสาธารณชนทั่วไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เทาเทียมกัน โปรงใสและทันการณ 
รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของโดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ ดังนี้  

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
-    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  
-    งบการเงินของบริษัท และรายงานประจําป (Annual Report)  
-     มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนและขาวสารสนเทศตางๆ  

2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
4. เว็บไซตของบริษัท www.thanachart.co.th  
5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตางๆ และสื่ออื่นๆ  
6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 
7. การพบปะใหขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit / One-on-One Meeting) 
8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Road Show) 
9. การจัดสงหนังสือแจงขาวสารทางไปรษณีย 

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหการเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ แกนักลงทุน การตอบขอซักถามของนักลงทุน ทั้ง
นักลงทุนที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และนักลงทุนที่สนใจจะถือหุนของบริษัทฯ ในอนาคต เปนอํานาจของประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร   กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ผูบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Head of  Investor Relations Officer) 

 กิจกรรมในรอบป 2550 ที่ผานมาเจาหนาที่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งสวนงานนักลงทุน
สัมพันธไดพบและใหขอมูลตอผูเกี่ยวของในโอกาสตางๆ ทั้งการเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (One-on-One Meeting) การ
ประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) และการจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยกลุมยอย (Group Analyst Meeting) 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 บริษัทฯ  มีความมุงมั่นในการสรางมูลคาใหธุรกิจสามารถแขงขันได พรอมพัฒนาธุรกิจของกลุมธนชาต
ใหมีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู และประสบการณในดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ จึงไดรวมกันใน
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ อยางรอบคอบ ระมัดระวัง โดย
จะจัดใหมีการประชุมพิจารณาทบทวนแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไวตามความเหมาะสมอยางนอย 2 ครั้งตอป 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ถูกตองตามกฎ
ขอบังคับตางๆ ของทางการ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ จรรยาบรรณ
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ในการดําเนินธุรกิจ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
อยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นไมนอยกวา 12 ครั้งตอป 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ในการกําหนดระดับอํานาจ
เกี่ยวกับการอนุมัติและตัดสินใจก็ไดถูกจัดทําไวเปนหนังสือเชนกัน ทั้งนี้ หนังสือมอบอํานาจที่ไดจัดทําขึ้นจะมีการเวียน
ใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกรไดรับทราบอยางทั่วถึง และมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ที่
มอบหมายเปนระยะ ๆ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อใหการมอบหมายนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชปฏิบัติงาน 
โดยในกรณีของผูที่เกี่ยวของภายในสามารถดูขอมูลจากระบบ Intranet ไดตลอดเวลา 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา   

 กรรมการบริษัททุกทานไดผานหลักสูตรการอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) ทานละ 1 หลักสูตร เปนอยางนอย โดยในป 2550  กรรมการจํานวน 4 
ทาน ไดเขารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่  IOD จัดขึ้น  ดังนี้ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
    และประธานกรรมการสรรหา    

    ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee 
     รุนที่ 4/2007 
2.   นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา  
     และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
    ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee 
     รุนที่ 4/2007 
    ประกาศนียบัตร Audit Committee Program 
     รุนที่ 16/2007 
3.   นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา  
     และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
    ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee 
     รุนที่ 4/2007 
4.   นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร  
     ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 
     รุนที่ 94 /2007 

 
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 9 - 20 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

  การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนในการดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท  

รายชื่อ 
วันที่ไดรับอนุมัติ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการ 
วันที่ไดรับอนุมัติ 

จากที่ประชุมผูถือหุน 
นายบันเทิง       ตันติวิท - 30 เมษายน 2550 
นายศุภเดช      พูนพิพัฒน - 28 เมษายน 2548 
นายสมมาตร   พูนภักดี - 27 เมษายน 2549 
นายพิมล         รัฐปตย - 30 เมษายน 2550 
พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว - 27 เมษายน 2549 
นายสมเกียรติ  ศุขเทวา - 30 เมษายน 2550 
นางศิริเพ็ญ      สีตสุวรรณ - 28 เมษายน 2548 
นางจันทิมา     จตุรภัทร - 27 เมษายน 2549 
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป - 27 เมษายน 2549 
นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ 24   กรกฎาคม 2550 - 
นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล 24   กรกฎาคม 2550 - 

หมายเหตุ     นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนนางสุชาดา  ภวนานันท  ซึ่งจะครบวาระประมาณ ป 2553 
      และนายอนุวัติร เหลืองทวีกุล ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนนายปยะพงศ  อาจมังกร ซึ่งจะครบวาระประมาณ ป 2551 
 

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนกรรมการตองออกตามวาระ 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยในกรณีที่จํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี จะใชจํานวนใกลเคียงแตไม
เกิน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนงและถาคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใน
ตําแหนงนานเทาๆ กันเปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงใหใชวิธีจับสลาก ในกรณีที่กรรมการ
วางลงเพราะเหตุอันนอกจากการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณทั้งดานการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ และอื่น ๆ อันทําใหสามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจไดเปนอยางดีซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพัฒน  นางสาว
สุวรรณภา  สุวรรณประทีป นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท   

 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัฯ มีการกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกําหนด
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ทั้งนี้
จะมีการกําหนดวาระลวงหนาไวอยางชัดเจน ประกอบดวยวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ และการบริหารความ
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เสี่ยงที่ตองพิจารณาเปนประจําทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุม และรวบรวม
เอกสารประกอบที่เกี่ยวของสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึ่งในป 2550     ที่
ผานมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13  ครั้ง   

 ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะ
เปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความเห็นอยางเต็มที่กอนจะขอลงมติ และไดมีการจดบันทึกการประชุมแสดง
ขอสังเกตและความเห็นของกรรมการไวเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

การสรรหาและแตงตัง้กรรมการคณะตางๆ 

1.  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ มิไดกําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว เพียงแตกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตอง   

ไมนอยกวา 5  คน วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการมีขึ้นได  2 กรณี  คือ  กรณีแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระ และกรณีแตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตําแหนงวางลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
ทําหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยในกรณีแรกจะ 
ตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติที่   
เหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงแทนโดยการแตงต้ังกรรมการอิสระเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเลือกตั้ง 
โดยผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 

2.  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และ      

ในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล   
กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานกรรมการบริหาร            
โดยตําแหนง 

3.  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใชแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
“กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ไดกําหนด กลาวคือ 
- ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ บริษัทที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
- เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจําจากบรษิัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
การบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

- เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
- เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณ
ใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน” 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด มี
ความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท   

4.  วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทอยางนอยจํานวน  3  ทาน 

เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 

สิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ 

การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการ 
1. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 

คน กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนผูมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละ

คน หรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการ
ลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมาก
นอยไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด  

2. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุก ๆ คราว ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น ออกจากตําแหนงกอน และถาตกลงกันในเรื่องของการ
ออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

3. กรรมการยอมพนจากตําแหนงเมื่อถึงแกกรรม ยื่นใบลาออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนด ศาลมีคําสั่ง
ใหออก หรือที่ประชุมลงมติใหถอดถอนจากตําแหนง  
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4. หากตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการที่
เหลืออยูเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 

การประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในป 2550 โดยใช
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมิน  ซึ่งเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งหมดแบงออกเปน 9 ดาน ดังนี้ ความพรอมของคณะกรรมการ การกําหนด
กลยุทธและวางแผนธุรกิจ  (Strategy Setting and Policy Making)  การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk 
Management and Internal Control)  การดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  (Conflict of Interest) การติดตาม
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน (Financial Reporting) การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการกับนโยบายของ
บริษัท คณะกรรมการกับการอบรมและพัฒนา และอื่น ๆ    

นอกจากนี้ บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ ตามแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผนงานประจําป ซึ่งมี Key Performance Indicator (KPI) ที่สอดรับ
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจ (CEO's Six-point Agenda) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูบริหารจะนํา
ผลการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

คาตอบแทนกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว โดยการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน และพิจารณาควบคูไปกับภาระหนาที่ ขอบเขต บทบาท และความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจะตองเสนอผานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการกําหนคาตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการจายผลตอบแทนจะจายในลักษณะของคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือนและเงิน
บําเหน็จ  สําหรับคาตอบแทนของกรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูบริหาร ซึ่งจะพิจารณากําหนด
จากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คาตอบแทนที่จายแกกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยจะอยูในรูปคาเบี้ยประชุม และ/หรือ เงินประจําตําแหนง 

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ไวในแตละป
และจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินชวยเหลือ โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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คาตอบแทนกรรมการ 
ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสมีคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระและความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและอยูในระดับเดียวกับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 

1. กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามที่ผูถือหุนอนุมัติ 
2. กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

โดยความเห็นชอบของผูถือหุน 
3. ผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูจัดการขึ้นไป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร ตาม

จํานวนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 4  คณะ  รวมทั้งสิ้นจํานวน 19,390,232.02 บาท 
โดยลักษณะของคาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และเงินบําเหน็จกรรมการ (จายจาก
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2549) สรุปไดดังนี้  



                                                   
            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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 ตารางคาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด 

(หนวย : บาท) 

คาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชดุ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คาเบี้ยประชุม 
กรรมการบริษัท 

เงินประจําตาํแหนง
กรรมการบริษัท 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ 

คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กําหนด 

คาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุม
กรรมการ 
สรรหา 

เงินบําเหน็จ****
กรรมการจากผลการ

ดําเนินงาน 
ประจําป 2549 รวม 

 1. นายบันเทิง ตันติวิท 520,000.00 720,000.00 - - - 1,640,804.93 2,880,804.93 
 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 260,000.00 360,000.00 - - - 820,402.46 1,440,402.46 
 3. นายสมมาตร พูนภักดี 260,000.00 360,000.00 600,000.00 - - 820,402.47 2,040,402.47 
 4. นายพิมล รัฐปตย 260,000.00 360,000.00 - - - 820,402.46 1,440,402.46 
 5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร    แสงสิงแกว 260,000.00 360,000.00 - - - 820,402.46 1,440,402.46 
 6. นายสมเกียรติ ศุขเทวา 260,000.00 360,000.00 - 50,000.00 40,000.00 820,402.47 1,530,402.47 
 7. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 200,000.00 360,000.00 100,000.00 75,000.00 60,000.00 820,402.46 1,615,402.46 
 8. นางจันทิมา  จตุรภัทร 220,000.00 360,000.00 140,000.00 50,000.00 40,000.00 820,402.46 1,630,402.46 
9.  นางสาวสุวรรณภา     สุวรรณประทีป 200,000.00 360,000.00 - - - 820,402.46 1,380,402.46 
10. นางสุชาดา ภวนานันท 140,000.00 210,000.00 - - - 820,402.46 1,170,402.46 
11. นายปยะพงศ            อาจมังกร 140,000.00 210,000.00 - - - 820,402.47 1,170,402.47 
12. นางนุสรา                รุนสําราญ 140,000.00 210,000.00 - - - 820,402.46 1,170,402.46 
13. นายทวีศักดิ์             ศักดิ์ศิริลาภ 100,000.00 150,000.00 - - - - 250,000.00 
14.  นายอนุวัติร            เหลืองทวีกุล 80,000.00 150,000.00 - - - - 230,000.00 

รวมเปนเงินแตละคณะ 3,040,000.00 4,530,000.00 840,000.00 175,000.00 140,000.00 10,665,232.02 19,390,232.02 

หมายเหตุ * นายสมมาตร  พูนภักดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับเงินคาตอบแทนในรูปของเงินประจําตําแหนง 

** นางสุชาดา ภวนานันท, นายปยะพงศ อาจมังกร และ นางนุสรา รุนสําราญ (ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท แตยังไดสิทธิรับเงินบําเหน็จจากผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 ซึ่งจายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550) 

*** นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ, นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล (ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2550) 

**** เงินบําเหน็จกรรมการ จะจายใหกรรมการทุกคนที่ตําแหนงในปบัญชีที่มีการจัดสรรเงินบําเหน็จ โดยจะถัวเฉลี่ยตามอายุการดํารงตําแหนงในปนั้น 
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คาตอบแทนรวม 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกผูบริหารระดับผูอํานวยการขึ้นไป จํานวน 6  คน เปนจํานวน
เงิน 24,693,225 บาท  ประกอบดวยเงินเดือน เงินชวยเหลือ เงินสมทบทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
คาตอบแทนนี้ไมรวมผูบริหารฝายบัญชีทุนธนชาต สําหรับคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการบริหารจะอยูในรูปของ    
คาเบี้ยประชุม ซึ่งแสดงไวในตารางในหัวขอคาตอบแทนคณะกรรมการในแตละชุด เปดเผยไวในสวนที่ 2 หนา 9-25 

คาตอบแทนที่กรรมการและผูบริหารไดรับจากบริษัทยอย  

ในป 2550 กรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน  4  ทาน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย 
ไดรับ คาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และบําเหน็จกรรมการจากบริษัทยอย รวมเปน
จํานวนเงิน  3,385,704.91 บาท 

ข) คาตอบแทนอื่น ๆ ท่ีไมใชตัวเงิน 
 - ไมมี  - 

บุคลากร 

จํานวนพนักงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจําทั้งหมด  96  คน  โดยแบงตามสายงานหลัก ดังนี้ 

สายงาน จํานวนพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท 1 

กรรมการผูจัดการใหญ 1 

สํานักตรวจสอบ 3 

สายงานกลยุทธและแผนงาน 47 

สายงานธุรกิจ 44 

รวม 96 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 
ในป 2550 ที่ผานมา ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ใหแกพนักงาน ไดแก เงินเดือน คาครองชีพ เงินชวยเหลือ เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น  87,297,704  ลานบาท 

การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงาน/ขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
บริษัทฯ มีขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา แตไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุมธนชาต 
กลุมธนชาตยังคงใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง  โดยมีเปาหมายหลัก คือ 

การเสริมสรางความรู ความสามารถและทักษะการทํางานที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใหมีความเปนมืออาชีพ มีความพรอมตอการแขงขันทางธุรกิจ สามารถตอบสนองตอวิสัยทัศน 
ภารกิจและเปาหมายของธนาคารธนชาตในการที่จะเปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการครบวงจร (Universal Banking)  ที่
ริเริ่มเติมเต็มทุกความตองการทางการเงินของลูกคาดวยบริการและผลิตภัณฑที่หลากหลายอยางเหมาะสมบนหลักการ
สําคัญ คือ การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลางในการดําเนินธุรกิจ (Customer Centric) 

เพื่อสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและรองรับการขยายตัวของธนาคารธนชาตอยางเปนระบบ ในป 2550 
กลุมธนชาตมุงพัฒนาใหพนักงานเกิดความรู ความเชี่ยวชาญดานการเงิน ดานการตลาด ดานการขายและใหคําแนะนํา
บริการและผลิตภัณฑของธนาคารธนชาตอยางครบวงจร  อาทิ โครงการ “S & P” และ โครงการ “Triple” พรอมๆ กับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการของธนาคารธนชาตผานโครงการ “Service Best Practice” รวมถึง
ธนาคารธนชาตยังคงสนับสนุนใหพนักงานไดรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ อาทิ ผูทําหนาที่ติดตอกับผูลงทุน 
นายหนา และ ตัวแทนประกันวินาศภัย / ประกันชีวิต เปนตน  

กลุมธนชาตใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของทางการอยางสม่ําเสมอ นอกเหนือ 
จากการเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมแลว ยังไดมี
การอบรมเตรียมความพรอมใหพนักงานมีความรูและสามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑใหมๆ  อาทิ  IAS 39, Basel II 
และ KYC & CDD เปนตน 

กลุมธนชาตยังคงสรรหาและพัฒนาเครื่องมือใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทั้งในลักษณะกลุมและรายบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เชน การวิเคราะห Competency Gap ดวยแบบ
ประเมินและแบบทดสอบตางๆ  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ใหกับพนักงานใน
ระดับบริหาร เปนตน รวมทั้งมีการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและการวัดประเมินผลเปนการเฉพาะเจาะจงในระดับ
บริหารและปฏิบัติการ ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานศึกษาดูงานตางประเทศ และอบรมกับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถนําไปใชปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพรอม
ใหแกพนักงานที่มีศักยภาพ ใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู  กลุมธนชาตจัดใหมีชองทางเรียนรูที่หลาก 
หลาย ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) การใหความรูผาน Intranet และการอบรมผานระบบ VDO conference การ
สรางวิทยากรภายใน การริเริ่มระบบพี่เลี้ยง (Mentor Project) รวมทั้งไดเริ่มรวบรวมและจัดการองคความรูภายในอยาง
เปนระบบ ผาน Thanachart Knowledge Management (T-KM) เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองคความรูอยาง
กวางขวางและทั่วถึง 
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10. การควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยเล็งเห็นวากระบวนการควบคุมภายใน
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะจะมีสวนในการชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงชวยในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของ
ผูบริหารและพนักงาน นอกจากการใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการควบคุมภายในแลว  บริษัทฯ ยังเล็งเห็นวา
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยจะมีสวนชวยในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอกลาวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้ 

 1. องคกรและสภาพแวดลอม 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นวาโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกร และกําหนดอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูติดตามควบคุมและผูประเมินผลออกจากกัน เพื่อปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีการพิจารณาจากหลายฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือสวนงาน
ที่ตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการ เพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงความถูกตอง รัดกุม และ
ประสิทธิภาพในการใหบริการและการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพื่อชวยในการพิจารณาและ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหมีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและขอกําหนดหามพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการกระทําการในลักษณะที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ ยังไดพิจารณากําหนดเปาหมายใน
การดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยจะมีการทบทวนเปาหมายตามเวลาที่กําหนด  

 ดานการดูแลบุคลากร บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับบุคลากรขององคกรอยางเหมาะสม  
เพื่อใหสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถสราง
คุณประโยชนใหแกองคกรไดเปนอยางดี ซึ่งบริษัทฯ มีการกําหนดงบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือน ซึ่งจะพิจารณา
จากผลการทํางานของบุคลากรและทีมงาน โดยนําระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใชในการประเมินผลงาน 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีการใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน  ครอบคลุมทั้งคารักษาพยาบาล  การลาหยุดตางๆ เชน การ
ลาพักผอนประจําป ลาปวย ลากิจ รวมถึงยังมีสหกรณออมทรัพยพนักงานกลุมธนชาต ที่ใหพนักงานสามารถเก็บออม
เงินโดยซื้อหุนสหกรณเพื่อรับสิทธิประโยชน เชน เงินปนผล การรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึง การฝากเงิน และกูยืมเงิน
จากสหกรณ เปนตน 
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 2. การบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก โดยใหคณะกรรมการบริหารและฝาย
บริหารความเสี่ยงของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต”  พิจารณาและดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาต มี
การบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร เผยแพรไวในระบบขอมูลกลางของบริษัท (Intranet) ใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงไดกลาวไวในเรื่องปจจัยความเสี่ยงแลว  ซึ่งในแนว
ทางการติดตามความเสี่ยงของบริษัทฯ ไดดําเนินการผานหนวยงานภายในและคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว 

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

  บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเพื่อใหเกิดความเหมาะสม โดยมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูทําหนาที่บันทึกรายการทางบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และผูทําหนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสินออกจากกัน เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันอันเปนการปองกันการทุจริต ในสวนของการทํา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานซึ่งการอนุมัติจะตอง
ไมกระทําโดยผูมีสวนเกี่ยวของ นอกจากนี้ การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดกําหนดใหปฏิบัติตามประกาศของ
ทางการอยางเครงครัด  

  บริษัทฯ ยังมีหนวยงานที่คอยติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่เกณฑทางการ
กําหนด โดยจะมีหนวยงานที่จะศึกษาและเผยแพรกฎเกณฑทางการใหพนักงานรับทราบและใหคําปรึกษา ตลอดจน
ติดตามใหบริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังมีฝายงานที่คอยดูแลธุรกรรม
สินเชื่อ การลงทุน ใหมีการอนุมัติโดยถูกตองและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติ รวมถึงมีฝายงานที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย  

  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ มีการสงตัวแทนเขาไปรวมเปนกรรมการเพื่อ
กําหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทยอย รวมถึงมีการายงานผลการดําเนินการของบริษัทยอยแกบริษัทฯ เปนประจําทุก
เดือน  

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

    บริษัทฯ ไดจัดใหมีกระบวนการจัดทําขอมูลและแนวทางการเปดเผยสารสนเทศตอผูที่เกี่ยวของ ทั้ง
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ โดยขอมูลดังกลาวจะมีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้   
ขอมูลหรือสารสนเทศดังกลาวมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถตรวจสอบได 
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 5. ระบบการติดตาม 

   การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานเฉพาะ ทําหนาที่รายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ
เปาหมายเปนรายเดือน และจะมีการทบทวนเปาหมายทุก 6 เดือน รวมถึงยังมีคณะกรรมการบริหาร          ทําหนาที่ดูแล
และบริหารสภาพคลองดานสินทรัพยและหนี้สินและนําเสนอเกี่ยวกับการปรับเปาหมายเงินฝากและสินเชื่อระหวางป
ดวย 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสํานักตรวจสอบทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีการจัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป โดยนําวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาใชใน
การวางแผนเพื่อใหครอบคลุมทุกธุรกรรมของบริษัทเพื่อจัดลําดับความสําคัญ มีการรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมี
การปรับปรุงแกไขใหถูกตองเรียบรอยโดยเร็ว                                                  

                                 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการ
บริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการประเมินผล
การควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริหารและผูบริหารของ สายงานบัญชีกลุมธนชาตตามแบบประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สรุปความเห็นวา การควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดาน
ตางๆ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามมีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอในการที่จะปองกันความ
เสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทุกทานเปนกรรมการ   
อิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี ดานการเงิน และมีประสบการณในสถาบันการเงินและองคกรขนาดใหญมานาน
ประกอบดวย 

 นายสมมาตร  พูนภักดี             ประธานกรรมการ 
 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ 
 นางจันทิมา จตุรภัทร  กรรมการ 

 ในป 2550 ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกลุมธนชาต โดยบริษัทฯ ไดขายหุนของบริษัทยอยรวม 8 บริษัท 
ใหแกธนาคารธนชาต และมีการรวมทุนกับ The Bank of Nova Scotia Asia Limited (BNSAL) เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง
และศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุมธนชาต โดยไดรับการอนุมัติ
จากธนาคารแหงประเทศไทยแลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในป 2550 ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระปกติ 7 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง โดย
ประชุมรวมกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักตรวจสอบ ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ ฝายบัญชีของบริษัทฯ ฝาย
บริหารความเสี่ยง และผูสอบบัญชี เปนตน เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบได
รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมใน
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้งบริษัทในเครือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปไดวา การบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทกลุมธนชาตเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง เช่ือถือไดและเปนไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การดําเนินงานถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากเปนนโยบายหลักประการหนึ่งของ
บริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมเพียงพอเหมาะสม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ระบบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ไดวางครอบคลุมไวทุกดานเพียงพอ มีหนวยงานที่ดูแลโดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่ติดตามและปรับให
สอดคลองทันตอสถานการณ บริษัทฯ ไมมีรายการที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือจากฝายจัดการและผูเกี่ยวของเปนอยางดีและเปนไปดวยความอิสระเปนที่
นาพอใจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ตออีกปหนึ่ง โดยเห็นวาเปนสํานักงานที่ไดรับความเชื่อถือในระดับช้ันนําของประเทศ มีความเขาใจในธุรกิจ
เปนอยางดี บุคลากรมีความรูและประสบการณ จึงเห็นควรใหบริษัทเสนอตอผูถือหุนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 
2551 ตอไป 

 
            (นายสมมาตร  พูนภักดี) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ    
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11. รายการระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย ซึ่งรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของมีรายละเอียดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขอ 35 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในป 2550 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย “กลต.” และแสดงตามตาราง ดังนี้ 

 

• รายการสินเชือ่และภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการที่เกี่ยวของกันกับพนักงานระดับช้ัน
บริหารต้ังแตผูจัดการฝายขึ้นไปที่มียอดคงคางดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
31 ธันวาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
เงินใหสินเชื่อ 52 54 4 6 
เงินรับฝาก 399 572 - - 

 

• รายการบัญชท่ีีมีสาระสําคัญ 
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายกําหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549 (สําหรับป 2550) 
บริษัทยอย :-      
คาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

(โดยมีกําไร 1,146 ลานบาท         
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

- - 4,158 - ตามมูลคาสุทธิบัญชีของบริษัทยอย 

คาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 2,416  
คาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 211  
คาซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม - - 347 - ราคาตลาด 
คาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 5,685 10,473 ราคาตลาด 
มูลคาซื้อสินทรัพย - 11 - -  
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 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายกําหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549 (สําหรับป 2550) 
มูลคาขายสินทรัพย - - 221 229 ตามราคาที่ตกลงกันโดยอางอิงจากราคา

ประเมินและราคาตามบัญชี 
มูลคาขายเงินใหสินเชื่อ - - - 888  
มูลคาขายทรัพยสินรอการขาย - - 4 11 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อ - - 128 87 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.50 - 7.00 

และ  
11.51 ตอป 

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร - - 13 13 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.00 - 4.00 ตอ
ป 

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนใน - - 186 12 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.25 - 4.125 
และ   ตราสารหนี้ 
6.18 ตอป 

รายไดคาเชาและบริการอื่น - - 47 61 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายไดคาธรรมเนียมและอื่น ๆ 6 33 143 175 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินปนผลรับ - - 215 1,012 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยจาย - 1 1,280 3,552 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.125 - 6.25 

ตอป 
คาเชาจายและบริการอื่น 14 27 205 257 ตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางกลุม

กิจการที่เกี่ยวของกัน 
คาเบี้ยประกันจาย - - 2 5 ตามกรมธรรม 
บริษัทรวม :-      
เงินปนผลรับ - - 59 43 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยรับ 5 - - - คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 - 4.30 

ตอป 
รายไดอื่น 5 1 - -  
ดอกเบี้ยจาย 11 13 - - คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.50 - 5.25 

และ  
11.51 ตอป 

คาใชจายอื่น 48 42 31 35  
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน :-      
มูลคาเงินใหสินเชื่อที่รับโอน 824 - - - ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งอางอิงจากราคา

ตามบัญชี 
มูลคาเงินฝากที่รับโอน 53 - - - ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งอางอิงจากราคา

ตามบัญชี 
มูลคาซื้อสินทรัพยถาวร 4 - - - ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งอางอิงจากราคา

ตามบัญชี 
เงินปนผลรับ 38 60 18 19 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยรับ 116 97 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 0.50 - 1.00 

และ  
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 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายกําหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549 (สําหรับป 2550) 

2.65 - 8.50 ตอป 
กําไรจากการขายหนี้ 168 - - - ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 
รายไดอื่น 26 5 1 2  
ดอกเบี้ยจาย 76 48 - - คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.00 - 5.81 

และ  
9.00 ตอป 

คาบริหารโครงการจาย 57 60 30 29 ตามสัญญาที่ตกลงกัน ซึ่งคํานวณโดย
อางอิงจากประมาณการเวลาที่ใช 

คาใชจายอื่น 67 63 7 14  
 

นอกเหนือจากรายการตามที่กลาวไวขางตน ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท บริหาร
สินทรัพย เอ็นเอฟเอส จํากัด ไดโอนขายทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 258  ลานบาท ใหแก ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) “ธนาคารธนชาต” และบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมตามราคาประเมินที่ประเมิน
โดยผูประเมินอิสระภายนอก (2549 : ธนาคารธนชาตไดโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแกบริษัท บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 
จํากัด เปนจํานวน 773 ลานบาท) 

• ยอดคงคางของรายการระหวางกัน 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

    บริษัทยอย

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) - - 568 390 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 3,000 3,000 
เงินใหสินเชื่อ - - 2,008 1,257 
เงินฝาก 30 22 - - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) - - 25,095 54,086 
เงินกูยืมและหุนกู - - 88 15 
บริษัทรวม     
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 108 15 - - 
เงินใหสินเชื่อ 183 2 - - 
เงินฝาก 35 31 - - 
เงินกูยืมและหุนกู 64 108 - - 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 410 428 60 57 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 787 344 - - 
เงินใหสินเชื่อ 1,377 1,347 2 78 
เงินฝาก 845 904 - - 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 24 70 1 3 
เงินกูยืมและหุนกู 874 862 - - 

ยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ที่มียอดคงคาง
เกินกวา 500 ลานบาท) มีรายละเอียดดังนี้ :- 

หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2550  
 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพนั 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี ้

เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น 

เงินฝาก 
 
 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 
 
 

ดอกเบี้ย
คางจาย 

 

หนี้สินอื่น 
 
 

ภาระภาระคํ้า ผูกพันประกัน อื่น.   
บริษัทรวม             
บมจ. เอ็ม บี เค - 271 5 9 14 - 45 2 - 26 30 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั            
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส 31 11 24 987 - - - 4 - - - 700 
ธนาคารไทยพาณชิย 601 169 - 1 - - - - - - - 8,952 
ธนาคารนครหลวงไทย 61 - - - - - - 750 3 - - - 

35 777 3 15 652 14 148 5 30 56 56 20 อื่น ๆ 

1,175 808 20 48 1,653 14 943 10 34 82 9,038 682 รวม 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2549 
 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพนั 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหนี ้

เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น 

เงินฝาก 
 
 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 
 
 

ดอกเบี้ย
คางจาย 

 

หนี้สินอื่น 
 
 

ภาระคํ้า
ประกัน 

 

ภาระ
ผูกพัน
อื่น. 

 
บริษัทยอย             
บจ. กลาสเฮาส บิลดิ้ง - - - - 7 27 - - - - - - 

บริษัทรวม             
บมจ. เอ็ม บี เค - 15 - - 9 14 - 71 3 - 23 - 
บจ. เพื่อนพบแพทย - - - - - 2 - - - - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั             
บมจ. แอดวานซ  
อินโฟร เซอรวิส - 537 27 4 10 10 - - - 34 - - 
ธนาคารไทยพาณชิย 598 180 - 2 - - - - - - - 16,974 

อื่น ๆ 55 103 1,231 12 12 749 22 112 19 67 32 - 

รวม 653 835 1,258 18 38 802 22 183 22 101 55 16,974 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2550 
 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพนั 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หนี ้

เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงิน
กูยืม 

 
 

ดอกเบี้ย
คางจาย 

 

หนี้สินอื่น 
 
 

ภาระคํ้า
ประกัน 

 

ภาระผูกพนั
อื่น. 

 

บริษัทยอย           
บมจ. ธนาคารธนชาต 131 3,800 - 13 6 12,500 - - 15 - - 
บมจ.หลักทรัพยธนชาต - - - - - - - - 32 - - 
บจ. ธนชาตกรุป ลิสซ่ิง - - 846 3 - - - - - - - 
บจ. เนชั่นแนล ลีสซ่ิง - - 259 - - - - - 13 - - 
บบส. แมกซ จํากัด - - 224 10 1 - - - - - - 
บบส. เอ็น เอฟ เอส - - 93 - - - - - 1 - - 
บจ. ธนชาตกฎหมาย 
 และประเมินราคา - - 10 - - - - - 1 - - 
บจ. ธนชาตประกนัภัย - - - - 1 - 98 1 2 - - 

บริษัทรวม            
บมจ.เอ็ม บ ีเค  - - - - 3 - - - - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั            
ธนาคารไทยพาณชิย 29 - - - - - - - - - 8,000 

อื่น ๆ 29 - - - 1 - - - 1 10 - 

รวม 189 3,800 1,432 26 12 12,500 98 1 65 10 8,000 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 (หนวย : ลานบาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2549 
 สินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพนั 

 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 
- ตราสาร

หนี ้

เงินให
สินเชื่อ 

ดอกเบี้ย
คางรับ 

สินทรัพย
อื่น 

รายการ
ระหวาง
ธนาคารฯ 

เงิน
กูยืม 

 
 

ดอกเบี้ย
คางจาย 

 

หนี้สินอื่น 
 
 

ภาระคํ้า
ประกัน 

 

ภาระผูกพนั
อื่น. 

 

บริษัทยอย           
บมจ. ธนาคารธนชาต 74 3,000 - 12 48 39,600 - - 6 - - 
บจ. ธนชาตกรุป ลิสซ่ิง - - 565 - - - - - 20 - - 
บจ. เนชั่นแนล ลีสซ่ิง - - 529 - - - - - 22 - - 
บบส. แมกซ จํากัด - - 358 16 - - - - - - - 
บจ. ธนชาตประกนัภัย - - - - 1 - 15 - 4 - - 
บริษัทยอยอื่น ๆ - - - - 2 - - - 6 - - 

บริษัทรวม            
บมจ.เอ็ม บ ีเค  - - - - 4 - - - - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั            
ธนาคารไทยพาณชิย 45 - - - - - - - - - 8,316 

อื่น ๆ 29 - 11 - 1 - - - 2 10 - 

รวม 148 3,000 1,463 28 56 39,600 15 - 60 10 8,316 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญแกบริษัทยอย ซึ่งแสดงความ
สมเหตุสมผลของรายการที่มีสาระสําคัญในกลุมธนชาต ดังนี้ 

 (หนวย:ลานบาท) 

บริษัทที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกบับริษทั ลักษณะรายการ / 
ระยะเวลาของสัญญา อัตราดอกเบีย้ 

มูลคารายการระหวางกัน 
(จํานวนเงินคงคาง) 

(ลานบาท) 

ความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการและนโยบาย 
การกําหนดราคา 

บริษัทยอย     

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
การถือหุน 
-  บริษัท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 58.45 
กรรมการที่มีความสัมพันธ 
-  นายทวีศักดิ ์ ศักดิ์ศิริลาภ 
-  นายวชัระ  เพิ่มพิทักษ 
-  น.ส.ดาราวรรณ  บุญนําเสถียร 
ความเกี่ยวของ 
-  เปนผูบริหารของ บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน)  
-   มีอาํนาจใน บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
- ไมไดถือหุนใน บริษทั บริหารสินทรพัย แมกซ  
จํากัด 

เงินกูยืมระยะยาว 5 ป คงที่รอยละ 11.51 ตอป 224      
 
 
 
 
  เ ป น ร า ย ก า ร จ า ก ก า ร ป รั บ
โครงสรางการประกอบธุรกิจ 
สถาบันการเงินของกลุมธนชาต 
ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 
1 รูปแบบ (One Presence) ที่จะ
ใหธนาคารเปนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจสถาบันการเงินเพียงแหง
เดียวของกลุมธนชาต (Holding 
Company) 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
การถือหุน 
- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 
100 
กรรมการที่มีความสัมพันธ 
- นายทวีศักดิ ์ ศักดิ์ศิริลาภ 
- นายวัชระ  เพิ่มพิทักษ 

ตั๋วสัญญาใชเงนิ 
ประเภทเมื่อทวงถาม 

คงที่รอยละ 4.38 ตอป 93       การใหสินเชื่อบริษัทในกลุม
ธนชาตเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ปกติของแตละบริษัท          
        ทั้ งนี้ คณะกรรมการของ
บริ ษั ท เป น ผู พิ จ า รณาอนุ มั ติ
รายการดังกลาวโดยการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกบับริษทั 
ลักษณะรายการ / 

ระยะเวลาของสัญญา อัตราดอกเบีย้ 
มูลคารายการระหวางกัน ความสมเหตุสมผลของการทํา

(จํานวนเงินคงคาง) รายการและนโยบาย 
(ลานบาท) การกําหนดราคา 

- น.ส.ดาราวรรณ  บุญนาํเสถียร    สินเชื่อ  คณะกรรมการบริหาร 
ความเกี่ยวของ 
- เปนผูบริหารของบรษิทั ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-   มีอํานาจใน บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 
จํากัด 
-   ไมไดถือหุนใน บริษทั บริหารสินทรพัย เอน็ เอฟ เอส 
จํากัด 
บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด  ตั๋วสัญญาใชเงนิ

ประเภทเมื่อทวงถาม 
ลอยตัวอางองิอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
1 ปสําหรับบุคคล
ธรรมดาบวกรอยละ

คงที่ตอป 

10 ตามลําดับ โดยผูที่เกี่ยวของกับ
กิจการดังกลาวไมมีสวนรวมใน
การพิจารณาและอนุมตั ิ   ทั้งนี ้

การถือหุน 
- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางออม
โดยผ านการถือหุนของธนาคารธนชาต  จํ ากัด 
(มหาชน) รอยละ 100 

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของ
รายการที่เกิดข้ึนจะถือปฏิบัติ
เหมือนลูกคาทั่วไป โดยมีราคา
อางอิงเทียบไดกับลูกคาทั่วไปที่มี
ความเสี่ยงเดียวกัน ซ่ึงวงเงินที ่

กรรมการที่มีความสัมพันธ 
- ไมม ี
ความเกี่ยวของ 

อนุมัติจะอยูภายใตวงเงินที่ไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศ 

- เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (ถือหุนทางออมผาน
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน )     
บริษัท เนช่ันแนล ลีซซ่ิง จํากัด ตั๋วสัญญาใชเงนิ     

ประเภทเมื่อทวงถาม 
คงที่รอยละ 4.88 ตอป 259 ไทย 

การถือหุน 
- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางออม
โดยผานการถือหุนของ บริษัท ธนชาต กรุป ลีสซ่ิง 
จํากัด รอยละ 100 ซ่ึงเปนบริษัทลูกของธนาคาร ธน
ชาต จํากัด (มหาชน) 
กรรมการที่มีความสัมพันธ 
- ไมมี 
ความเกี่ยวของ 
- เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (ถือหุนทางออมผาน
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด ตั๋วสัญญาใชเงนิ     

ประเภทเมื่อทวงถาม 
คงที่รอยละ 5.25 ตอป 846  

การถือหุน 
- บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางออม
โดยผานการถือหุนของ  ธนาคาร  ธนชาต  จํากัด 
(มหาชน) รอยละ 100 
กรรมการที่มีความสัมพันธ 
- ไมม ี
ความเกี่ยวของ 
- เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ (ถือหุนทางออมผาน
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)     
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะ
ความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการรวมกันรวมจํานวน
ประมาณ 1,285 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1,085 ลานบาท) 

รายการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมธนชาต 

กลุมธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่บริษัทเดียว เพื่อใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด 
อันเปนการประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of scope) และใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยมีนโยบายในการคํานวณคาบริการจากตนทุนในการดําเนินงานเปนหลัก (Cost Plus) ซึง่มีการ
ใหบริการ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ใหบริการงานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ งานบัญชี งาน
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส งานพัฒนาระบบงานและระเบียบคําสั่ง งานตรวจสอบภายใน งานกํากับกฎระเบียบและ
ขอบังคับ งานทรัพยากรบุคคล งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานตรวจสอบเครดิตเชาซื้อ งานอาคารสถานที่ 
งานธุรการจัดซื้อ และงานธุรการทรัพยสิน 

 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

 ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

 ใหบริการงานที่ปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานฟองคดีและบังคับคดี งานประเมินราคา
หลักประกัน 

 บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

 ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต  

รายการเงินใหสินเชื่อและการกอภาระผูกพันแกพนักงานบริหารตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไปของบริษัทฯ  บริษัทใน
กลุมธนชาตและรายการอื่นที่แสดงขางตน 

 เปนรายการตามธุรกิจปกติ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการทํารายการ
ระหวางกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “ตลท.” โดยประกาศเปน
ระเบียบใหพนักงานและผูบริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 โดยการพิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคา
ทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดอยางเหมาะสม  ตามความจําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของ
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทฯ และในการกําหนดราคาในการทํารายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ 
กําหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดทางการ โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ และ
ผูถือหุนจะไดรับเปนสําคัญ 
 ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน กรรมการหรือพนักงานที่เกี่ยวของ ตองไมมีสวนรวมในการ
อนุมัติการทํารายการใหสินเชื่อแกหรือลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ หรือกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มี
ผลประโยชนเก่ียวของ หรือใหสินเชื่อแกผูถือหุนหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดวยมติเปนเอกฉันท และหามกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีผลประโยชน
เกี่ยวของเขารวมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อน้ัน และการอนุมัติรายการตองอยูภายในอํานาจดําเนินและวงเงินที่บริษัทฯ 
กําหนดและเปนไปตามขอกําหนดทางการ 
 ในการปฏิบัติงานการใหสินเชื่อหรือลงทุน การจายเงิน การใหเชา/เชาสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

และการซื้อขายหลักทรัพยรายการระหวางกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตองระมัดระวังมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนดโดยเครงครัด รวมทั้งการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ มาตรฐานการบัญชี และระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของจะเปนรายการที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุม
ธนชาตตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) และเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated 
Supervision) ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาตโดยบริษัทฯไมมี
นโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทํารายการระหวางกัน 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

12.1 งบการเงิน 
 12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในระยะ 3 ปที่
ผานมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข แตมีขอสังเกตดังนี้ 

 ● ป 2548 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการ
ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาต ซึ่งไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังและปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการตาม
แผนงาน 

 ● ป  2549  ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 10.9 เกี่ยวกับการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย จะ
สูญ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” ไดเปลี่ยนหลักเกณฑในการกันเงินสํารองของลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได  โดยมีผลบังคับเปนสามระยะในป 2549 และ 2550 ทั้งนี้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และ
บริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไขที่จะตองกันสํารองภายในป 2549 แลว  ผลกระทบจากหลักเกณฑใหมที่
เหลือตองบการเงินป 2550  ยังไมสามารถสรุปจํานวนไดในขณะนี้ 

 ● ป2550 ทางผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเปลี่ยน
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธี
ราคาทุน และเปลี่ยนนโยบายการแสดงราคาทรัพยสินของบริษัทรวมจากวิธีราคาที่ตีใหมใหเปนวิธีราคาทุนเชนเดียวกับของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  และ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ          งบ
การเงินขอ 5.10  ก ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงิน ตาม
หลักเกณฑของ ธปท.ในการกันเงินสํารองของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งทยอยมีผลบังคับใชเปนสามระยะในป 2549 และ 
2550 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไขที่จะตองกันสํารองในป 2549 แลว และผลกระทบจาก
หลักเกณฑใหมที่ตองกันสํารองเพิ่มเติมในป 2550 ยังไมสามารถสรุปไดในขณะนั้น ซึ่งในระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดต้ังสํารองตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. แลวในงบการเงินปปจจุบัน   

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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12.1.2  ตารางสรุปงบการเงิน 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
           (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 
 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย       

เงินสด 3,274,647 1.0 2,466,126 0.9 800,954 0.4 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       
  ในประเทศ       
     มีดอกเบี้ย 1,369,192 0.4 2,559,775 0.9 348,517 0.2 
     ไมมีดอกเบี้ย 3,310,826 1.0 2,979,958 1.0 4,506,239 2.0 
  ตางประเทศ       
     มีดอกเบี้ย 35,600,520 11.1 21,420,642 7.5 - - 
     ไมมีดอกเบี้ย 181,006 0.1 104,083 0.1 57,632 0.0 

     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 40,461,544 12.6 27,064,458 9.5 4,912,388 2.2 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,500,000 0.8 6,300,000 2.2 19,700,000 8.6 
เงินลงทุน       
     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 5,296,661 1.7 7,338,916 2.6 5,838,034 2.6 
     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 22,269,203 6.9 26,201,195 9.2 25,714,103 11.3 
     เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,308,476 0.4 1,226,111 0.4 1,651,306 0.7 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 28,874,340 9.0 34,766,222 12.2 33,203,443 14.6 
ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 243,570 0.1 786 0.0 163,920 0.1 
เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ        
     เงินใหสินเชื่อ 237,306,779 73.9 207,471,746 72.5 160,366,136 70.3 
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,930,104 0.6 1,815,874 0.6 2,355,891 1.0 
     รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 239,236,883 74.5 209,287,620  73.1 162,722,027 71.3 
     ดอกเบี้ยคางรับ 252,787 0.1 277,313 0.1 239,194 0.1 
     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 239,489,670 74.6 209,564,933 73.2 162,961,221 71.4 
     หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,371,855) (2.6) (8,095,956) (2.8) (6,914,239) (3.0) 
     หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (84,025) (0.0) (150,135) (0.1) (189,063) (0.1) 

     รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 231,033,790 72.0 201,318,842 70.3 155,857,919 68.3 
ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 8,074,114 2.5 8,420,481 2.9 8,144,539 3.6 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 2,308,197 0.7 1,758,010 0.6 1,277,893 0.5 
สินทรัพยไมมีตัวตน-ซอฟทแวร-สุทธิ 216,293 0.1 156,135 0.1 89,234 0.0 
สิทธิการเชา 430,465 0.1 379,125 0.1 278,542 0.1 
คาความนิยม 44,274 0.0 10,215 0.0 3,407 0.0 
มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี - - (18,111) (0.0) (31,254) (0.0) 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 1,095,150 0.3 1,475,296 0.5 2,324,185 1.0 
สินทรัพยอื่น 2,699,768 0.8 2,131,374 0.7 1,393,989 0.6 

รวมสินทรัพย 321,256,152 100.0 286,228,959 100.0 228,119,159 100.0 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล (ตอ) 

             (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

เงินฝาก       
     เงินฝากที่เปนเงินบาท 189,997,866 59.1 198,526,849 69.4 148,366,837 65.0 
     เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ 628,475 0.2 75 0.0 4,372 0.0 

     รวมเงินฝาก 190,626,341 59.3 198,526,924 69.4 148,371,209 65.0 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       
    ในประเทศ       
      มีดอกเบี้ย 4,173,262 1.3 4,338,927 1.5 2,555,752 1.1 
      ไมมีดอกเบี้ย 588,938 0.2 168,431 0.1 45,097 0.0 
     ตางประเทศ       
       ไมมีดอกเบี้ย 6,680 0.0 - - - - 

     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 4,768,880 1.5 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 1,243,919 0.4 645,426 0.2 1,057,863 0.5 
เงินกูยืม       
     เงินกูยืมระยะสั้น 65,398,267 20.4 18,459,807 6.4 1,254,460 0.6 
     เงินกูยืมระยะยาว 11,046,547 3.4 26,574,862 9.3 40,695,575 17.8 

     รวมเงินกูยืม 76,444,814 23.8 45,034,669 15.7 41,950,035 18.4 
ดอกเบี้ยคางจาย 1,494,770 0.5 1,883,847 0.7 1,255,047 0.6 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 1,329,027 0.4 1,461,623 0.5 997,155 0.4 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 941,425 0.3 373,672 0.1 470,714 0.2 
เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 1,207,395 0.4 923,333 0.3 704,371 0.3 
เงินสํารองประกันชีวิต 5,593,425 1.7 3,550,308 1.2 3,131,826 1.4 
หนี้สินอื่น 5,343,887 1.7 5,281,967 1.9 3,969,060 1.7 

รวมหนี้สิน 288,993,883 90.0 262,798,134 91.8 204,733,568 89.7 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล (ตอ) 

           (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 2548 

 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
  ทุนจดทะเบียน :-       
       หุนบุริมสิทธิ 19,336  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท        
       หุนสามัญ 1,333,134,667 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท       
       (2549 : หุนบุริมสิทธิ19,546  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท       
       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท) 13,331,540  13,331,540  23,331,540  

  ทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลว :-       
       หุนบุริมสิทธิ 19,336  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 193 0.0 195 0.0 195 0.0 
       หุนสามัญ 1,333,134,667 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,347 4.2 13,331,345 4.7 13,331,345 5.9 

 13,331,540 4.2 13,331,540 4.7 13,331,540 5.9 
สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 0.6 2,065,645 0.7 2,065,645 0.9 
สวนเกินมูลคาหุนของบริษัทยอย 1,141,664 0.3 - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม - - - - 540,420 0.2 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 510,939 0.2 159,423 0.0 321,008 0.1 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (528,019) (0.2) (925,583) (0.3) (1,151,186) (0.5) 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 734,878 0.2 597,369 0.2 523,976 0.2 
   ยังไมไดจัดสรร 8,951,656 2.8 7,336,945 2.6 7,007,426 3.1 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,208,303 8.1 22,565,339 7.9 22,638,829 9.9 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 6,053,966 1.9 865,486 0.3 746,762 0.4 
รวมสวนของผูถือหุน 32,262,269 10.0 23,430,825 8.2 23,385,591 10.3 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 321,256,152 100.0 286,228,959 100.0 228,119,159 100.0 
      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 19.66  16.93  16.98  
      มูลคาท่ีตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  10.0  
      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  1,333.1  1,333.1  

 

  

 

 

 
 
 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 5 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

                           (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549  2548  

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล       
       เงินใหสินเชื่อ 3,063,653 17.3 2,945,907 21.6 2,339,816 19.6 
       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,274,549 7.2 2,255,798 16.6 557,709 4.7 
       การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 13,118,260 74.0 10,424,699 76.5 7,028,429 58.8 
       เงินลงทุน 1,342,781 7.6 1,324,996 9.7 1,008,737 8.4 

     รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 18,799,243 106.1 16,951,400 124.4 10,934,691 91.5
คาใชจายดอกเบี้ย       
      เงินฝาก 7,227,545 40.8 8,182,299 60.1 3,051,877 25.5 
      รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 168,933 1.0 108,155 0.8 82,447 0.7 
      เงินกูยืมระยะสั้น 1,443,551 8.1 184,237 1.3 45,610 0.4 
      เงินกูยืมระยะยาว 860,705 4.8 1,567,874 11.5 1,241,080 10.4 

     รวมคาใชจายดอกเบี้ย 9,700,734 54.7 10,042,565 73.7 4,421,014 37.0
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 9,098,509 51.4 6,908,835 50.7 6,513,677 54.5
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (2,051,232) (11.6) (758,827) (5.6) 723,376 6.1 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (339) 0.0 (165,206) (1.2) (429,818) (3.6) 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 7,046,938 39.8 5,984,802 43.9 6,807,235 57.0

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย       
       คานายหนาคาหลักทรัพย 713,718 4.0 647,812 4.8 523,584 4.4 
       กําไรจากเงินลงทุน 819,237 4.6 357,774 2.6 240,483 2.0 
       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 270,891 1.6 223,028 1.6 191,897 1.6 
       คาธรรมเนียมและบริการ       
          การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 21,781 0.1 16,576 0.1 11,807 0.1 
          สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 709,260 4.0 724,676 5.3 517,866 4.3 
          อื่นๆ 1,421,743 8.0 948,384 7.0 366,121 3.1 
       กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 50,604 0.3 37,674 0.3 9,183 0.1 
       กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 493,878 2.8 874,422 6.4 676,199 5.6 
       รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 5,389,475 30.4 2,935,330 21.6 1,770,340 14.8 
       กําไรจากทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยอื่น 250,792 1.4 590,414 4.3 247,669 2.1 
       รายไดอื่น 534,516 3.0 287,374 2.1 588,472 4.9 

     รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย  10,675,895 60.2 7,643,464 56.1 5,143,621 43.0
 
                                                    
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 6 

          บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
       งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

                              (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2550 2549  2548 
 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย       
       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,894,604 16.3 2,571,756 18.9 1,953,695 16.3 
       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,287,629 7.3 1,189,348 8.7 882,058 7.4 
       คาภาษีอากร 363,850 2.1 547,414 4.0 334,604 2.8 
       คาธรรมเนียมและบริการ 251,785 1.4 267,887 2.0 130,937 1.1 
       คาตอบแทนกรรมการ 31,200 0.2 33,735 0.3 30,491 0.2 
       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 814,591 4.6 740,396 5.4 557,191 4.7 
       คานายหนาเชาซื้อ - - 1,477,963 10.8 952,655 8.0 
       คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 4,460,896 25.1 2,345,150 17.2 1,379,961 11.5 
       คาใชจายอื่น   2,744,737 15.5 1,869,701 13.7 1,620,851 13.6 

      รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย 12,849,292 72.5 11,043,350 81.0 7,842,443 65.6
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,873,541 27.5 2,584,916 19.0 4,108,413 34.4
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,704,551) (9.6) (965,255) (7.1) (971,607) (8.1) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,168,990 17.9 1,619,661 11.9 3,136,806 26.3
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย-สุทธิ (351,241) (2.0) (151,794) (1.1) (32,707) (0.3)
กําไรสุทธิสําหรับป 2,817,749 15.9 1,467,867 10.8 3,104,099 26.0
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและ
ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 17,722,833 100.0 13,628,266 100.0 11,950,856 100.0

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.11  1.10  2.33  
   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10. 0  10.0  10.0  
   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2  1,333.2  1,333.2 

 

 

 

 

 

 

                 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 7 

                     บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

       (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

    กําไรสุทธิ 2,817,749 1,467,867 3,104,099 
  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    
 กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  351,241 151,794 32,707 
 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (270,891) (223,028) (191,897) 
 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  445,551 342,718 239,931 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้   2,051,571 924,032 293,559 
 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  32,283 17,554 66,381 
 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  34,537 19,031 280,300 
 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 99,297 180,296 68,504 
 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (94,424) (70,177) (153,457) 
 ตัดจําหนายสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้  (259,263) (143,243) 148,186 
 ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืม 28,029 28,811 28,187 
          ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชี-สุทธิ (7,896) (11,904) (9,937) 
         ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธทางการเงิน 93,316 133,058 (511) 
          เงินสํารองการประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 2,263,029 670,538 536,881 
         กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ (34,798) (56,819) (91,654) 
         กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (885,275) - - 
 ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ  15,712 (10,746) (4,889) 
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง(เพิ่มขึ้น) 46,400 (253,880) (93,713) 
 รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (183,359) (132,909) (85,496) 
 รายไดคางรับอื่นเพิ่มขึ้น (224,026) (32,710) (89,737) 
 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) (389,077) 628,800 325,864 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     5,929,706     3,629,083     4,403,308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

                       (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549 2548 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (13,447,261) (22,209,040) (2,646,966) 
 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 3,800,000 13,400,000 (9,100,000) 
        เงินลงทุนชั่วคราว (77,473) (98,012) (106,782) 
        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี (242,784) 163,134 (163,920) 
 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (36,486,641) (49,130,830) (35,858,078) 
 ทรัพยสินรอการขาย 5,254,341 2,650,767 1,673,859 
 สินทรัพยอื่น (71,344) 368,019 (2,209,528) 
        สินทรัพยไมมีตัวตน - - (111,675) 
 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
 เงินฝาก (7,900,583) 50,155,715 27,329,920 
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 261,523 1,906,509 (818,871) 
 เงินกูยืมระยะสั้น - - 1,049,374 
 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - (200,000) 200,000 
        เจาหนี้สํานักหักบัญชี (609,006) 583,568 (214,190) 
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 598,494 (412,437) 715,887 
        หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (132,595) 464,467 959,659 
 หนี้สินอื่น 859,752 1,211,988 1,229,986 

      เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (42,263,871) 2,482,931 (13,668,017) 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 9 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

                       (หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2550 2549 2548 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) 6,665,033 (2,188,033) 9,163,224 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,572,221 - 117,832 
 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (204,078) - (249,997) 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 146,838 137,158 127,260 
 เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (957,728) (728,025) (886,581) 
 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 13,336 28,992 63,310 

      เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,235,622 (2,749,908) 8,335,048 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เงินกูยืมเพิ่มขึ้น(ลดลง) 31,382,116 3,055,823 6,862,496 
        เงินสดรับจากการที่บริษัทยอยเพิ่มทุน 4,522,428 - 3,468 
        เงินปนผลจาย (1,066,377) (1,064,955) (932,006) 
        เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย (1,397) (58,719) (17,242) 

       เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34,836,770 1,932,149 5,916,716 
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 808,521 1,665,172 583,747 
เงินสด ณ วันตนป 2,466,126 800,954 217,207 
เงินสด ณ วันปลายป 3,274,647 2,466,126 800,954 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 10 

  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
         (หนวย : พันบาท) 

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549(ปรับปรุงใหม) 2548 * 
 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย       

เงินสด 40 0.0 40 0.0 40 0.0 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       
  ในประเทศ       
     มีดอกเบี้ย 21,837 0.0 9,309 0.0 - 0.0 
     ไมมีดอกเบี้ย 249,225 0.5 265,738 0.4 830,932 0.7 
  ตางประเทศ       
     มีดอกเบี้ย - - - - - - 
     ไมมีดอกเบี้ย - - - - - - 

     รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 271,062 0.5 275,047 0.4 830,932 0.7 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - 7,200,000 6.1 
เงินลงทุน       
    เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 800,000 1.6 8,465 0.0 8,688 0.0 
    เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 6,155,936 12.0 5,835,794 7.4 2,944,895 2.5 
    เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ 16,840,418 32.9 21,465,781 27.2 21,320,188 18.2 
    เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ 657,994 1.2 311,098 0.4 460,250 0.5 

    รวมเงินลงทุน-สุทธิ 24,454,348 47.7 27,621,138 35.0 24,734,021 21.2 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ        
    เงินใหสินเชื่อ 24,793,914 48.4 50,093,527 63.5 83,114,934 71.1 
    ดอกเบี้ยคางรับ 13,779 0.0 17,332 0.0 36,526 0.0 

    รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 24,807,693 48.4 50,110,859 63.5 83,151,460 71.1 
    หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,651,568) (3.2) (3,110,413) (3.9) (3,244,647) (2.8) 
    หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (393) (0.0) (514) (0.0) (6) (0.0) 

    รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ 23,155,732 45.2 46,999,932 59.6 79,906,807 68.3 
ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 2,867,335 5.6 3,198,672 4.0 3,260,213 2.8 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 220,237 0.4 344,342 0.4 559,768 0.5 
สินทรัพยไมมีตัวตน-ซอฟทแวร-สุทธิ 3,728 0.0 96,070 0.1 34,242 0.0 
สิทธิการเชา 150,097 0.3 171,689 0.2 193,794 0.2 
สินทรัพยอื่น 129,780 0.3 216,176 0.3 215,937 0.2 

รวมสินทรัพย 51,252,359 100.0 78,923,106 100.0 116,935,754 100.0 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 11 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล  (ตอ) 

                                                                                                                                                                                        (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549(ปรับปรุงใหม)    2548 * 
 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

เงินฝาก       
     เงินฝากที่เปนเงินบาท - - - - - - 
     เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ - - - - - - 

     รวมเงินฝาก - - - - - - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       
    ในประเทศ       

       มีดอกเบี้ย 12,500,065 24.4 39,600,429 50.2 75,700,135 64.7 

       ไมมีดอกเบี้ย - - - - - - 

     ตางประเทศ       

       ไมมีดอกเบี้ย - - - - - - 

    รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 12,500,065 24.4 39,600,429 50.2 75,700,135 64.7 

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - - - - - - 
เงินกูยืม       
    เงินกูยืมระยะสั้น 8,230,300 16.1 2,935,000 3.7 968,700 0.8 
    เงินกูยืมระยะยาว 4,500,000 8.8 12,730,300 16.1 16,138,300 13.8 

    รวมเงินกูยืม 12,730,300 24.9 15,665,300 19.8 17,107,000 14.6 

ดอกเบี้ยคางจาย 81,532 0.2 122,343 0.2 102,953 0.1 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 620,944 1.2 89,202 0.1 299,647 0.3 
หนี้สินอื่น 710,896 1.4 889,075 1.1 1,087,190 0.9 

รวมหนี้สิน 26,643,737 52.1 56,366,349 71.4 94,296,925 80.6 

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 12 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล  (ตอ) 

                         (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549(ปรับปรุงใหม)  2548 *    

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน      
  ทุนจดทะเบียน :-       
      หุนบุริมสิทธิ 19,336 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ       
       หุนสามัญ 1,333,134,667 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท       
       (2549 : หุนบุริมสิทธิ 19,546 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ       
       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 13,331,540  13,331,540  13,331,540  

  ทุนที่ออกและชําระแลว :-       
       หุนบุริมสิทธิ 19,336 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 193 0.0 195 0.0 195 0.0 
       หุนสามัญ 1,333,134,667 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 13,331,347 26.0 13,331,345 16.9 13,331,345 11.4 

 13,331,540 26.0 13,331,540 16.9 13,331,540 11.4 
สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 4.0 2,065,645 2.6 2,065,645 1.8 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นของบริษัทรวม - - - - 540,420 0.5 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 355,674 0.7 63,950 0.1 321,008 0.3 
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (54,980) (0.1) (130,467) (0.2) (1,151,186) (1.0) 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 734,878 1.4 597,369 0.8 523,976 0.4 
   ยังไมไดจัดสรร 8,175,865 15.9 6,628,720 8.4 7,007,426 6.0 
รวมสวนของผูถือหุน 24,608,622 47.9 22,556,757 28.6 22,638,829 19.4 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 51,252,359 100.0 78,923,106 100.0 116,935,754 100.0 
      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 18.46  16.92  16.98  
      มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  10.0  
      จํานวนหุนสามัญปลายงวด (ลานหุน) 1,333.1  1,333.1  1,333.1  

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 13 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกําไรขาดทุน 
                            (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549 2548 * 
 

  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล       
       เงินใหสินเชื่อ        166,732 3.6 145,128 4.6 639,543 9.9 
       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,027 0.3 96,423 3.1 261,214 4.0 
       การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,276,262 48.9 4,325,800 139.2 6,309,982 97.6 
       เงินลงทุน 528,155 11.3 1,193,239 38.4 236,478 3.7 

      รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 2,984,176 64.1 5,760,590 185.3 7,447,217 115.2
คาใชจายดอกเบี้ย       
      เงินฝาก - - - - 1,123,473 17.4 
       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,275,448 27.4 3,552,487 114.3 2,135,597 33.0 
      เงินกูยืมระยะสั้น 221,920 4.8 32,583 1.0 15,739 0.3 
      เงินกูยืมระยะยาว 349,763 7.5 550,193 17.7 440,304 6.8 

     รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,847,131 39.7 4,135,263 133.0 3,715,113 57.5
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 1,137,045 24.4 1,625,327 52.3 3,732,104 57.7
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  852,729 18.3 557,558 17.9 345,896 5.4 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (4) (0.0) (1,233) (0.0) - - 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ 
       และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,989,770 42.7 2,181,652 70.2 4,078,000 63.1

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย       
       กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 1,765,763 37.9 130,260 4.2 (41,327) (0.6) 
       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
           ตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ  

- - - - 1,504,309 23.2 

       คาธรรมเนียมและบริการ       
          สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 403 0.0 69,100 2.2 262,488 4.1 
          อื่นๆ 455,582 9.8 347,012 11.2 27,628 0.4 
       กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 59,222 1.3 41,846 1.3 49,487 0.7 
       กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 48,774 1.1 11,694 0.4 114,303 1.8 
       รายไดอื่น 336,168 7.2 326,676 10.5 471,970 7.3 

      รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย  2,665,912 57.3 926,588 29.8 2,388,858 36.9
หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 14 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

                                    (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549 2548 * 
 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย       
       คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 87,298 1.9 356,963 11.5 453,691 7.0 
       คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 104,846 2.3 354,522 11.4 426,953 6.6 
       คาภาษีอากร 22,636 0.5 19,508 0.6 76,270 1.2 
       คาธรรมเนียมและบริการ 15,765 0.3 38,149 1.2 61,342 0.9 
       คาตอบแทนกรรมการ 19,390 0.4 20,135 0.7 17,855 0.3 
       เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน - - 22,043 0.7 360,317 5.6 
       คานายหนาเชาซื้อ  - - - - 360,095 5.6 
       คาใชจายอื่น   595,411 12.8 806,065 25.9 1,061,033 16.4 

      รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย 845,346 18.2 1,617,385 52.0 2,817,556 43.6
กําไรกอนภาษีเงินได 3,810,336 81.8 1,490,855 48.0 3,649,302 56.4
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (1,060,153) (22.7) (304,964) (9.8) (545,203) (8.4) 

กําไรสุทธิสําหรับป 2,750,183 59.1 1,185,891 38.2 3,104,099 48.0
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัย จะสูญและ

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 4,655,682 100.0 3,108,240 100.0 6,466,858 100.0

   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.06  0.89  2.33  
   มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 10.0  10.0  10.0  
   จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,333.2 1,333.2  1,333.2 

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 15 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด  
                    (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 * 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

    กําไรสุทธิ 2,750,183 1,185,891 3,104,099
  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    
 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  - - (1,504,309) 
 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  55,721 117,818 115,544 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (852,725) (556,325) (345,896) 
 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  27,735 34,963 12,672 
 คาเผื่อการลดมูลคาของอุปกรณและสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้น  (1,401) 12,033 278,003 
 คาเผื่อการดอยคาปรับราคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 43,288 81,507 26,907 
 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  - (8,588) (6,661) 
 ตัดจําหนายกําไรสวนเกิน/สวนต่ํามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี  - - 21,683 
 กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้  - (539) (34,353) 
          กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,981,315) - - 
 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (4,844) (8,428) (3,735) 
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง  4,830 15,073 64,388 
 รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย (36,563) (59,655) (73,130) 
 รายไดคางรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง   37,592 (9,387) 39,480 
 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (40,811) 19,390 (332,166) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,690 823,753 1,362,526
 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,267 555,885 4,769 
 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 7,200,000 (4,000,000) 
 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 24,213,578 32,291,745 22,431,322 
 ทรัพยสินรอการขาย 927,707 1,162,776 1,315,558 
 สินทรัพยอื่น 42,050 1,032 231,026 
        สินทรัพยไมมีตัวตน - - (27,404) 
 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
 เงินฝาก - - (79,415,805) 
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (27,100,364) (36,099,706) 59,084,743 
 เงินกูยืมระยะสั้น - - 968,700 
 หนี้สินอื่น 355,526 (347,029) 147,830 

       เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน                    (1,554,546) 5,588,456 2,103,265

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 16 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

             (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549 2548* 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) (903,865) (3,105,484) 6,495,409 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 6,730,459 - - 
 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ (472,854) (211,499) (6,728,100) 
        เงินปนผลรับจากบริษัทยอย/บริษัทรวม 2,189 161,953 285,601 
 เงินสดจายซื้อที่ดินและอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (33,632) (162,209) (318,093) 
 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 233,626 235,438 61,552 

 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 5,555,923 (3,081,801)         (203,631) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาว (2,935,000) (1,441,700) (968,800) 
        เงินปนผลจาย (1,066,377) (1,064,955) (932,006) 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,001,377) (2,506,655)      (1,900,806) 
เงินสดลดลงสุทธิ - - (1,172) 
เงินสด ณ วันตนป 40 40 1,212 
เงินสด ณ วันปลายป 40 40 40 
หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

วิธีสวนไดเสีย 
 
 
 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 17 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) 

                         (หนวย : รอยละ) 

งบการเงินรวม  

2550 2549 2548 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (PROFITABILITY RATIO)    
     อัตรากําไรขั้นตน  52.0 43.2 59.8 

     อัตรากําไรสุทธิ  9.6 6.0 19.3 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  11.6 6.5 14.3 

     อัตราดอกเบี้ยรับ  6.9 7.9 6.8 

     อัตราดอกเบี้ยจาย  3.7 4.5 2.5 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย  3.1 3.4 4.3 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  6.8 4.9 3.4 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    
     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย  3.0 2.7 3.2 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  0.9 0.6 1.5 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.1 0.1 0.1 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     
     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)  9.0 11.2 8.8 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม  89.6 85.8 85.2 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก  126.1 106.0 109.8 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม  66.0 75.5 72.5 

     อัตราการจายเงินปนผล  N.A. N.A. N.A. 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     
     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม  3.5 3.9 4.3 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม  0.6 0.0 0.0 

     อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม  3.0 2.9 2.5 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม  0.1 0.1 0.2 
     

ขอมูลตอหุน (บาท)     
     มูลคาตามบัญชีตอหุน   19.7 16.9 17.0 

     กําไรสุทธิตอหุน   2.1 1.1 2.3 
     

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 18 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
                               (หนวย : รอยละ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2550 2549 2548* 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)    
     อัตรากําไรขั้นตน  45.2 32.1 50.2 
     อัตรากําไรสุทธิ  72.3 46.5 31.6 
     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  11.7 5.3 14.3 
     อัตราดอกเบี้ยรับ  6.5 7.0 7.6 
     อัตราดอกเบี้ยจาย  4.6 5.6 3.6 
     สวนตางอัตราดอกเบี้ย  1.9 1.4 4.0 
     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  8.7 5.0 0.8 

     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)    

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย  (2.6) (4.1) (2.2) 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  4.2 1.2 2.5 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.1 0.1 0.1 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)  1.1 2.5 4.2 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม  98.4 90.7 89.6 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก  N.A. N.A. 714.6 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม  N.A. N.A. 12.3 

     อัตราการจายเงินปนผล  N.A. 89.9 34.4 
     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)     

     อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม  6.7 6.2 3.9 
     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม  1.0 0.0 0.0 

     อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม  1.0 0.0 2.3 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม  0.1 0.0 0.0 
     

ขอมูลตอหุน (บาท)     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน  18.5 16.9 17.0 
     กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน  2.1 0.9 2.3 
     เงินปนผลตอหุน (สําหรับป 2550 เปนอัตราที่จายระหวางกาล)  0.3 0.8 0.8 

     

หมายเหตุ  * ป 2548 บริษัทฯใชนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีสวนไดเสีย 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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12.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 สรุปภาพรวม 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทใหญของกลุมธนชาตที่จะถือหุนบริษัท
ในกลุมแตละบริษัทเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวและเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลแบบรวมกลุมของ ธปท. 

  ในระหวางป 2550 ธปท.ไดอนุญาตใหบริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) “ธนาคาร
ธนชาต”เปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม โดยบริษัทฯ ไดจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 8 แหง ไดแก บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด  
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัท ธนชาตกฎหมายและ
ประเมินราคา จํากัด ใหแกธนาคารธนชาต ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯและของ
ธนาคารธนชาตที่อนุมัติไวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 นอกจากนี้ ธปท. ไดอนุญาตให The Bank of Nova Scotia Asia 
Limited “BNSAL” เปนผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 24.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารธน
ชาต    

โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 BNSAL ไดซื้อหุนสามัญของธนาคารธนชาต จากบริษัทฯ จํานวน 
157,130,216 หุน และธนาคารธนชาต ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก BNSAL อีกจํานวน 276,263,000 หุน ในราคา
หุนละ 16.37 บาท ทําให BNSAL มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาต รวมจํานวน 433,393,416 หุน คิดเปนรอยละ 
24.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารธนชาต และในวันที่ 11 มกราคม 2551 BNSAL ไดโอนหุน
ธนาคารธนชาตทั้งหมดทางทะเบียนผูถือหุนใหแกธนาคารแหงโนวาสโกเทีย “BNS” 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารธนชาต ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติใหดําเนินการ
เพิกถอนหุนสามัญของธนาคารธนชาต ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และในวันที่ 9 
ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยฯไดอนุมัติการเพิกถอนหุนสามัญของธนาคารธนชาตดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดยื่นคําเสนอ
ซื้อหุนสามัญทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่นของธนาคารธนชาต ในราคาหุนละ 16.37 บาท และมีผูถือหุนมาเสนอขายหุน
ธนาคารธนชาตแกบริษัทฯ จํานวน 7,694,450 หุน เปนผลใหบริษัทฯ ถือหุนในธนาคารธนชาต  รวมจํานวน 
1,299,607,043 หุน คิดเปนรอยละ 74.92  และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ธนาคารธนชาตไดจดทะเบียนออกจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

        สรุปผลการดําเนินงาน 
  

                                    (หนวย: ลานบาท) 

  
  

ป 2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
(% YoY) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 18,799 16,951 10.9 

คาใชจายดอกเบี้ย 9,701 10,042 (3.4) 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 9,098 6,909 31.7 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 10,676 7,643 39.7 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 12,849 11,043 16.4 

กําไรกอนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,925 3,509 97.3 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (2,051) (924) 122.0 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,874 2,585 88.5 

ภาษีเงินได (1,705) (965) 76.7 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (351) (152) 130.9 

กําไรสุทธิ 2,818 1,468 92.0 
 

  ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,874 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,289 ลานบาทหรือรอยละ 88.5 หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิเทากับ 2,818 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,350 ลานบาทหรือรอยละ 92.0 จากป 2549 และมีกําไรตอหุนปรับลด
สําหรับป 2550 เทากับ 2.11 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 1.10 บาท ในป 2549 องคประกอบ
หลักที่ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 

- รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2550 มีจํานวน 9,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,189 ลานบาท 
หรือรอยละ 31.7 เกิดจากรายไดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,848 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อขณะที่คาใชจาย
ดอกเบี้ยลดลง 342 ลานบาท จากการบริหารตนทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เปนผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงิน
ใหสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.7 เปนรอยละ 3.5 ในป 2550 

- รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ในป 2550 มีจํานวน 10,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,033 ลานบาท สวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น 463 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารธนชาต
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายไดจากธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากปกอน 2,454 ลานบาท ตามการขยายตัวของ
ธุรกิจเชาซื้อ 

- บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานไดเปนอยางดีเมื่อเทียบกับการเติบโต
ของธุรกิจ ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมลดลงอยูที่รอยละ 65.0 จากรอยละ 75.9 ในปที่ผานมา 
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ถึงแมวาในปนี้คาใชจายในการดําเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรับ
ประกันภัย/ประกันชีวิตตามปริมาณรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาใชจายพนักงานและอาคารสถานที่จากการเพิ่มจํานวนสาขา ก็
ตาม 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2550 จํานวน 2,051 ลานบาท สูงกวาป
กอนจํานวน 1,292 ลานบาท สวนใหญเปนการตั้งสํารองคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ
และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพ
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดกันสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 ทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

           (หนวย: ลานบาท) 

  
  

ป 2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
(% YoY) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล    

    เงินใหสินเชื่อ 3,064 2,946 4.0 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,274 2,256 (43.5) 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 13,118 10,424 25.8 

    เงินลงทุน 1,343 1,325 1.4 

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 18,799 16,951 10.9 

คาใชจายดอกเบี้ย    

   เงินฝาก 7,227 8,182 (11.7) 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 169 108 56.5 

    เงินกูยืมระยะสั้น 1,444 184 684.8 

    เงินกูยืมระยะยาว 861 1,568 (45.1) 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 9,701 10,042 (3.4) 

              รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 9,098 6,909 31.7 
 

• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของป 2550 มีจํานวน 9,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,189 ลานบาท
หรือรอยละ 31.7 โดยที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมีจํานวน 18,799 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,848 ลานบาท จากการขยาย
ตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซ้ือ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยลดลง 341 ลานบาทหรือรอยละ 3.4 เปนผลใหสวนตาง
อัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  
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              (หนวย: ลานบาท) 

  
  

ป 2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
(% YoY) 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย    

   คานายหนาคาหลักทรัพย 714 648 10.2 

   กําไรจากเงินลงทุน 819 358 128.8 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 271 223 21.5 

   คาธรรมเนียมและบริการ 2,153 1,690 27.4 

   กําไรจากการปริวรรต/สัญญาอนุพันธทางการเงิน 51 38 34.2 

   กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 494 874 (43.5) 

   รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 5,389 2,935 83.6 

   กําไรจากทรัพยสินรอการขาย/ทรัพยสินอื่น 251 590 (57.5) 

   รายไดอื่น 534 287 86.1 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 10,676 7,643 39.7 

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 10,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 
3,033 ลานบาทหรือรอยละ 39.7 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 463 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
รอยละ  27.4    โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารธนชาตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายไดจากการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,454 ลานบาทหรือรอยละ 83.6 ตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ 

    (หนวย: ลานบาท) 

  
  

ป 2550 ป 2549 เปลี่ยนแปลง 
(% YoY) 

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย    
   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,894 2,572 12.5 

   คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,288 1,189 8.3 
   คาภาษีอากร 364 547 (33.5) 
   คาธรรมเนียมและบริการ 252 268 (6.0) 

   คาตอบแทนกรรมการ 31 34 (8.8) 
   เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 814 740 10.0 
   คานายหนาเชาซื้อ* - 1,478 (100.0) 
   คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 4,461 2,345 90.2 
   คาใชจายอื่น 2,745 1,870 46.8 

รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย 12,849 11,043 16.4     
หมายเหตุ * คานายหนาเชาซื้อ นําไปเปนตนทุนทางตรงสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 
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• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 12,849 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,806 ลานบาท หรือรอยละ 
16.4 จากป 2549 สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นรอยละ 90.2 ซึ่งแปรผันตามรายได
ที่เกิดขึ้น สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5  และ 8.3 ตามลําดับ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคารธนชาตซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีสาขาทั้งสิ้น 166 สาขา 
ในขณะที่สิ้นปกอนมี 133 สาขา อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง 
     สรุปฐานะทางการเงิน 

                                            (หนวย: ลานบาท) 

การเปลี่ยนแปลง  
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

(% YoY) 

สินทรัพย    

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 36,970 23,980 54.2 

     หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,500 6,300 (60.3) 

     เงินลงทุน-สุทธิ 28,874 34,766 (16.9) 

     เงินใหสินเชื่อ 239,237 209,288 14.3 

    รวมสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) 307,581 274,334 12.1 
     สินทรัพยอื่น 13,675 11,895 15.0 

    รวมสินทรัพย   321,256 286,229 12.2 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน    

     เงินฝาก 190,626 198,527 (4.0) 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,173 4,339 (3.8) 

     เงินกูยืมระยะสั้น 65,398 18,460 254.3 

     เงินกูยืมระยะยาว 11,047 26,575 (58.4) 

    รวมเงินกูยืม 76,445 45,035 69.7 

     รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 271,244 247,901 9.4 
     หนี้สินอื่น  17,750 14,897 19.1 

    รวมหนี้สิน 288,994 262,798 10.0 
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,209 22,565 16.1 

     สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,054 866 599.1 

     รวมสวนของผูถือหุน 32,262 23,431 37.7 

    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 321,256 286,229 12.2 
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 สินทรัพย 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มจาก 286,229 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 เปน 321,256 ลานบาท ณ สิ้น
ป 2550  หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อเทากับ 239,237 ลานบาท       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.5 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 28,874 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.0 ของ
สินทรัพยรวม โดยมีรายการ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญดังนี้ 

 ณ สิ้นป 2550 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 191,025 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.8 ของ
ยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมด ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศจะชะลอตัวและการรุกตลาด
ของคูแขง แตกลุมธนชาตยังครองความเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมและรถยนตมือสอง 

 เงินลงทุนสุทธิ  มีจํานวนทั้งสิ้น 28,874 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 5,892 ลานบาท  หรือ
ลดลงรอยละ 16.9  เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาต และบริษัทยอยอื่น 

 รายการระหวางธนาคารธนชาตและตลาดเงิน – ที่มีดอกเบี้ยมีจํานวน 36,970 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 
2549 จํานวน  12,990 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 54.2  

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 239,490 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 29,925 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของกลุมธนชาตในการรักษาความเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม และขยายสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนตมือสองใหมากขึ้น ซึ่งสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นป 2550 เทากับ 191,025 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 
26,700 ลานบาท 

 
 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

                  (หนวย : ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 2550 สัดสวน

รอยละ 31 ธันวาคม 2549 สัดสวน 
รอยละ 

1.  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 7,717 3.2 5,914 2.8 
2.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง 7,258 3.0 7,558 3.6 
3.  สาธารณูปโภคและบริการ 9,129 3.8 7,996 3.8 
4.  สินเชื่อรายยอย     
     4.1  เชาซื้อ  191,025 79.8 164,325 78.4 
     4.2  เคหะ 8,143 3.4 9,793 4.7 
5.  อื่นๆ 16,473 6.9 14,253 6.8 
 239,745 100.1 209,839 100.1 
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเชื่อระหวางกัน (255) (0.1) (274) (0.1) 

รวม 239,490 100.0 209,565 100.0 
  
 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ และบริษัทยอย จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา  สวน
ใหญเปนเงินใหสินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ป จํานวน  215,366 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหสินเชื่ออายุไมเกิน 1 ป จํานวน 
17,164 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถาม จํานวน 7,215 ลานบาท 
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• เงินใหสินเชื่อจัดชั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและ  
บริษัทบริหารสินทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อจัดช้ัน (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินซึ่งแสดงรวมในรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของ ธปท. ดังนี้ 

                                                 (หนวย: ลานบาท) 
     มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

จัดชั้นปกติ 199,066 177,282 528 1,556 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 22,100 16,762 141 187 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 2,492 2,525 1,685 953 
จัดชั้นสงสัย 2,244 1,943 1,085 776 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,047 5,993 3,870 3,732 

รวม 231,949 204,505 7,309 7,204 
สํารองหนี้สูญทั่วไป 523 486 

รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 7,832 7,690 

หมายเหตุ - เฉพาะบริษัทและบริษัทยอยท่ีอยูภายใตการควบคุมของ ธปท. 
 -  มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

•   สินเชื่อดอยคุณภาพ  (NPLs) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 11,260 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 418 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอย
คุณภาพของธุรกิจเชาซื้อซึ่งเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 4.7 
ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 5.2 

ทั้งนี้ สินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิ (NPL- net)  และรอยละของ NPL-net ตามคําจํากัดความ ธปท. ของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 4,165 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 โดยธนาคารธนชาต มี NPL- net 
จํานวน 1,790 ลานบาท หรือรอยละ 0.8 

    (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 11,260 10,842 
รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 4.7% 5.2% 
NPL-net ตามเกณฑ IAS 39 4,165 5,048 
รอยละของ NPL-net 1.8% 2.5% 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 8,417 8,139 
รอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม ตอ NPL 74.8% 75.1% 

      NPL- net  : เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 
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• คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น 8,417 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 74.8 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพและคิดเปนรอยละ 112.8 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของธปท. ขณะที่
ธนาคารธนชาตมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 4,525 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 108.4 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
เกณฑของ ธปท. 

• การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด 715,358 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ 747 ราย มีจํานวนหนี้คงคาง 5,242 ลานบาท และจํานวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 1,384 ลานบาท 
และในระหวางป 2550  บริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาต และบริษัทบริหารสินทรัพย) ไดทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจํานวน 164 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้
จํานวนประมาณ 1,249 ลานบาท (ซึ่งลูกหนี้สวนหน่ึงจํานวน 71 ราย คิดเปนจํานวนเงิน 196 ลานบาท เปนลูกหนี้ที่ไดทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและไมสามารถจายชําระไดจึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหมในระหวางป) โดยในการทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางปเกิดผลขาดทุนจากการลดหนี้รวม 1 ลานบาท  

• การโอนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
 ในป 2544 ถึงป 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพย

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

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมไดมีอายุ 10 ป ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ต๋ัวสัญญาใชเงินมีจํานวนคงเหลือ 1,465 ลานบาท (2549 : 1,769 ลานบาท) อยางไรก็ตามยอด

ราคาโอนที่ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลังจาก บสท. ได

สอบทานราคาหรือไดมีการประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 

 ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนด บริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผล
กําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบสิ้นปที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดย
ในกรณีที่มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะเปน
ผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรวมกัน
รับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ บสท.จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยที่เรียกเก็บไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ 
บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซื้อลูกหนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอย    
คุณภาพแลวจํานวนรวม 557 ลานบาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงนิในสวนของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (2549: 443 ลานบาท)  

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 31
ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยรวม 346 ลานบาท 
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  เงินลงทุน 

 เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นป 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 28,874 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 จํานวน 5,892 ลานบาท  
หรือลดลงรอยละ 16.9 สวนใหญเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้จากจํานวน 27,178 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 คงเหลือ 
20,409 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.9 รายละเอียดเงินลงทุนจําแนกประเภทเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550  และ  
2549  แยกไดดังนี้        

             (หนวย : ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 

2550 
สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2549 

สัดสวน 
รอยละ 

ตราสารหนี้ * (พันธบัตรและหุนกูเอกชน) 20,409 70.7 27,178 78.2 
ตราสารทุน 6,488 22.5 5,282 15.2 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,977 6.8 2,306 6.6 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 28,874 100.0 34,766 100.0 
* ตราสารหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรอยละ 10.1 พันธบัตรรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ (อายุนอยกวา 5 ป) รอยละ 57.7 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (อายุมากกวา 5 ป) รอยละ 12.9 และหุนกูเอกชนรอยละ 19.3 
ของยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 28 

 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพยในแตละ
ประเภทอยางเพียงพอดังนี้ 

            (หนวย : ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนชั่วคราว :   

เงินลงทุนเพื่อคา     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 480 480 396 396 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11 11 2 2 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - - 15 15 
  รวม 491 491 413 413 

เงินลงทุนเผื่อขาย 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,882 2,881 2,318 2,318 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 133 134 459 457 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 10 10 17 18 
   3,025 3,025 2,794 2,793 
  หัก : คาเผื่อการปรับมูลคา - (1) 
  รวม 3,025 2,793 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 966  3,641  
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 75  63  
   ตราสารหนี้ตางประเทศ 675  429  
 รวม 1,716 4,133 

เงินลงทุนท่ัวไป 
   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 
65 

 
- 

 65 - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ 5,297 7,339 
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(หนวย : ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
 ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว  :     

เงินลงทุนเผื่อขาย     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 486 478 5,018 5,003 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,582 1,585 905 899 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 3,647 4,010 2,842 2,659 
   รวม 5,715 6,073 8,765 8,561 
  บวก(หัก) : คาเผื่อการปรับมูลคา 358  (204)  
 6,073  8,561  

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 12,220  12,736  
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 786  236  
   ตราสารหนี้ตางประเทศ 675  1,441  
 รวม 13,681  14,413  
 หัก : คาเผื่อการดอยคา (557)  (443)  

 13,124  13,970  

เงินลงทุนท่ัวไป     
   เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 2,278  2,642  
   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 884  1,106  
   ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดใน   

ประเทศ 331  356  
 รวม 3,493  4,104  
 หัก : คาเผื่อการดอยคา (421)  (434)  
 3,072  3,670  

รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ 22,269  26,201  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางธนาคารธนชาต และตลาดเงิน-สุทธิจํานวน 40,462  ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 13,398 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 49.5 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจํานวน 2,500 ลานบาท ลดลงจากสิ้น
ป 2549 จํานวน 3,800 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 60.3 เพื่อเปนการปรับสภาพคลองสวนใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  สวนที่  2  หนา 12- 30 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จํานวน 8,805 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 2.7 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคาสําหรับทรัพยสินรอการขายจํานวน 731 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
8.3 ของมูลคาตามราคาตนทุนซึ่งเพียงพอที่จะรองรับคาใชจายในการถือครองคาใชจายในการขายและขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสินรอการขาย 

รายจายลงทุน 

 สําหรับป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณรวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตน  
958 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นป 2549 รอยละ 18.7 สวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 454 ลาน
บาท ที่ดิน  220 ลานบาท อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 161 ลานบาท และอื่น ๆ 123 ลานบาท 

 สภาพคลอง 

 ณ สิ้นป 2550 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวน 3,275 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
809 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปกอนโดยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 -   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานที่
สําคัญ อันไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย) เพิ่มขึ้น 13,447 ลานบาท หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืนลดลง 3,800 ลานบาท เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 77 ลานบาท เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้เพิ่มขึ้น 36,487 ลานบาท เงินฝาก
ลดลง 7,901 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 262 ลานบาท เจาหนี้สํานักหักบัญชีเพิ่มขึ้น 
609 ลานบาท 

 -   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 8,236 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย จํานวน 6,665 ลานบาท เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,572 ลานบาท เงินสดจายซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 204 ลานบาท เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 147 ลานบาท เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
รวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตน 958 ลานบาท 

 -   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 34,837 ลานบาท เนื่องจากเงินกูยืมเพิ่มขึ้น 31,382 ลานบาท เงิน
สดรับจากบริษัทยอยเพิ่มทุน 4,522 ลานบาท และมีการจายปนผล 1,066 ลานบาท 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย ณ 
สิ้นป 2550  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 288,994 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.0 ของหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน และมาจากสวนของผูถือหุน 32,262 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.0 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย
มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 9.0 เทา หรือมีหนี้สิน 9.0 เทาของทุนดําเนินการ ซึ่งลดลงจากป 2549 ที่มี
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 11.2 เทา โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สินที่สําคัญ ไดแก     เงิน
ฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.0 ของแหลงเงินทุนทั้งหมด สําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและเงินกูยืม มี
สัดสวนรอยละ 1.7 และรอยละ 26.5 ตามลําดับ 
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หนี้สิน 

 หน้ีสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 จํานวน 288,994 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 
26,196 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 โดยมีรายการหลักๆ ที่สําคัญดังนี้ 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน 256,024 ลานบาทเพิ่มขึ้น 39,037 ลานบาทหรือรอย
ละ  18.0 เปนผลมาจากการเพิ่มชองทางในการออมเงินใหลูกคาดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 11,047 ลานบาทลงลดจากปกอน 15,528 ลานบาทหรือรอยละ 58.4 เนื่องจาก
ระหวางปเงินกูยืมระยะยาวเดิมบางสวนมีระยะเวลาใกลจะครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปลี่ยนการบันทึกรายการมาเปน
เงินกูยืมระยะสั้น 

                   (หนวย : ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 2550 รอยละ 31 ธันวาคม 2549 รอยละ 

เงินฝาก 190,626 66.0 198,527 75.6 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,769 1.7 4,507 1.7 
เงินกูยืม     
   - ระยะสั้น 65,398 22.6 18,460 7.0 
   - ระยะยาว 11,047 3.8 26,575 10.1 
หนี้สินอื่นๆ 17,154 5.9 14,729 5.6 

รวมหนี้สิน 288,994 100.0 262,798 100.0 

 สวนของผูถือหุน 

  ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 32,262 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 37.7 จาก
จํานวน 23,431 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานในป 2550 จํานวน 2,818 ลานบาท ในป 2550 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลของผลการดําเนินงานในงวดครึ่งป
หลังของป 2549  และผลการดําเนินงานในงวดครึ่งปแรกของป 2550 ใหแกผูถือหุนเปนจํานวน 1,067 ลานบาท และมี
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจํานวน 5,188 ลานบาท   

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น 85,705 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 16.2 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจํานวน 38,930 ลานบาท 
ภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน  39,331 ลานบาท ภาระผูกพันอื่นๆ 4,048 ลานบาท การรับอาวัลต๋ัวเงิน
และการค้ําประกันการกูยืม 34 ลานบาท การค้ําประกันอื่นๆ 2,963 ลานบาท และเล็ตเตอรออฟเครดิต  399  ลานบาท 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญจากงบการเงินของแตละบริษัท มีดังนี้  
(หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) ป 2550 ป 2549 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 74.9 991 225 
บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 74.9 257 207 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 56.2 102 57 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด   74.9 66 28 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด   74.9 176 103 
บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.0 76 82 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด   58.5 103 308 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยของกลุมธนชาต รายละเอียดตั้งแตหนา 12-42 ถึงหนา 12-57 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับป  2550 มีกําไรสุทธิ 2,750 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,564 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 131.9 ทั้งนี้ผลการดําเนินงานดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

บริษัทฯมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของป 2550 จํานวน 1,137 ลานบาท ลดลงจากปกอน 488 ลาน
บาท หรือรอยละ 30.0 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 2,984 ลานบาท ลดลง 2,777 ลานบาท จากรายไดของ
สินเชื่อเชาซื้อ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยลดลง 2,288 ลานบาทหรือรอยละ 55.3 เนื่องจากบริษัทฯ ไดทยอยคืนเงินกูยืม 
ทําใหเงินกูยืมและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงจากปกอน 30,035 ลานบาท 

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในป 2550 บริษัทฯไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 853 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 295 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.9 เนื่องจากการลดลงของสินเชื่อเชาซื้อ 

 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,666 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,739 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
187.6  รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของบริษัทฯ สวนใหญมาจาก กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอยจํานวน 1,981 ลานบาท  

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

 ในป 2550 บริษัทฯมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 845 ลานบาท ลดลงจากปกอน 772 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 47.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากบริษัทฯ ไดโอนการดําเนินธุรกรรมตางๆ และโอนยายพนักงานที่เกี่ยวของไปยัง
ธนาคารธนชาต จึงทําใหคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ในป 2550 มี
จํานวนลดลงจากปกอน โดยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจากปกอน 270 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 73.6 และ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณลดลง 250 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 70.4 

ฐานะการเงิน 

  สินทรัพย 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯมีสินทรัพยรวมเทากับ 51,252 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2549  จํานวน 27,671 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 35.1 สาเหตุหลักจากการลดลงอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อจากการครบกําหนดสัญญาและจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมโดยเปนบริษัทใหญของกลุมธน
ชาต บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 8  แหง ไดแก บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนชาต จํากัด บริษัท ธน
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ชาต โบรกเกอร จํากัด บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัท ธนชา
ตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหแกธนาคารธนชาต ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของ
บริษัทฯ ที่อนุมัติไว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 นอกจากที่ ธปท.ไดอนุญาตให BNSAL เปนผูถือหุนในอัตรา     ไมเกินรอย
ละ 24.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารธนชาต โดย BNSAL ไดซื้อหุนสามัญของธนาคาร   ธนชาตจาก
บริษัทฯ จํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท นอกเหนือจากที่ธนาคารธนชาต ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแก BNSAL จํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท 

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยที่เปนรายการหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย  เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิจํานวน 23,156 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 47,000 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 50.7 และเงินลงทุนสุทธิ
จํานวน 24,454 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 27,621 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.5  

  เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 24,808 ลานบาท ลดลงจากปกอน 25,303 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 50.5 สาเหตุหลักเนื่องจากตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 บรษิัทฯไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อโดยทาง
บริษัทฯ ยังคงสัญญาเชาซื้อเดิมไวและใหลูกคาชําระคางวดเชาซื้อแกบริษัทฯ จนครบกําหนดสัญญาซึ่งทางธนาคารธนชา
ตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน ซึ่งยอดสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นป 2550 มีจํานวน 23,069 ลานบาท ลดลงจาก  
สิ้นป 2549 จํานวน 25,226 ลานบาท 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 
                    (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 
2550 

สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 
2549 

สัดสวน 
รอยละ 

1. บริษัทยอย 1,446 5.8 1,468 2.9 

2. อุตสาหกรรมการผลิตการและพาณิชย 5 0.0 5 0.0 

3. สาธารณูปโภคและบริการ 3 0.0 13 0.0 

4. สินเชื่อรายยอย     

 4.1 เชาซื้อ  23,069 93.0 48,295 96.4 

 4.2 เคหะ 47 0.2 54 0.1 

5. อื่นๆ 238 1.0 275 0.6 

รวม 24,808       100.0 50,110 100.0 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯ จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา สวนใหญรอยละ 75.3 
เปนเงินใหสินเชื่อที่มีอายุเกิน 1 ป มีจํานวน 18,669 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหสินเชื่ออายุไมเกิน 1 ป จํานวน 4,331 
ลานบาท และเงินใหสินเชื่อเมื่อทวงถาม จํานวน 1,808 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อจัดช้ัน (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินซึ่ง
แสดงรวมในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑของ ธปท. ดังนี ้
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       (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

2550 2549 2550 2549 
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ  
(รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) (1) 

    

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 20,212 41,609 44 1,249 

ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 3,039 6,411 18 128 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 186 308 185 62 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 181 284 180 148 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,106 1,492 1,082 1,458 

รวม 24,724 50,104 1,509 3,045 

สํารองเพิ่มเติมเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได - - 140 66 

 24,724 50,104 1,649 3,111 

เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีโอนมาเปนเงินใหสินเชื่อ  
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 1 - - - 

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 88 - 3 - 

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1 9 - - 

รวม 90 9 3 - 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 24,814 50,113 1,652 3,111
หมายเหตุ  (1)   มูลหน้ี/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดช้ันปกติและลูกหนี้จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

     สินเชื่อดอยคุณภาพ (Non-performing Loans - NPLs) 

 บริษัทฯ มีสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่งไมรวมหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขาเงื่อนไขการเปน
ลูกหนี้จัดช้ันปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 1,562 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.3 ของเงินใหสินเชื่อรวม 
โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทฯ สวนใหญเปนลูกหนี้จากการเชาซื้อ 1,311 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 5.3 
ของเงินใหสินเชื่อรวมของบริษัทฯ 

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 บริษัทฯมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นป 2550 รวมทั้งสิ้น 1,652 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้สูญ
เฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑขั้นต่ําของ ธปท. 1,512 ลานบาทและเปนสํารองฯ เผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 140 ลานบาท  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดกันสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพที่จัดช้ันสงสัยจะ
สูญ สงสัย และตํ่ากวามาตรฐาน ตามเกณฑใหมของ ธปท. นอกจากนี้ ในการกันสํารองสําหรับลูกหนี้เชาซื้อที่คางชําระไม
เกิน 3 งวด บริษัทฯ ไดนํามูลคารถยนตที่เปนหลักประกันมาหักออกในการคํานวณเงินสํารองดวยตามหลักเกณฑใหม  ซึ่ง
เดิมไมอนุญาตใหนับเปนหลักประกันเพื่อการคํานวณสํารอง 
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   การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินใหสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด 175,880 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ 37 ราย มีจํานวนหนี้คงคาง 156 ลานบาท และจํานวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 32  ลานบาท และใน
ระหวางป 2550 บริษัทฯมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 6 ราย ซึ่งมียอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับ
โครงสรางหนี้ 12 ลานบาท  

  การโอนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

 ในป 2544 ถึง 2546 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาขายเงินใหสินเชื่อใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 

จํานวน 587 ลานบาท ไดรับชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินจาก บสท. โดยบันทึกตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนเงินลงทุนระยะ

ยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระ ต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวเปลี่ยนมือไมได มีอายุ 10 ป ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ต๋ัวสัญญาใชเงินมีจํานวนคงเหลือ 480 ลานบาท  (2549 : 504 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ยอดราคาโอนที่ไดรับชําระเปน

ต๋ัวสัญญาใชเงินแลวยังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดอีกภายหลังจาก บสท. ไดสอบทานราคาหรือไดมีการ

ประเมินหลักประกันหรือปรับปรุงราคา 
 ตามเงื่อนไขของพระราชกําหนด บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบรวมกับ บสท. ในสวนแบงผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเมื่อครบสิ้นปที่ 5 และสิ้นปที่ 10 นับแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยในกรณีที่
มีผลขาดทุน ผลขาดทุนสวนแรกจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบ ผลขาดทุนสวนที่
สองจํานวนไมเกินรอยละ 20 ของราคาโอน บสท. และบริษัทฯจะรวมกันรับผิดชอบคนละครึ่ง ผลขาดทุนสวนที่เหลือ 
บสท. จะรับไปทั้งหมด โดยผลกําไรหรือขาดทุนจะคํานวณจากมูลคาสินทรัพยที่เรียกเกบ็ไดสะสม ณ วันที่คํานวณหักดวย
ตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งปวงในการดําเนินงานของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ออกเพื่อซื้อลูกหนี้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ ยังไมสามารถประมาณสวนแบงผลขาดทุนที่แนนอนได อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพแลวจํานวนรวม 183 ลาน
บาท โดยแสดงเปนสํารองเผื่อการดอยคาในตั๋วสัญญาใชเงินในสวนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตามการจัดประเภทของตั๋วสัญญาใชเงิน (2549 : 137 ลานบาท) 
 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดรับรูรายไดจากตั๋วสัญญาใชเงินของ บสท. เปนจํานวนรวม 10 ลานบาท และ
ไดรับชําระคืนเงินตนตามตั๋วสัญญาใชเงินและดอกเบี้ยรวม  36 ลานบาท 

 เงินลงทุน 

เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นป 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 24,454 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 จํานวน  3,167  ลานบาท 
หรือรอยละ 11.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 8 บริษัทใหแก ธนาคารธนชาต ซึ่งเปน
บริษัทยอย รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,012 ลานบาท และไดขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตใหแก BNS จํานวน 1,737 ลาน
บาท ในระหวางปบริษัทฯมีการซื้อหุนธนาคารธนชาตจากบุคคลทั่วไปเปนเงินทั้งสิ้น 126 ลานบาท และมีการซื้อหุน
บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม เปนเงินทั้งสิ้น 347 ลานบาท รายละเอียดเงินลงทุน
จําแนกประเภทเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกไดดังนี้ 
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(หนวย : ลานบาท) 
 

31 ธันวาคม 2550 
สัดสวน 
รอยละ 

31 ธันวาคม 2549 
สัดสวน 
รอยละ 

ตราสารหนี้ 4,097 16.8 3,367 12.2 

ตราสารทุน 19,147 78.3 22,775 82.5 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,210 4.9 1,479 5.3 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 24,454 100.0 27,621 100.0 

บริษัทฯมีการตั้งสํารองคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของหลักทรัพยในแตละประเภทอยาง
เพียงพอ ดังนี้  

   

         (หนวย : ลานบาท) 

ป 2550 ป 2549  

ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จําหนาย 

มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จําหนาย 

มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนชั่วคราว :     
เงินลงทุนเพื่อคา     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - - - - 
   รวม - - - - 
   บวก คาเผื่อการปรับมูลคา - - 

 - - 

เงินลงทุนเผื่อขาย 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - - 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - - - 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ - - 7 8 
   รวม - - 7 8 
  บวก คาเผื่อการปรับมูลคา - 1 
 - 8 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด- 
    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  -  
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 800  -  
 รวม 800 - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 800 8 
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                (หนวย : ลานบาท) 

 ป 2550 ป 2549 

 ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จําหนาย 

มูลคายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุนตัด
จําหนาย 

มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว  :     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  - - 
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  - - 
   ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 1,217  894 826 
   รวม 1,217  894 826 
   บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา 301  (68)  
 1,518  826  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
   หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 480  504  
   ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,000  3,000  
 รวม 3,480  3,504  
 หัก คาเผื่อการดอยคา (183)  (137)  

 3,297  3,367  

เงินลงทุนทั่วไป     
   เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน 1,284  1,576  
   หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย -  -  
   ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศ 229  242  
 รวม 1,513  1,818  
 หัก คาเผื่อการดอยคา (172)  (175)  
 1,341  1,643  
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 6,156  5,836  

 เงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของบริษัทฯ สวนใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 17,498 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.6 ของเงินลงทุนสุทธิ ซึ่งเปนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
หลักของบริษัทฯ ซึ่งในจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว บริษัทฯไดลงทุนในธนาคารธนชาตมาก
ที่สุด เปนจํานวนเงิน  14,406  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.3  ของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด 
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สัดสวนการถือหุนและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
      (หนวย : ลานบาท) 

ป 2550 ป 2549 

บริษัท 
สัดสวน 
การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคา 
เงินลงทุน 

รอยละ สัดสวน 
การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคา 
เงินลงทุน 

รอยละ 

บริษัทยอย :-       

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) - - - 100.0 1,500 6.9 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)   74.9 14,406 82.3 99.4 16,019 73.6 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต  จํากัด  - - - 75.0 113 0.5 

บริษัท ธนชาตประกันภัย  จํากัด - - - 78.0 422 1.9 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต  จํากัด - - - 100.0 500 2.3 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.0 1,000 5.7 100.0 1,000 4.6 
บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ  จํากัด 58.5 334 1.9 58.5 334 1.5 
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอรตี้ฟนด 6 99.8 898 5.1 99.8 898 4.1 
บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด - - - 100.0 360 1.7 
บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด - - - 100.0 100 0.5 
บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด - - - 100.0 10 - 
บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด - - - 100.0 8 - 
บริษัท พัสระ จํากัด * 100.0 146 0.9 100.0 146 0.7 
บริษัท ถิรวานิช จํากัด * 99.9 18 0.1 99.9 18 0.1 
บริษัท กรุงเทพเคหะ จํากัด * 99.9 16 0.1 99.9 16 0.1 
บริษัท สินเคหการ จํากัด 95.1 20 0.1 95.1 20 0.1 
บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 100.0 2 - 100.0 2 - 

บริษัทรวม :-       

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  10.0 658 3.8 6.6 311 1.4 
บริษัท เพื่อนพบแพทย จํากัด 10.0 - - 10.0 - - 

รวม  17,498 100.0  21,777 100.0 

* มูลคาเงินลงทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
 

รายจายลงทุน 

สําหรับป 2550 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 36 ลานบาท ประกอบดวย การลงทุนใน
เครื่องตกแตงระหวางติดต้ัง 14 ลานบาท เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณ 14 ลานบาท และยานพาหนะ 8 ลานบาท           

 สภาพคลอง 

 ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 1,555 ลานบาท เงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
กิจกรรมลงทุน 5,556 ลานบาท และเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,001 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2550 ไมเปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ้นป 2549  
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 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน สวนใหญมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มจากการรับชําระจากเงิน
ใหสินเชื่อ 24,214 ลานบาท และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 27,100 ลานบาท จากการจายคืนเงินกู 

 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน สวนใหญเปนเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 6,730 ลาน
บาท 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สวนใหญจะเปนการจายคืนเงินกูระยะยาวจํานวน 2,935 ลานบาทและ
จายเงินปนผลในระหวางป 2550 จํานวน 1,067 ลานบาท  

แหลงที่มาของเงินทุน 

 โครงสรางเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯ มาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของผูถือหุน โดย ณ สิ้นป 2550   
บริษัทฯ มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 25,230 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.2 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน และมาจาก
สวนของผูถือหุน 24,609 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.0 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวน
ของผูถือหุนเทากับ 1.1 เทา หรือมีหน้ีสิน 1.1 เทาของทุนดําเนินการ ลดลงจากป 2549 ที่มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ   ผู
ถือหุนเทากับ 2.5 เทา  

 หนี้สิน 

 หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 26,644 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549 จํานวน 29,722 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 52.7 เนื่องจากเงินกูยืมที่บริษัทฯ มีการกูยืมจากบริษัทยอย (ธนาคารธนชาต) ลดลง 27,100 ลานบาท ณ  สิ้น
ป 2550 เงินกูยืมจากบริษัทยอยคงเหลือ 12,500 ลานบาท  

                     (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2550 รอยละ 31 ธันวาคม 2549 รอยละ 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,500 46.9 39,600 70.3 
เงินกูยืม 12,730 47.8 15,665 27.8 
หนี้สินอื่นๆ 1,414 5.3 1,101 1.9 
รวมหนี้สิน 26,644 100.0 56,366 100.0 

สวนของผูถือหุน 

  ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 24,609 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 จากจํานวน 22,557 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2549 มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2550 จํานวน 2,750 ลานบาท 
ซึ่งบริษัทฯมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในระหวางป 2550 เปนจํานวนรวม 1,067 ลานบาท 

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น 10,611 ลานบาท ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 46.9 โดยเปนภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจํานวน 10,600 ลานบาท การ
รับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกันการกูยืม 10 ลานบาท และการค้ําประกันอื่นๆ 1 ลานบาท 
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 ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนทางดานหนี้สินกับแหลงใชไปของเงินทุน 

 แหลงที่มาของเงินทุนทางดานหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวยเงินกูยืมจาก
ธนาคารธนชาต จํานวน 12,500 ลานบาท รองลงมาเปนเงินกูยืมอื่นๆ จํานวน 12,730 ลานบาท ในขณะที่แหลงใชไปของ
เงินทุนสวนใหญเปนเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ 

การที่บริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินดังกลาวเปนผลจากการปรับโครงสรางทางธุรกิจของกลุมธนชาต  ซึ่งมี
การโอนยายธุรกรรมเชาซื้อไปยังธนาคารธนชาต นอกจากนั้น บริษัทฯไดทําการโอนยายเงินฝากไปที่ธนาคารธนชาต  
โดยยังคงพอรตสินเชื่อเชาซื้อเดิมไวที่บริษัทฯ เพื่อทดแทนแหลงเงินฝากที่ไดโอนยายออกไป บริษัทฯ จึงไดมีการกูยืม
เงินจากธนาคารธนชาต อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะทยอยชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวจากกระแสเงินสดที่ไดรับชําระจาก
พอรตสินเช่ือเชาซ้ือ สําหรับในสวนของเงินกูยืมอื่นๆ ที่จะทยอยครบกําหนดชําระ บริษัทฯ มีแผนในการออกตราสาร
หนี้เพื่อระดมทุนมาใชในการบริหารกิจการตอไป   

     (หนวย : ลานบาท) 

รายการ เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 
สินทรัพยทางการเงิน       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 251 - 20 - 271 
เงินลงทุน 1,284 800 3,480 19,025 24,589 
เงินใหสินเชื่อ 3,009 3,937 17,848 - 24,794 
รวม 4,544         4,737  21,348 19,025 49,654 
หนี้สินทางการเงิน       
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,500 - - - 12,500 
เงินกูยืม - 8,230 4,500 - 12,730 
รวม 12,500 8,230 4,500 - 25,230 

 ดานสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.4 ในป 2549 เปนรอยละ 1.9 ในป 2550  
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตามภาวะตลาด อีกทั้งสินเชื่อเชาซื้อเปนสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จึงทําใหสวนตาง
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
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ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 291,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 
2549 จํานวน 33,662 ลานบาท หรือรอยละ 13.1 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 24,289 ลานบาท และ
สภาพคลองระยะสั้นจํานวน 8,456 ลานบาท 
 เงินใหสินเชื่อของธนาคารธนชาต จํานวน 224,940 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24,289 ลานบาท หรือรอยละ 12.1 
โดยสวนใหญเกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องจากสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อเปนหลัก แมวาภาวะอุตสาหกรรมยานยนต
ภายในประเทศจะชะลอตัวและการรุกตลาดของคูแขง สินเชื่อธุรกิจเชาซื้อสิ้นป 2550 มีจํานวน 162,205 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43.2 และธนาคารธนชาตยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม  
 สภาพคลองระยะสั้นของธนาคารธนชาต จํานวน 58,071 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,456 ลานบาท หรือรอยละ 
17.0 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นของธนาคารธนชาต อยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตไดบริหาร
สภาพคลองสวนเกินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทนโดยรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีหน้ีสินรวมจํานวน 270,402 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 
จํานวน 28,165 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นผานชองทางการ
ออมเงินของธนาคารธนชาต โดยมีรายการหลัก ๆ ที่สําคัญในหนี้สินและสวนของผูถือหุน ดังนี้ 
 - เงินฝากรวมจํานวน 191,546 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 7,435 ลานบาท หรือลดลง 
รอยละ 3.7 โดยเงินฝากสวนใหญเปนเงินฝากที่มีระยะเวลาที่เหลือของสัญญาไมเกินกวา 1 ป ซึ่งมีสัดสวนเมื่อเทียบกับ
เงินฝากทั้งหมดเปนรอยละ 98.2 เมื่อเทียบกับเงินฝากทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 94.5 ของเงินฝาก
ทั้งหมด 
 - เงินกูยืมรวมจํานวน 68,438 ลานบาท แบงเปนเงินกูระยะสั้นจํานวน 58,548 ลานบาท และเงินกู 
ระยะยาวจํานวน 9,890 ลานบาท โดยมีเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 43,023 ลานบาท หรือรอยละ 277.1 
สวนเงินกูระยะยาวลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 7,189 ลานบาท หรือรอยละ 42.1 เนื่องจากในระหวางป 2550 มีเงินกู
ระยะยาวบางสวนมีระยะเวลาครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปลี่ยนการบันทึกรายการเปนรายการเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งเปน
หลักการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีที่กําหนดทั่วไป 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 20,695 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,497 ลานบาท 
หรือรอยละ 36.2 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มทุนโดยการขายหุนสามัญใหแก BNSAL เมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม 2550 เปนจํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท ทําใหทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคารธน
ชาตเพิ่มขึ้นจํานวน 4,522 ลานบาท รวมทั้งกําไรในป 2550 ของธนาคารธนชาต  
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 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

 ธนาคารธนชาตมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 15.9 เทา ในป 2549 เปน 13.1 เทา ในป 
2550 เนื่องจากสวนของผูถือหุนของธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้นจํานวน 5,497 ลานบาท หรือรอยละ 36.2 สวนใหญเปนผล
จากการเพิ่มทุนโดยการขายหุนสามัญใหแก BNSAL ดังที่ไดกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตมีการขยายตัว
ของเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการออกผลิตภัณฑเงินฝากในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกและชองทางในการฝากแกลูกคา ทําใหเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 35,588 ลานบาท หรือรอย
ละ 16.6 ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 7,189 ลานบาท หรือรอยละ 42.1  

 ภาระผูกพัน 

  ธนาคารธนชาตมีภาระผูกพันรวมเพิ่มขึ้นจาก 53,734 ลานบาท ในป 2549 เปน 75,066 ลานบาท ในป 
2550 โดยมีภาระผูกพันที่มีสาระสําคัญและเปลี่ยนแปลงจากป 2549 คือ ภาระผูกพันอื่น รายการเล็ตเตอรออฟเครดิต และ
ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนดเพิ่มขึ้นจํานวน 21,050 ลานบาท 305 ลานบาท และ 6 ลานบาท 
ตามลําดับ  ในขณะที่การรับอาวัลต๋ัวเงินลดลงจากปกอน 30 ลานบาท 

  นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังคงมีภาระผูกพันจากการประมาณการสวนแบงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การโอนขายเงินใหสินเชื่อแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซึ่งจํานวนประมาณการ
ผลขาดทุนนี้ไดแสดงไวเปนสวนหน่ึงของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ รวมทั้งมีภาระที่
จะตองจายคาชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวนสินเชื่อ อันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้สูงสุดไมเกิน รอยละ 20 
ของมูลคาสินเชื่อที่ขายจากการโอนขายสินเชื่อที่อยูอาศัยแกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย ซึ่ง ณ สิ้นป 2550 มี
จํานวนสูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท  

 คุณภาพสินทรัพย 

 เงินใหกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน ตามเกณฑที่ ธปท. 
กําหนดจํานวน 225,284 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 24,598 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 โดยไดทําการสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 4,175 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารธนชาต
ยังคงมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกจํานวน 350 ลานบาท ทําใหมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น 4,525 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 1,463 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
คิดเปนรอยละ 2.0 

 ในระหวางป 2550 ธนาคารธนชาตไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบตาง ๆ โดย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ การโอนสินทรัพยและ/หรือหุนทุนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้ 
รวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 63 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 308 ลาน
บาท  ลูกหนี้สวนหน่ึงจํานวน 19 ราย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 118 ลานบาท เปนลูกหนี้ที่เคยทําสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้มาแลวและไมสามารถจายชําระได จึงทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหม ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2550 ธนาคาร     ธน
ชาตมีลูกหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวจํานวน 292 ราย จากลูกหนี้ของธนาคารธนชาตทั้งหมดจํานวน 
537,955 ราย บัญชีลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางดังกลาว มียอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวน 2,698 ลานบาท ลดลง
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จากปกอนที่มีจํานวน 2,978 ลานบาท โดยมีสัดสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางรับของหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ตอเงิน
ใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับทั้งหมดคิดเปนรอยละ 1.2 ลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 1.5  

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน ตามเกณฑที่ ธปท. 
กําหนด จํานวน 225,284 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน จํานวน 24,598 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 โดยไดทําการสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 4,175 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารธนชาต
ยังคงมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกจํานวน 350 ลานบาท ทําใหมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น 4,525 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 1,463 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
คิดเปนรอยละ 2.0  

 สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑของธปท. จํานวน  
5,213 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 1,460 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจาก
สินเชื่อเชาซื้ออันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม 
(NPLs/Total loan) อยูที่รอยละ 2.31 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 1.87 เน่ืองจากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินให
สินเชื่อ โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจํานวน 4,525 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.8 ของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได  

 ทั้งนี้ หากมีการรายงาน ยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (NPL-net) และรอยละของ NPL–net ตาม
คําจํากัดความใหมของ ธปท. ยอด NPL-net จํานวน 1,790 ลานบาท และ รอยละของ NPL–net จะเทากับ 0.81 

 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 23,661 ลานบาท แบงออกไดเปน
เงินกองทุนช้ันที่ 1 จํานวน  20,017 ลานบาท  และเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 3,644 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารธนชาตเทากับรอยละ 12.0 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนที่มีอัตราสวนอยูที่รอยละ 11.1 สูงกวา
เกณฑที่ธปท. กําหนดใหธนาคารธนชาตดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงคือไมตํ่ากวารอยละ 8.5  

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

 ในป 2550 ธนาคารธนชาตมีกําไรสุทธิจํานวน 991 ลานบาท เพิ่มขึ้น 766 ลานบาท หรือรอยละ 340.1 
จากปที่ผานมาเปนผลจากการเรงสรางรายไดทั้งรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,728 ลานบาท และ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน 686 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายตางๆ ทั้งคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย และคาใชจายหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ ทําใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) 
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่รอยละ 3.3 จากรอยละ 2.7 ในป 2549 รวมทั้งตนทุนจากการดําเนินงาน (Cost to 
Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 60.9 จากรอยละ 78.4 ในป 2549 โดยมีปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
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 1.  การขยายเงินใหสินเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้นจาก 113,238 ลานบาท เปน 162,205 
ลานบาท หรือรอยละ 43.2 ทําใหรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น 2,371 ลานบาท แมวาการเปลี่ยนวิธีการรับรู
รายไดของธุรกรรมเชาซื้อในป 2550 จะมีผลทําใหรายไดและอัตราผลตอบแทนธุรกิจดังกลาวลดลงก็ตาม ธนาคาร     ธน
ชาตสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนโดยการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 2.  การขยายฐานเงินฝากในภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลง รวมทั้งการบริหารสัดสวนเงินฝาก
อยางเหมาะสม และการออกผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกลูกคา เพื่อขยายฐานลูกคาและเพิ่มสวนแบง
การตลาด ทําใหตนทุนเงินฝากของธนาคารธนชาต (Cost of Fund) ลดลงเปนรอยละ 3.8 จากรอยละ 4.2 ในป 2549  

 3.  การเรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ย และการบริหารตนทุนการดําเนินงาน ในป 2550 ธนาคารธนชาต
ไดเรงสรางรายไดโดยการออกผลิตภัณฑ รวมทั้งการปรับโครงสรางพื้นฐาน และระบบงานตาง ๆ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ทําใหสัดสวนรายไดทิ่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม (Non-interest Income Ratio) เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.6 จากรอย
ละ 18 ในป 2549 และตนทุนจากการดําเนินงาน (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 60.9 จากรอยละ 78.4 ในป 
2549 

 จากปจจัยที่ไดกลาวขางตนทําใหผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาต ในป 2550 ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
โดยกําไรกอนหักหนี้สูญและภาษีเงินไดมีจํานวน 3,637 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,054 ลานบาท และกําไรสุทธิจํานวน 991 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 766 ลานบาท ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจในป 2550 จะชะลอตัว และสงผลตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ธนชาต โดยสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นเปน 5,213 ลานบาท จาก 3,753 ลานบาทในป 2549 ซึ่งสงผลกระทบตอ
การตั้งสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารธนชาต รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีการรับรูรายไดของธุรกรรมเชาซื้อ 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยเปลี่ยนการรับรูจากการคํานวณดอกผลเชาซื้อจากวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of the 
Year Digits) เปนการรับรูรายไดดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Rate) และเปลี่ยนวิธีการบันทึกตนทุนทางตรงเมื่อ
แรกเริ่มจากการบันทึกเปนคาใชจายทันที เปนรับรูเปนสวนหนึ่งของลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งมีผลทําให
รายไดดอกเบี้ยลดลง 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

 ในป 2550 ธนาคารธนชาตมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 17,123 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
1,604 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อตามปริมาณเงินให
สินเชื่อ และรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน  

 คาใชจายดอกเบี้ย 

 คาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 9,386 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 124 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 เปนผล
จากการบริหารตนทุนและสัดสวนเงินฝากอยางเหมาะสม  

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ธนาคารธนชาตมีหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2550 จํานวน 2,606 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,352 ลานบาท 
จากป 2549 สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อ และภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได โดยในกรณีที่สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นจะตองสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 ตาม
หลักเกณฑการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ของลูกหนี้ในการกันเงิน
สํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพของ ธปท. ที่นําออกมาบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 2549 
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 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2550 จํานวน 2,005 ลานบาท เพิ่มขึ้น 686 ลานบาท หรือรอยละ 52.1 จากปที่ผานมา สวน
ใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 450 ลานบาท ตามปริมาณธุรกรรมทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

  ธนาคารธนชาตมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับป 2550 จํานวน 6,105 ลานบาท เพิ่มขึ้น 360 ลานบาท 
หรือ รอยละ 6.3 จากปที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 
 - คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้น ตามการขยาย
ธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายเครือขายสาขา 
 - คาใชจายอื่น ๆ ลดลง เนื่องจากการบริหารและควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 3,695 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้น
จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิและสํานักหักบัญชี ในอัตรารอยละ 19.5 และ 12.2 
ตามลําดับ ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิลดลงรอยละ 9.9  

 หนี้สิน 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,430 ลานบาท ในภาพรวมหนี้สินของบริษัทเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับปกอน โดยหนี้สินสวนใหญประกอบดวยเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 1,244 ลานบาท
และหนี้สินอื่น 186 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.0 และ 13.0 ของหนี้สินรวมตามลําดับ  

 สวนของผูถือหุน 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,265 ลานบาท เพิ่มขึ้น 185 ลานบาท หรือรอยละ 8.9 จากป
กอน โดยบริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 257 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 50 ลานบาท ในขณะที่สวนเกินทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 73 ลานบาทจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุนออกไปจํานวนหนึ่งและราคา
ตลาดของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลง 

 สภาพคลอง 

 ป 2550 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรับสุทธิจํานวน 93 ลานบาท โดยแยกเปนเงินสดจายสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 86 ลานบาท เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 179 ลานบาท ซึ่งไดรับมาจากการจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาว 346 ลานบาท และมีการลงทุนเพิ่ม 150 ลานบาท รวมทั้งมีการลงทุนในอุปกรณสุทธิ 18 ลานบาท 

 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เทากับรอยละ 129.9 เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่ง
เทากับรอยละ 68.7 เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายในชวง 3 วันทําการสุดทายของป อยางไรก็
ตามอัตราสวนดังกลาวสูงกวาเกณฑที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดขั้นต่ําไวที่
รอยละ 7.0 

ผลการดําเนินงาน 

 สําหรับป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 50 ลานบาท หรือรอยละ 24.4 ผล
การดําเนินงานโดยสรุปมีดังนี้ 
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 รายได 

 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,057 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 39 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 โดยรายไดหลักมา
จากคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 734 ลานบาท กําไรจากการขาย
หลักทรัพย 176 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 และ 39.8 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 
86  ลานบาท ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 34 ลานบาท และรายไดคาธรรมเนียมและบริการ เทากับ 23 ลาน
บาท 
 ตนทุนและคาใชจาย 

 สําหรับป 2550 บริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น 702 ลานบาท ลดลง 31 ลานบาทจากป
กอน หรือรอยละ 4.2 โดยคาใชจายหลักที่ลดลงคือ คาธรรมเนียมและบริการจาย 56 ลานบาท และคาใชจายในการกูยืม 
5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.0 และ 27.7 ตามลําดับ คาใชจายดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่อุปกรณจํานวน 25 ลานบาท ซึ่งผันแปรตามรายไดที่สูงขึ้น ในสวนของภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพิ่มขึ้น 19 ลานบาท ผันแปรตามกําไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน 
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บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับผล
การดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 

 สินทรัพยสวนใหญของบริษัทอยูในรูปเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (รอยละ 71.5 ของสินทรัพย
รวม) ในป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 307 ลานบาท เพิ่มขึ้น 139 ลานบาทจากป 2549 หรือ รอยละ 83.0 จากผล
การดําเนินงาน   

 หนี้สิน 

 หนี้สินรวมอยูในอัตราสวนที่ตํ่าเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม (รอยละ 25.7 ของสินทรัพยรวม) ซึ่ง
ประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล และคาใชจายคางจาย 

 ในป 2550 บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 79 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37 ลานบาทจากป 2549 หรือ รอยละ 89.1 
สาเหตุจากการบันทึกคาภาษีคางจาย เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินและคาใชจายอื่น ๆ คางจายป 2550  

 สวนของผูถือหุน 

 ณ สิ้นป 2550 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 228 ลานบาท เพิ่มขึ้น 102 ลานบาท หรือรอยละ 81.0 จากกําไร
สุทธิที่เพิ่มขึ้น 

 ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 102 ลานบาท เพิ่มขึ้น 45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 79.6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิป 2549 ซึ่งคิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 10.2 บาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 รายได 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น เทากับ 375 ลานบาท เพิ่มขึ้น 113 ลานบาท หรือ คิด
เปนรอยละ 43.2 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยรายไดหลักซึ่งรวมคาธรรมเนียมการ
จัดการกองทุน คาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทากับ 364 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
111 ลานบาท หรือรอยละ 43.6 เนื่องจากการเปดกองใหมและมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้น     

 ตนทุนและคาใชจาย 

 คาธรรมเนียมและบริการจาย ซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่บริษัทจายใหแกผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
และ คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจเทากับ 40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25 ลานบาท หรือรอยละ 155.6  

 คาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 188.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.3 ลานบาท หรือเปนรอยละ 14.8 อันเปน
ผลจากคาใชจายเกี่ยวกับเงินชวยเหลือพิเศษ คาตอบแทนการขาย คาโฆษณา คารับรอง คาสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนั้น บริษัทไดบันทึกเงินชดเชยจากการเกษียณอายุของผูบริหาร 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดกอนภาษี (Operating Profit Margin) ในป 2550 เทากับรอย
ละ 39.0 เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่อยูในระดับรอยละ 31.4 อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (Net Profit Margin) ในป 2550 
เทากันรอยละ 27.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 21.7 ในป 2549 
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บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น  2,842 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 482 ลานบาท หรือรอยละ 
20.4 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยลงทุน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2550 มีสินทรัพยลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,981 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 339 ลานบาท หรือรอยละ 20.7 โดยสินทรัพยลงทุนประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย 1,769 ลานบาท เงินสด
และเงินฝากธนาคาร  212 ลานบาท  

 หนี้สิน 

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 2,129 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 364 ลานบาท หรือรอยละ 20.6 
สวนหน่ึงของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากมีเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น 212 ลานบาท เนื่องจากการ
ขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับ   

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2550 เทากับ 713 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 118 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 
สําหรับอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2550 เทากับรอยละ 11.1 เพิ่มขึ้นจากป 
2549 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) รอยละ 6.3 

 กระแสเงินสดและสภาพคลอง 

  ป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 193 ลานบาท   กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาน
การลงทุนจํานวน 63 ลานบาท ซึ่งแบงเปนดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 59 ลานบาท กําไรจากการลงทุนใน
หลักทรัพยจํานวน 5 ลานบาท   
 สภาพคลองทางการเงินป 2550 บริษัทยังคงนโยบายดานการลงทุนที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทําการทยอยขายเงินลงทุนระยะยาวออกไปและลงทุนในตราสารระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
ประกอบกับการลงทุนยังคงเนนที่จะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองสูง จึงทําใหบริษัทมีสภาพคลองที่ดีมากในการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38 ลานบาท หรือรอยละ 132.0 เมื่อเทียบกับปกอน 
คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.4 บาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
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 รายได 

 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,371 ลานบาท เพิ่มขึ้น 336 ลานบาท หรือรอยละ 16.5 เมื่อเปรียบเทียบกับป
กอน โดยเปนรายไดจากการรับประกันภัยจํานวน 2,282 ลานบาท เพิ่มขึ้น 327 ลานบาท หรือรอยละ 16.7  เมื่อเทียบกับป
กอน เปนผลมาจากการที่ธนชาตประกันภัยไดรวมมือกับธนาคารธนชาต ทําใหสามารถขยายการประกันภัยกับกลุม
ลูกคารายยอยของธนาคารธนชาต ประกอบกับในป 2550 ธนชาตประกันภัย ไดขยายตลาดผานชองทางแบงกแอส      ชัว
รันสผานทางธนาคารธนชาต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเกาไวอยางตอเนื่อง โดย
ใชกลยุทธการปรับปรุงการบริการทั้งกอนและหลังการขายเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา ทําใหในป 2550 บริษัทฯ มี
กําไรจากการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 326  ลานบาท เพิ่มขึ้น 87 ลานบาท หรือรอยละ 36.5 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 ในป 2550  มีคาสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,181 ลานบาท เพิ่มขึ้น 258  ลานบาท หรือรอยละ 
28.0 เมื่อเทียบกับปกอน อันเปนผลจากการเติบโตโดยรวมของบริษัทที่มีการรับประกันภัยมากขึ้นสงผลใหอัตราสวนคา
สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในป 2550 อยูที่ระดับรอยละ 60.1 เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 58.5 คาใชจาย
ในการดําเนินงานมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 323 ลานบาท เพิ่มขึ้น 43 ลานบาท หรือรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปกอน อันเปนผล
มาจากการจัดสรรทรัพยากรภายในองคกร เพื่อรองรับการเติบโตทางการตลาดและเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพสามารถ
ครอบคลุมไปยังลูกคาและคูคาทุกกลุม 
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บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549   

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย  

 ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 7,033 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.0 โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนใน        
หลักทรัพยจํานวน 6,271 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 83.0 เมื่อเทียบกับป 2549 คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.0 ของสินทรัพย
รวมและเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุนที่กรมการประกันภัยกําหนด 

 หนี้สิน 

 ณ สิ้นป 2550  บริษัทมีหน้ีสินรวม 5,908 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 56.0  โดยเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินรวม ไดแก การต้ังเงินสํารองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกป  คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.0 ของหนี้สินรวม  โดย ณ 
วันที่ 31  ธันวาคม  2550  มีเงินสํารองประกันชีวิตจํานวน  5,593  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 54.0 เมื่อเทียบกับปกอน  
ตามขอกําหนดของกรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิตตองต้ังวงเงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่ยังมีผล
บังคับอยู  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรม 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 1,126 ลานบาท เพิ่มขึ้น 297 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 36.0  โดยบริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2550 อยูที่    18.0 เพิ่มขึ้น
จากป 2549  ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ  15.1 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท สิ้นสุดป 2550 มีกําไรสุทธิ 176 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิจํานวน 103 
ลานบาท ในป 2549 และในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุน 3.5 บาท ซึ่งสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 รายได 

 ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 3,226 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,861 ลานบาท หรือ  
รอยละ 136.0 ทั้งนี้ เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 106.0 และจากการ
รับประกันประเภทสามัญ เพิ่มขึ้นรอยละ 1,020.0 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 ในป 2550 คาใชจายในการรับประกันภัยมีจํานวน 2,819 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,714 ลานบาท หรือรอยละ 
155.0 โดยมีรายการหลัก ๆ ดังนี้ 
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 เงินสํารองประกันชีวิต  คํานวณตามวิธีของคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของกระทรวงพาณิชย  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย ซึ่งไดต้ังสํารองไว 1,972 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
รอยละ 303.0 เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุมเพิ่มขึ้นรอยละ 106.0 และเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทสามัญ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1,020.0 

 เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันภัย  มีจํานวน 526 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 โดยคาใชจายสวน
ใหญรอยละ 75.0 เปนเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากมรณกรรมซึ่งในป 2550 มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก
มรณกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0  หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 27 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 และมีเงินเวนคืนกรมธรรมเพิ่มขึ้น
รอยละ 13.0 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 15 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 

 คาจางและคาบําเหน็จ  มีจํานวน 304 ลานบาท เพิ่มขึ้น 177 ลานบาท หรือรอยละ 139.0  ซึ่งคาจางและคา
บําเหน็จจะผันแปรไปตามรายไดจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและอัตราคาจางคาบําเหน็จของแตละกรมธรรมไม
เทากัน   

 คาใชจายในการดําเนินงาน มีจํานวน 404 ลานบาท เพิ่มขึ้น 154 ลานบาท หรือรอยละ 61.0 โดยคาใชจาย
ดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 138 ลานบาท เชน คาใชจายสงเสริมการขาย คาธรรมเนียมธนาคาร คาบริการงานสนับสนุน     
เปนตน 
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บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ สิ้นป 2550 มีสินทรัพยรวม  2,210 ลานบาท  ลดลง 158 ลานบาท  หรือรอยละ 7  โดยมีรายละเอียดของ
สินทรัพย ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 322 ลานบาท  เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ 341 ลานบาท  เงินให
สินเชื่อสุทธิ 287 ลานบาท  ทรัพยสินรอการขายสทุธิ จํานวน 1,223 ลานบาท และสินทรัพยอื่นๆจํานวน 27 ลานบาท 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นป 2550  มีหน้ีสินรวม 459 ลานบาท  ลดลง 256 ลานบาท หรือรอยละ 36  ทั้งนี้ เนื่องจากไดมีการจายชําระ
คืนเงินกูไปเปนจํานวน 160 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 

ณ สิ้นป 2550 เทากับ 1,751 ลานบาท เพิ่มขึ้น 98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6  ในขณะที่อัตราสวน
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2550 เทากับรอยละ 6 ลดลงจากป 2549 ที่มีอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 19 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ  98 ลานบาท ลดลง 210 ลานบาท หรือรอยละ 68  เมื่อเทียบกับป 2549  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายได 

ในป 2550 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยรวมเทากับ  72 ลานบาท ลดลง 52 ลานบาท หรือรอยละ 42  เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2549  ซึ่งสวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากการรับชําระหนี้และจากการขายทอดตลาด  สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ย
รวมในป 2550 เทากับ 210 ลานบาท ลดลง 105 ลานบาท หรือรอยละ 33  ซึ่งมาจากกําไรจากการรับชําระหนี้ 127 ลานบาท 
และ กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 62 ลานบาท 

ตนทุนและคาใชจาย 

ในป 2550 มีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวน 62 ลานบาท  คาใชจายในการกูยืมเงินมีจํานวน 45 ลานบาท 
ลดลง 30 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 40  สาเหตุมาจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูไปเปนจํานวน 160 ลานบาท  สําหรับสํารอง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนลดลง 34 ลานบาท  ซึ่งเปนผลมาจากการรับชําระหนี้  ทั้งนี้ บริษัทไดมีการต้ังสํารอง
มากกวาเกณฑของ ธปท. กําหนดรวมทั้งเกณฑที่รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS 39)  
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บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปรียบเทียบกับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 5,867  ลานบาท  ลดลง 4,052 ลานบาท หรือรอยละ 41 เนื่องจากบริษัท
ทยอยไถถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด เชน พันธบัตรรัฐบาลฯ เพื่อคืนเงินกูแกธนาคารธนชาต จํานวน  4,050  ลาน
บาท     และรายละเอียดของสินทรัพย ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจํานวน 75 ลานบาท เงินลงทุนใน
หลักทรัพยและตราสารหนี้ จํานวน  628 ลานบาท เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (ต๋ัวสัญญาใชเงิน) สุทธิ
จํานวน  404  ลานบาท เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ จํานวน 1,140 ลานบาท เงินใหสินเชื่อสุทธิจํานวน 1,269 ลานบาท 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิจํานวน 2,287  ลานบาท และสินทรัพยอื่นจํานวน  64 ลานบาท 

หนี้สิน 
ณ สิ้นป 2550 บริษัทมีหน้ีสินรวม  4,639 ลานบาท ลดลง 4,129 ลานบาท หรือรอยละ 47 โดยระหวางป 2550  

บริษัทชําระคืนเงินกูเปนจํานวนเงินรวม  4,050 ลานบาท  ใหแกธนาคารธนชาต เพื่อลดคาใชจายในการกูยืมคงเหลือเงินกู 
4,250 ลานบาท และบริษัทกูเงินจากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 93 ลานบาท เพื่อซื้อลูกหนี้จากกรมบังคับคดี 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2550 เทากับ 1,228  ลานบาท เพิ่มขึ้น 76 ลานบาท หรือรอยละ 7 ซึ่งสวนหนึ่งเปน
ผลมาจากการดําเนินงานในป 2550 ที่มีผลกําไรสุทธิ 78 ลานบาท 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2550  เทากับรอยละ 6   

ผลการดําเนินงาน 

 ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ  78 ลานบาท ซึ่งมาจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้      
และกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รายได 

 ในป 2550 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 211 ลานบาท ลดลง  302  ลานบาท   หรือรอยละ 59  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน สวนใหญเปนรายไดดอกเบี้ยจากการรับชําระหนี้ สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมในป 2550  
เทากับ  505  ลานบาท  ลดลง  280  ลานบาท   หรือรอยละ  36   ซึ่งมาจากกําไรจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในป  
2550  ลดลง  36  ลานบาท  จาก 401  ลานบาทในป  2549  เปน 365  ลานบาท  กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย ใน
ป 2550  ลดลง  301  ลานบาทจาก 435  ลานบาท  ในป 2549  เปน  134  ลานบาท  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเทากับ  21  ลานบาท     
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ตนทุนและคาใชจาย 

 คาใชจายในการกูยืมเงินมีจํานวน   327  ลานบาท  ลดลง  327  ลานบาท หรือรอยละ 50  เมื่อเปรียบเทียบกับป
กอน   เนื่องจากบริษัทคืนเงินกู  4,050  ลานบาท   จากเงินกู  8,300 ลานบาท   และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลง    สําหรับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวนเพิ่มขึ้น 79 ลานบาท   ซึ่งเปนผลมาจาก ธปท. ไดเปลี่ยนหลักเกณฑในการกันเงิน
สํารองของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ (NPLs)  เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IAS 39 ทั้งนี้ 
บริษัทไดมีการต้ังสํารองมากกวาเกณฑของ ธปท. กําหนด  และไดต้ังประมาณการคาเผื่อผลขาดทุน จากการโอนขาย
ลูกหนี้ดอยคุณภาพใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเพิ่มขึ้นจํานวน  33  ลานบาท   สวนคาใชจายในการดําเนินงานมี
จํานวน  114  ลานบาท  ลดลง  5  ลานบาท  หรือรอยละ 4  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
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12.3 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต ปจจัยที่

มีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงพิจารณาไดจาก ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส
และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ ที่กลาวไว ในเรื่อง การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  สวนที่ 2  หนา   3-13 ถึง
หนา 3-17  

12.4   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 12.4.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด สําหรับ 

- คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามี
จํานวนเงินรวม 1,850,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม  87,543  บาท 

บริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับ 

- คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ลงนามโดยผูสอบบัญชี คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามี
จํานวนเงินรวม 11,370,000 บาท คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับการสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาแกสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม  464,756  บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 2,214,559 บาท 

 นอกจากนี้ ในระหวางป 2550 บริษัทยอย จํานวน 4 แหง ซึ่งอยูระหวางการชําระบัญชีไดมีการจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ใหแกบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด มีจํานวนเงินรวม 40,000 บาท 

 12.4.2  คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษตามเกณฑที่ ธปท. 
กําหนด คาสอบบัญชีงบประจําปสงกรมการประกันภัยและคาสอบทานระบบการควบคุมภายในของกรมการประกันภัย 
ใหแก 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมามี
จํานวนเงินรวม 724,130  บาท และไมมีคาใชจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชี
ที่ผานมา 

 - ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 350,000 บาท 
และไมมีคาใชจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 410,000 บาท และไมมีคาใชจายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 12.4.3  นอกจากคาตอบแทนตาม 1 และ 2  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีที่สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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13.  ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1257 
  Call Center  0-2229-2888 
  เว็บไซต  : http://www.tsd.co.th 
  อีเมล : contact.tsd@set.or.th 

ผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
  อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 

รายชื่อผูสอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734     

ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 
  อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 3 เลขที่ 128/20-21 
  ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท 0-2216-6677 โทรสาร 0-2216-9022 

ผูแทนผูถือหุนกู/นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท 0-2299-1111  โทรสาร 0-2273-7121-4,0-2273-7857 
  เว็บไซต : http://www.tmbbank.com
  TMB Phone Banking  1558 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  - ไมมี – 

ท่ีปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  - ไมมี – 

http://www.tmbbank.com/


บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 1 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯได 
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 2 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯได 
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

 

กรรมการบริหาร 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 3 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯได 
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 

 

กรรมการบริหาร 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 4 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯได 
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล 

 

กรรมการบริหาร 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 5 

 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับ
รองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยแลว 

 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯได 
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ  ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นางธนวันต ชัยสิทธิการคา 

 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย 

ฝายบัญชี 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 6 

 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายบันเทิง  ตันติวิท 

 

ประธานกรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 7 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายพิมล รัฐปตย 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายสมมาตร พูนภักดี 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 9 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นางจันทิมา จตุรภัทร 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 10 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 11 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 สวนที่ 3 หนา 12 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว 

 

กรรมการ 

 

   
    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพันธุ  ตวงทอง 
รองผูอํานวยการ 

สํานักเลขานุการองคกร 

 

   
    

 

 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และทีป่รึกษา 

 

 

 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  2 

คณะกรรมการ ผูบริหารระดบัสูง และที่ปรึกษา   
คณะกรรมการ 

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ  
อาย ุ 64  ป 
การศึกษา - Master of Science (Finance), Sloan School of Management, Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 
 - Bachelor of Science (Electrical Engineering), Massachusetts Institute of Technology, 

U.S.A. 
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 25/2547  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ  

2513-2523 - กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

พ.ย.2549-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  
มิ.ย.2549 –ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
มี.ค.2549-ปจจุบัน - กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป 
ก.พ.2549-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 
ส.ค.2548-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
2546-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด  

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค  รีสอรท จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จํากัด  
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด  

2545-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  
2544–ปจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)  
2530-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด  

- กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 

หมายเหตุ   นายบันเทิง  ตันติวิท ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  3 

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 
อาย ุ 58 ป 
การศึกษา - Master of Science (Agricultural Economics), University of Wisconsin, USA. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 8/2547  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
 - กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2550-ปจจุบัน - กรรมการ โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ บริษัท ไทยรอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 

พ.ย.2549-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
                  ก.พ.2549 –ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 

  2548-ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร                  
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)    

 - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)  
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

 2546-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด  
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด  

 2535-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

หมายเหตุ   นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  4 

 

นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 78 ป 
การศึกษา - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเทาปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - ประกาศนียบัตร Audit Committee  Program  รุนที่ 15/2549  

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุนที่ 58/2549  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
2516-2536 - ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

- ผูจัดการฝายธุรการ ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน)  
- ผูจัดการฝายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- หัวหนาสวนตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2495-2515 - หัวหนาหนวยตรวจสอบกิจการภายในธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 
- หัวหนาผูตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 

   2494 - ขาราชการชั้นตรี กรมตรวจเงินแผนดิน 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

 - 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  5 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อาย ุ 73 ป 
การศึกษา - เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศกึษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 2/2546 
- ประกาศนียบัตร Finance for  Non-Finance Director รุน 3/2546 และ  
- ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman Program  รุน 9/2546   
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
2547-2550 - ประธานคณะกรรมการอัยการ  
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 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
2547-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอนแอล ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 
2545-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เพรซิเด็นท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)    

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ 
อาย ุ 72 ป 
การศึกษา - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Master of Public Health, Harvard University 
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 29/2547 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
   2537-2540 - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  - ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2541-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  
2540-ปจจุบัน - กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ 
2534-ปจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาในสมเดจ็พระราชชนนีศรีสังวาลย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 

 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ    กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และกรรมการสรรหา 

อาย ุ 64  ป 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT (USA.) 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 6/2546  
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2547  
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุน 3/2547 
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุน 8/2547    
- ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation Committee รุน 4/2550  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
2547-2548 - กรรมการ บริษัท อีดีซี เซอรวิส จํากัด  
2541-2548 - กรรมการ บริษัท องคการเภสัชกรรมเมอรริเออรชีววัตถุ จํากัด  

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
ม.ค.2549-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด 

2546-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด  
2545-ปจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
2543-ปจจุบัน - หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด พี.ที แอนด เอส คารแคร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
และประธานกรรมการสรรหา 

อายุ 60 ป 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), Wichita State University, Kansas, USA. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  รุน 33/2546 
- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee รุน 4/2550  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
2546-2550 - กรรมการ บริษัท แคปปตอล โอเค จาํกัด  
2542-2550 - กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  - กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
  -   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 

 
 

นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 

อายุ 58 ป 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Central State University, USA. 

- ปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร Direct Accreditation Program รุน 4/2546  
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2547 
- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee รุน 4/2550               
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุน 16/2550  
- ประกาศนียบัตร Corporate Fraud : A Risk That needs to be managed  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
เม.ย.2548-ก.ค.2550 - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยนวิยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด    
ม.ค.2548-2549 - ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 3 ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 

2542-2548 - กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยพาณิชยธนพัทธ จํากัด   
มิ.ย.2546-พ.ย.2547 - ผูชวยผูจัดการใหญ สายผลิตภัณฑ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
เม.ย.2544-2546 - ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดลูกคาบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

2542-2544  - ผูชวยผูจัดการใหญ สายงานบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

ก.พ.2549-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย จตุจักร จํากัด   
ม.ค. 2549-ปจจุบัน - ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมจัดการทรัพยสิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  ไมมี  
การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุน  

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ 63 ป 
การศึกษา - Bachelor of Economics, Monash University 

- Certificate, Executive Commercial Lending Training Program, Banker Trust, U.S.A. 
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 20/2547  

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ  
 - ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 - หัวหนาแผนกกองอาสาสมัคร กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี  
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2548-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
 เม.ย. 2548-ปจจุบัน - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

2545-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน  

 

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ  กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ  
อายุ 53 ป 
การศึกษา - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร 
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 94/2550 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
ก.ค.2548-ส.ค.2550 - รองกรรมการผูจัดการ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
พ.ย.2550-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
พ.ย.2543-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

   บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  
ก.ย.2546-ปจจุบัน - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอรตี้ฟนด 6 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการ  
อายุ 45  ป 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 24/2545 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
มิ.ย.43-ม.ค.50 - ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
 -  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 15,250  หุน (0.0011%) 
  

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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ผูบริหารระดบัสูง 

นายวัชระ  เพิ่มพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส  สายงานธุรกิจ  
อายุ 46 ป 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประสบการณ  

ก.พ.2549-ก.ค.2550 - ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

พ.ย.2550-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
ก.ย.2550-ปจจุบัน - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวม ธนชาติพรอพเพอรตี้ฟนด 6 
ก.พ.2549-ปจจุบัน - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย                                 

เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 

นางสาวรมณีย  เจนพินิจ ผูอํานวยการ ฝายวางแผนขอมูลเพื่อการจัดการ 
อายุ 47 ป 
การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
ประสบการณ  

 - 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

  -  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 

นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร ผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้  
อายุ 46 ป 
การศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ  วิชาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณ  

 - 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

พ.ย.2550-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
พ.ย.2548-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด 
ก.ย.2546-ปจจุบัน - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวม ธนชาติพรอพเพอรตี้ฟนด 6 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท 800 หุน  (0.000006%) 
  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550  เอกสารแนบ 1  หนา  11 

ท่ีปรึกษา 

นายพิมล รัฐปตย กรรมการ และที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
อาย ุ 73 ป 
การศึกษา - เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศกึษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 2/2546 
- ประกาศนียบัตร Finance for  Non-Finance Director รุน 3/2546    
- ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman Program  รุน 9/2546   
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
2547-2550 - ประธานคณะกรรมการอัยการ  
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 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
2547-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอนแอล ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 
2545-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เพรซิเด็นท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)    

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 

นายสุทิน  นนทแกว ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 
อายุ 79 ป 
การศึกษา - เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศกึษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณ  

2502-2532 - ผูพิพากษาหัวหนาคณะศาลฎีกา  กระทรวงยุติธรรม 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  
   - 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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นายวิชิต  ญาณอมร ท่ีปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
อาย ุ 61 ป 
การศึกษา - Master of Science (Computer Science), The University of Iowa 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 34/2548 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ  
 - รองผูจัดการใหญ กลุมงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

ก.ย.2548-ปจจุบัน - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  กรรมการสรรหาผูบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน        
   ผูบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

2546 – ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเซิรทส จํากัด 
2545 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
2545 – ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวทวีป จํากัด 
2544 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 
การถือหุนในบริษัท ไมไดถือหุน 
  

 

 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2549-2550   
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุนที่ถือ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2550 

จํานวนหุนที่ถือ 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2549 

จํานวนหุนที่เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ในป 2550 

สัดสวน 
การถือหุน 

ในบริษัท (%) 
1. นายบันเทงิ  ตันติวิท ประธานกรรมการ - - - - 

2. นายศุภเดช  พนูพพิัฒน รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบรหิาร และ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

- - - - 

3. นายสมมาตร  พูนภักด ี กรรมการอิสระ และ                
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

4. นายพิมล  รัฐปตย กรรมการ และ 
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

- - - - 

5. พลเรือตรนีายแพทยวิทรุ  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ - - - - 

6. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการอิสระ กรรมการกําหนด 
คาตอบแทน และกรรมการสรรหา 

- - - - 

7. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกาํหนด            
คาตอบแทน และประธาน  

กรรมการสรรหา 

- - - - 

8. นางจนัทิมา  จตุรภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ

กรรมการสรรหา 

- - - - 

9. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ และกรรมการบริหาร - - - - 

10. นายทวีศักดิ ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ,กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผูจัดการ 

- - - - 

11. นายอนุวัติร  เหลืองทวกีุล กรรมการ,กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผูจัดการ 

15,250 15,250 - 0.0011 

12. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส   
สายงานธุรกิจ 

- - - - 

13. นางสาวรมณีย  เจนพนิจิ ผูอํานวยการ                       
ฝายวางแผนขอมูลเพือ่การจัดการ 

- - - - 

14. นางสาวดาราวรรณ  บญุนําเสถียร ผูอํานวยการ 
ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี ้

800 - - 0.000006 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
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ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

 

 
 



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของหลายบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

นายบันเทิง  ตันติวิท XXX XXX XX XXX XXX X X X X X X X X

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน XX /// A XX // C /// /// XX X X X X X X

นายสมมาตร พูนภักดี X

นายพิมล รัฐปตย X XXX X

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว X X X XXX

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X XXX XXX X /

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ X

นางจันทิมา จตุรภัทร X X F

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X / X // X X

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  X  / B XXX  /// XXX

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล  X  / B

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ D X XX  //

นางสาวรมณีย เจนพินิจ E

นางสาวดาราวรรณ บุญนําเสถียร E X X

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /  กรรมการบริหาร

    A   กรรมการผูจัดการใหญ    B  รองกรรมการผูจัดการ C  ประธานเจาหนาที่บริหาร D  ผูอํานวยการอาวุโส E  ผูอํานวยการ F ผูชวยผูจัดการใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

TC
AP

 

  

 

  



บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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รายชื่อบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกีย่วของ  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 

5.  บรษิัท เนชั่นแนล ลซีซิง่ จํากัด 11. บรษิัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากดั

6.  บรษิัท บรหิารสนิทรพัย แมกซ จํากัด

บริษัทรวมและบริษัททีเ่กีย่วของ

12.  บรษิัท เอม็ บี เค จํากัด (มหาชน) 23. บรษิัท บี.วี.โฮลดิ้ง จํากัด

13.  บรษิัท เอม็ บี เค รสีอรท จํากัด (มหาชน) 24.  บรษิัท เอนแอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

14.  บรษิัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 25.  บรษิัท เพรซเิด็นท เบเกอรี ่จํากัด (มหาชน)

15.  บรษิัท สยามพิวรรธน จํากัด 26. ศิรริาชมูลนิธิ

16. บรษิัท แปลน เอสเตท จํากัด 27. มูลนิธแิพทยอาสาในพระราชชนนีศรสีงัวาลย

17. บรษิัท ดีบุก จํากัด 28. บรษิัทไทยมารทแลนด จํากัด

18. บรษิัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 29. บรษิัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด

19. สภาสถาบันอาศรมศิลป 30. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหชน)

20. บรษิัท แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 31. บรษิัทบรหิารสนิทรพัย จตุจักร จํากัด 

21. บรษิัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 32. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

22. บรษิัท ไทยรอยัลออคิด เรยีล เอซเทท จํากัด 33. บรษิัท ซคีอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  

ปจจุบันองคกรธุรกิจนอกจากการดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไรแลว ยังตองมีภาระหนาที่ที่สําคัญ นั่นคือ 
การรับผิดชอบตอบแทนชวยเหลือสังคม และใสใจสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง CSR (Corporate Social Responsibility) 
หรือความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม ซึ่งเปนแนวคิดใหมที่ประเทศพัฒนาแลวกําลังดําเนินการอยู เชนเดียวกัน
กับกลุมธนชาต ซึ่งนอกจากจะยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ลูกคา พนักงาน 
ตลอดจนคูคาแลว ยังตระหนักถึงความเปนองคกรที่ดีในสังคม ดวยการสนับสนุนและสงเสริมตลอดจนใหความรวมมือ
กับองคกรตางๆ ในการชวยเหลือและพัฒนาสังคมเสมอมา เนื่องจากตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่นาอยู ผูคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเปนกําลังสําคัญในการรวมมือกันพัฒนาประเทศตามภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย  
โดยในรอบปที่ผานมากลุมธนชาตไดใหการชวยเหลือสังคมในหลายๆ ดาน ทั้งดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ดาน
การทํานุบํารุงศาสนา ดานการจราจร ดานการชวยเหลือสังคม และดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 

การศึกษาของเยาวชน เปนปจจัยพ้ืนฐานที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา กลุมธนชาตจึง
มุงมั่นที่จะเปนสวนหน่ึงที่ไดรวมในการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในทุกสวนของสังคมไทย  อาทิ 

• ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” สนับสนุนเงินในการจัดซื้อหนังสือ และตูหนังสือ
โครงการ “มุมหนังสือเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” และธนาคารพาณิชยในการมอบมุมหนังสือใหแกโรงเรียน 
จํานวน 1,280 โรงเรียนทั่วประเทศ 

• ธนาคารธนชาตสนับสนุนโครงการ “สงหนังสือ สื่อความรู สูหองสมุด” ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  “ตลท.” และสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  โดยการรับบริจาคหนังสือใหม หรือหนังสือมือสองสภาพ
ดี สงมอบตอใหกับหองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน และหองสมุดเรือนจําและทัณฑสถานที่ขาดแคลน เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และพัฒนาตนเองจากการอานหนังสือ  

• ธนาคารธนชาตสนับสนุนการสรางหองสมุดโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีใหทําการเปดสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาซึ่ งทาง
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียนมัธยมและหองสมุดขึ้นเพื่อถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา   

• ธนาคารธนชาตสนับสนุน “โครงการนอนหลับใหพอเพียง” ของทุนงวงอยาขับ มูลนิธิรามาธิบดี  ในพระ
อุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยจัดพิมพแผนพับ จํานวน 
200,000 ใบ และผลิต CD จํานวน 45,000 แผน มอบใหกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําไปมอบใหแกโรงเรียน 
สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ และหองสมุดประชาชน เพื่อรณรงคใหเยาวชนเห็นความสําคัญ
ของการนอนหลับใหพอเพียง เพราะการนอนหลับจะชวยเรื่องความจํา การนอนไมเพียงพอจะทําใหผลการเรียนตกต่ํา 
ทําใหการรับรู ความเขาใจ สมาธิ การเรียนรูสิ่งใหมๆ การแกปญหา และความจําลดนอยลง    
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• ธนาคารธนชาตมอบเงินจํานวน 1 ลานบาทใหกับมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนการ
จัดสรางหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู ณ 
“อาคารมหาจักรีสิรินธร” อาคารเรียนใหมที่อยูระหวางการกอสราง เพื่อใชเปนอาคารเรียนของนิสิตคณะอักษรศาสตร  

• บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) จัดโครงการเพื่อสังคม “ชวยนองป 4” ดวยการรับบริจาคเงิน
และหนังสือเรียน เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
บานทาลง โรงเรียนบานหวยหมากใต โรงเรียนบานดอนพันชาด และโรงเรียนบานโคก  

• บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกเยาวชน จัดโครงการตอเนื่อง “ริเริ่ม 
เติมรัก” ครั้งที่ 5 ซึ่งไดเริ่มโครงการมาตั้งแตป 2546 โดยมอบทุนการศึกษาจํานวน 60 ทุน ใหแกนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปที่ 1 – 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 10 แหง ที่มีผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย 
โดยเปนทุนการศึกษาที่ใหกับนักเรียนคนเดิมอยางตอเนื่อง ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

ดานการทํานุบาํรุงศาสนา 

กลุมธนชาต ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศาสนา ใหเปนหลักยึดเหนี่ยวและกลอมเกลาจิตใจของ
ประชาชน กลุมธนชาต จึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนาอยางสม่ําเสมอ โดยในรอบป 2550 
ที่ผานมา มีกิจกรรมเกียวกับการ ทํานุบํารุงศาสนา ดังนี้  

• ธนาคารธนชาตเปนเจาภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหมื่นระงับรังสรรค อ.ชะอวด จ.นครศรี      
ธรรมราช เพื่อนําเงินสมทบทุนสรางศาลาการเปรียญ ทําความดีถวายในหลวง และเปนเจาภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัด
ควนศรี อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี เพื่อนําไปจัดสรางมณฑปพอทานคงแกว 

ดานการจราจร 

 กลุมธนชาต ในฐานะผูนําในธุรกิจเชาซื้อรถยนตของประเทศ ตระหนักและมีความเขาใจตอปญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการจราจรบนทองถนน จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค รวมถึงการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการจราจร การขับขี่และการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยมาอยางตอเนื่อง โดยในรอบป 2550 ที่ผานมา ได
ดําเนินการ ดังนี้ 

• ธนาคารธนชาตสนับสนุนการจัดสรางปอมจราจรใหกับสถานีตํารวจภูธรพัทยา จํานวน 2 แหง เพื่อใช
อํานวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน และนักทองเที่ยวที่เดินทางสัญจรผานไปมาในเขตพื้นที่
ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  

• ธนาคารธนชาตจัดพิมพ “สมุดคูมอืชวยชีวิต” จํานวน 10,000 เลม และแผนพับ จํานวน 200,000 แผน เพื่อ
สนับสนุน “โครงการรณรงคนอนหลับใหพอเพียง” ของ ทุนงวงอยาขับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหเห็นความสําคัญของ
การนอนหลับ และอันตรายจากการงวงแลวขับ   
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ดานการชวยเหลือสังคม 

สภาพสังคมไทยปจจุบันมีปญหามากมายหลายอยางที่ตองการความชวยเหลือจากองคกรตางๆ  กลุมธนชาตถือ
เปนหนาที่สําคัญที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการใหความชวยเหลือ โดยในรอบปที่ผานมา กลุมธนชาตไดดําเนินการให
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหการสนับสนุนและทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนในโครงการ
ตางๆ อาทิ 

• ธนาคารธนชาตชวยเหลือครูใต มอบเงินสนับสนุนผานโครงการ “ทศกัณฐชวยครูใต” ของบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เพื่อนําเงินไปชวยเหลือครูในจังหวัดชายแดนภาคใตที่กําลังประสบปญหา
ความไมสงบในภาคใตผานมูลนิธิสายใจไทยฯ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับครูใต นอกจากนี้ยังเชิญชวนผูมี
จิตศรัทธา รวมกันบริจาคเงินผานบัญชีออมทรัพยของธนาคารธนชาต ในชื่อบัญช่ือ “บมจ.เวิรคพอยท เอ็นเทอร                          
เทนเมนท เพื่อทศกัณฑชวยครูใต” อีกดวย 

• ธนาคารธนชาตรวมสนับสนุนกิจกรรม “เงินออมนี้เพื่อพอ” โดยเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศออมเงิน
คนละ 80 บาท หรือมากกวาแบบทวีคูณ  และนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพย ในชื่อบัญชี “เงินออมนี้เพื่อพอ” เพื่อนําเงิน
ที่ไดไปชวยเหลือดานการศึกษาของพี่นองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตถวายเปนพระราชกุศลและเปนสวนหนึ่ง ใน
โครงการ “ทําดีเพื่อพอ” ของรัฐบาล   

• ธนาคารธนชาตรวมสนับสนุนโครงการ “บัญชีเงินออม เพื่อชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ” โดยรวมกับกรุงเทพมหานคร และสถาบันการเงิน 16 แหง เชิญชวนใหประชาชนชาว
ไทยเปดบัญชีเงินฝากเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งไดมีการจัดทําสมุดเงินฝากแบบ
พิเศษในรูปแบบเดียวกันทุกธนาคาร โดยยอดเงินที่ไดนําขึ้นถวายรายงานแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

• ธนาคารธนชาตรวมสนับสนุนหนังสือคูมือการทองเที่ยว “เปดทองหลังพระ” (Royal Initiative 
Discovery) คูมือการทองเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดําริ เพื่อเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระ
ชนมายุครบ 80 พรรษา ในป 2550 โดยคูมือดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมใหชาวไทย และชาวตางประเทศรูจักสถานที่
ในโครงการพระราชดําริ และเพื่อกระตุนการทองเที่ยวเชิงการเรียนรูแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

• ธนาคารธนชาตรวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบเครื่องอบผาใหแกมูลนิธิเด็กออนในสลัม ใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เพื่อใชในการดูแลเด็กออน
ในมูลนิธิฯ รวมทั้งยังต้ังกลองรับบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิเด็กออนในสลัม บริเวณหนาเคานเตอรของธนาคารธนชาต       
ทุกสาขาทั่วประเทศตลอดป 2550 เพื่อเปนสื่อกลางในการรับบริจาคเงินจากประชาชนและนําเงินทั้งหมดมอบใหกับ
มูลนิธิฯ นําไปชวยเหลือเด็กตอไป 

• ธนาคารธนชาตรวมกับชมรมประชาสัมพันธธนาคารสนับสนุน “โครงการแวนแกว” โดยการขอรับ
บริจาคแวนตา เลนส และเงินจากพนักงานกลุมธนชาตที่มีจิตศรัทธาและมีน้ําใจชวยเหลือเพื่อนมนุษย เพื่อนําแวนตาและ
เงินบริจาค ไปมอบใหกับกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ธนาคารแวนตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไร
ขิง) จังหวัดนครปฐม ใหนําไปชวยเหลือเด็กและผูยากไรที่มีปญหาทางสายตา 
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• ธนาคารธนชาตสนับสนุนโครงการเจดียพระธาตุจําลองมหามงคล 12 ปนักษัตรของมูลนิธิธรรมรักษ วัด
พระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี เพื่อนํารายไดจากการจัดจําหนายเจดียจําลอง 12 ปนักษัตร หลังหักคาใชจายนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งมอบใหแกวัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี 
เพื่อสมทบทุนในการจัดสรางโรงพยาบาลธรรมรักษ  และเพื่อใชในการดูแลรักษาบูรณะพระธาตุ 

• ธนาคารธนชาตสนับสนุนการจัดพิมพไปรษณียบัตรถวายสัจจะในโครงการ “60 ลานรวมใจถวายสัจจะ
เฉลิมฯ 80 พรรษา นวมินมหาราชา” ของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดิน เชิงคุณธรรมรวมกับทางองคกรภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เพื่อเชิญชวนใหประชาชนทั่วประเทศแสดงพลังแหงความ
สามัคคี และความจงรักภักดี ดวยการถวายสัจจะวาจะประพฤติปฎิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่นผาน
ทางไปรษณียบัตร 

ดานสิ่งแวดลอม 

ปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีสวนสําคัญใน
การดํารงชีวิตอยูของพลเมือง และสัตวโลก แตเนื่องจากปจจุบันสิ่งแวดลอมไดถูกทําลายไปมาก กลุมธนชาต จึงเล็งเห็น
ความสําคัญและไดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการชวยรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

• ธนาคารธนชาตจัดโครงการ “สะอาดตา สะอาดใจ ถวายไท องคราชัน” ดวยการทําความสะอาดชุมชน 
และพื้นที่สาธารณะ โดยกิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมใหญประจําปที่ธนาคารธนชาตใหความสําคัญ และจัดขึ้นพรอมกัน
ทุกสํานักงานเครือขาย 21 แหง ของธนาคารธนชาตทั่วประเทศ ซึ่งไดรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
จัดกิจกรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 

• ธนาคารธนชาตจัดโครงการสินเชื่อ NGV ดอกเบี้ย 0% ผอนนานสูงสุด 36 เดือน เพื่อสนับสนุนประชาชน
ที่ตองการใชกาซ NGV เปนพลังงานทดแทนสําหรับยานยนต และเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการดําเนินมาตรการประหยัด
พลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 

• ธนาคารธนชาตมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งสถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซลขึ้น ในโครงการ “ไบโอดีเซล” 
ของสถานีตํารวจปทุมวัน วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งโครงการดังกลาว เพื่อเปนการอนุรักษพลังงาน และการใช
พลังงานทดแทนของตํารวจ รวมถึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตรวจตราพื้นที่ ใหเปนไปตามยุทธศาตรการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก และชวยประหยัดพลังงานตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง
ยังเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ  80  พรรษา  ในวันที่  5 
ธันวาคม 2550 

• ธนาคารธนชาตไดรวมกับสมาคมธนาคารไทย และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษสนับสนุนการปลูกปาตาม
“โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50” ในพื้นที่ 
ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ จํานวน 760 ไร ซึ่งไดดําเนินการปลูกมาแลว 3 ป ต้ังแตป 2548 – 2550 พรอมทั้งไดทํา
พิธีสงมอบปาใหกับตัวแทนจากภาครัฐ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อดูแลใหเปนสมบัติของชาติ
และเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป 
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• สหกรณออมทรัพย พนักงาน ธนชาต จํากัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเชิญชวนสมาชิกสหกรณและ
ครอบครัว รวมกันปลูกปาเฉลิมพระเกียรติที่ อ.บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อรวมกันรณรงคสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
อนุรักษธรรมชาติ และปาชายเลนอันเปนแหลงอาหารสําคัญของระบบนิเวศนวิทยาใหกับพนักงานและครอบครัว        

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของสํานักงานเครือขาย 

นอกจากกิจกรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตนแลวในป 2550 กลุมธนชาตนําโดยธนาคารธนชาต 
ดวยความรวมมือของบริษัทในกลุมธนชาตยังไดรวมมือกันดําเนินโครงการ “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยสํานักงานเครือขาย (CSR : HUB)” ซึ่งมีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกใหสํานักงานเครือขายอันประกอบดวย
สํานักงานสาขาของธนาคารและสํานักงานบริการของธุรกิจในกลุมฯมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่ที่เครือขายใหบริการ เปนการมีสวนรวมเสริมสรางและรวมดูแลชุมชนและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 
โดยในป 2550 ไดดําเนินการแลว  ดังนี้  

• สํานักงานเครือขายตนสน... สนับสนุนการศึกษาเพื่อสรางอาชีพ จัดกิจกรรม “ธนชาตสรางอาชีพ เพื่อ
พัฒนาสังคม” ใหกับศูนยฝกอาชีพสวนลุมพีนี โดยไดมอบอุปกรณตางๆ เพื่อใชประกอบการเรียน การสอนฝกอาชีพ
แขนงตางๆ และชวยปรับปรุงอาคารเรียน สถานที่พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนใหกับศูนยฝกอาชีพ เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชน และผูดอยโอกาสไดเขารับการฝกอาชีพ และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพตอไป 

• สํานักงานเครือขายสุราษฎรธานี จัดโครงการ “ธนชาต เติมเต็มเพื่อสังคม” เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใน
ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง และเล็งเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย โดยมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนในชุมชน
เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมพิเศษใหกับชุมชนใน จ.สุราษฎรธานี จ.ชุมพร และจ.ระนอง รวมถึงการจัดแขงขันกีฬาฟุตบอล
เพื่อเช่ือมสัมพันธกับชุมชน ในชื่อทีม “Thanachart Football Kids Camp” โดยเชิญอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย คุณปยะ
พงษ  ผิวออน  มาเปนโคชในการฝกสอนเทคนิคตางๆ และการเลนฟุตบอลที่ถูกวิธีใหแกเด็กๆ ในพื้นที่จ.สุราษฎรธานี    

• สํานักงานเครือขายขอนแกน  รวมกับสภากาชาดไทยสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตจากพนักงานธนาคาร
ธนชาตและพนักงานของบริษัทในกลุมธนชาต ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนประจําทุกป โดยในสวนภูมิภาค  
ธนาคารธนชาต สาขาขอนแกน รวมกับองคกรตางๆ ในจังหวัดขอนแกนจัด “โครงการ ๘๐ พรรษา พอหลวงไทย ชาว
ขอนแกนรวมใจถวายโลหิต ๘๐ ลานหยด" เพื่อถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ที่สาขาของธนาคาร  

• สํานักงานเครือขายนครสวรรค  มอบถุงยงัชีพ จํานวน 1,000 ถุง เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัด
นครสวรรค ในโครงการ “ถุงยังชีพบรรเทาทุกขจากภัยน้ําทวม”  

• สํานักงานเครือขายหาดใหญ จัดโครงการรณรงค “ธนาคารธนชาต หวงใย สวมหมวกนิรภัยใหนอง”โดย
รณรงคสงเสริมใหผูปกครองตระหนักในความปลอดภัยของบุตรหลานและสนับสนุนหมวกนิรภัย จํานวน 1,200 ใบ  
ใหกับ 5 โรงเรียนใน อ.เมืองหาดใหญ และจ.สงขลา ไดแก โรงเรียนเทิดคุณธรรมวิทยา  โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนกอบ
กาญจนศึกษามูลนิธิ โรงเรียนวัดคลองเรียน และโรงเรียนอนุบาลหวังดี เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย  
ทั้งผูขับขี่ และผูซอนทายรถจักรยานยนต อันจะสงผลในการชวยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนตบนทองถนน   

• สํานักงานเครือขายงามวงศวาน รวมกับชุมชน และเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการ “คลองสวย น้ําใส” 
ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองบางซื่อ ชุมชนเรวดี ใหมีภูมิทัศน  และสภาพแวดลอมที่ดีคืนใหแกชุมชน   โดยมีพนักงานธนาคาร
ธนชาต พรอมทั้งพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี และประชาชนในชุมชนรวมกันทําความสะอาด และขุดลอกคลองบาง
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ซื่อจนมีภูมิทัศน และสภาพแวดลอมที่ดีตามเปาหมายของโครงการ และยังรวมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมวัน
สิ่งแวดลอมโลก ภายใตช่ืองาน “โลกไมรอน  ที่นครนนท”  เพื่อสรางจิตสํานึก และกระตุนใหเยาวชน และประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึงประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติ
ที่ดี  และนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตอไป   
 

กลุมธนชาตยังคงยืนหยัดดําเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยความรวมมือจากธนาคารธนชาต และ
บริษัทในกลุมธนชาตทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาคผานสํานักงานเครือขาย (CSR : HUB) เพื่อชวยเหลือ และพัฒนา
สังคมรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศตอไป 
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	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
	การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
	 กองทุนรวม 
	  กองทุนส่วนบุคคล 
	 ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล
	1. ลักษณะและนโยบายการตลาด
	กลยุทธ์การแข่งขัน
	1. ลักษณะและนโยบายการตลาด




	20070083T07.DOC
	20070083T08.DOC
	ยานพาหนะ
	งานระหว่างก่อสร้าง
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
	หมายเหตุ   1.) ยอดหนี้คงค้าง หมายถึง ยอดคงค้างของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
	 ตามรายงานการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ตรวจสอบบริษัท ทุนธนชาต จำกัด ( มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม   เพียงวันที่   30  กันยายน  2549



	20070083T09.DOC
	20070083T10.DOC
	20070083T11.DOC
	รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
	ณ วันที่  18 ตุลาคม 2550
	จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว


	20070083T12.DOC
	หมายเหตุ      *   นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ และนายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
	โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550
	คณะกรรมการชุดย่อย
	คณะกรรมการตรวจสอบ
	  คณะกรรมการสรรหา
	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2550

	รายชื่อคณะกรรมการ
	หมายเหตุ     *     นางสุชาดา ภวนานันท์, นายปิยะพงศ์ อาจมังกร และ นางนุสรา  รุนสำราญ  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2550
	ผู้บริหาร


	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 ผู้ถือหุ้น
	 พนักงาน
	 ลูกค้า
	 คู่ค้า / เจ้าหนี้
	 คู่แข่ง
	 สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 ภาครัฐ
	 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
	 การบริหารความเสี่ยง
	  บริษัทฯ  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัทในกลุ่มธนชาต ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  จึงได้จัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการติดตาม ตลอดจนมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ โดยรายละเอียดปรากฏในเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ในส่วน 2 หน้าที่ 1-1 ถึง หน้า 1-14
	 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	รายชื่อ
	หมายเหตุ     นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุชาดา  ภวนานันท์  ซึ่งจะครบวาระประมาณ ปี 2553
	      และนายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายปิยะพงศ์  อาจมังกร ซึ่งจะครบวาระประมาณ ปี 2551


	 การประชุมคณะกรรมการ
	สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
	การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ


	รายชื่อคณะกรรมการ
	ค่าตอบแทนรวม
	ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

	 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาต


	20070083T13.DOC
	 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

	20070083T14.DOC
	บริษัทร่วม
	บริษัทย่อย
	การถือหุ้น
	กรรมการที่มีความสัมพันธ์

	ความเกี่ยวข้อง
	การถือหุ้น
	กรรมการที่มีความสัมพันธ์
	ความเกี่ยวข้อง
	-   มีอำนาจใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
	-   ไม่ได้ถือหุ้นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
	การถือหุ้น
	กรรมการที่มีความสัมพันธ์


	20070083T15.DOC
	  ทุนจดทะเบียน :-
	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
	  ทุนจดทะเบียน :-
	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
	เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 
	(รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) (1)
	ตราสารหนี้
	ตราสารทุน
	ฐานะการเงิน
	 สินทรัพย์
	 สินทรัพย์
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 รายได้
	 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
	ฐานะทางการเงิน
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	  รายได้
	 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
	ส่วนของผู้ถือหุ้น


	 รายได้
	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
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	13.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ

	 ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
	ชื่อ
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	เอกสารแนบ 1
	คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษา  
	คณะกรรมการ
	นายบันเทิง ตันติวิท
	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	กรรมการอิสระ

	และกรรมการสรรหา
	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
	อายุ

	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
	อายุ

	นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป
	อายุ
	การศึกษา
	อายุ
	อายุ
	อายุ
	อายุ
	อายุ
	ที่ปรึกษา


	กรรมการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	อายุ

	ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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	เอกสารแนบ 2
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	เอกสารแนบ 3


