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เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียด เกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารของบริษัทและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551       

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิก

หัวขอนี”้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (เดิมชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย) 

ช่ือบริษัท : บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) ช่ือยอ “ทนุธนชาต” ช่ือภาษาองักฤษ 

“Thanachart Capital Public Company Limited” ช่ือยอ “TCAP” 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจดังน้ี 

1. การลงทุน และใหสินเช่ือแกบริษัทลูกในกลุมธุรกิจทางการเงินของ

ตนเอง 

2. การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลทําใหบริษัทโฮลดิ้งมีอํานาจควบคุม

ในบริษัทนั้นจะตองเปนธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตองไดรับ

อนุญาตจาก ธปท. 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 10-11 และ 15-20 

  ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000510    

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว  13,331,540,030 บาท 

แบงออกเปน หุนสามัญ  :   1,333,138,147   หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

                    หุนบรุมิสทิธิ * :              15,856    หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 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 

หมายเหตุ *

 

 ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 : 1 โดยไมมีคาใชจายและสามารถใช

สิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป 

mailto:natfin@nfs.co.th�
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ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

นายทะเบียนหลักทรัพย/ : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

นายทะเบยีนหุนกู  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62  

  ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

  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 ถนนรชัดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศัพท 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-90 

รายชื่อผูสอบบัญชี : นางสาวรตันา 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/นายทะเบยีนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

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

  เว็บไซต : http://www.tmbbank.com 

  TMB Phone Banking  1558 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารซิตีแบงค กรุงเทพ 

  ช้ัน 16 เลขที่ 82  ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรกั 

  กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท 0-2232-2665  โทรสาร 0-2639-3594 

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

    

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  - ไมมี  

ท่ีปรึกษาหรือผูจดัการภายใตสญัญาการจดัการ  - ไมมี  

http://www.tmbbank.com/�
http://www./�
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การลงทุนบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551   

ทุนธนชาต มีการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป ของจํานวนหุนท่ี

ออกจําหนายแลวดังตอไปนี ้

 
ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน ทุนจดทะเบียน ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวนหุน 

ที่ออกจําหนาย 

จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน 

การถือหุน 

(รอยละ) 

บริษทั บริหารสินทรัพย   

เอ็น  เอฟ  เอส  จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร  ชั้น 17   

ถนนพญาไท แขวงวังใหม    

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2217-8199   

โทรสาร  0-2217-8289 

บริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพของ

สถาบันการเงิน 

สามัญ 1,000,000,000 1,000,000,000 

 

100,000,000 99,999,993 100.00 

บริษัท บริหารสินทรัพย  แมกซ  จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร  ชั้น 17   

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม   

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2611-9533-44  

โทรสาร 0-2611-9494 

บริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพของ

สถาบันการเงิน 

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

บริษัท  ถิรวานิช  จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร  ชั้น 10 

โซน 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2611-6606   

โทรสาร  0-2611-9516 

อยูระหวาง

ดําเนินการชําระ

บัญช ี

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

บริษัท  กรุงเทพเคหะ  จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร  ชั้น 10  

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม   

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2217-8000  

โทรสาร  0-2611-9486 

อยูระหวาง

ดําเนินการชําระ

บัญช ี

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

บริษัท  สินเคหการ  จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค  ทาวเวอร  ชั้น 10  

ถนนพญาไท แขวงวังใหม    

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2613-6000   

โทรสาร  0-2611-9516 

อยูระหวาง

ดําเนินการชําระ

บัญช ี

สามัญ 

บุริมสิทธิ 

5,000,000 

20,000,000 

5,000,000 

20,000,000 

1,000,000 

4,000,000 

755,938 

4,000,000 

95.12 
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สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน ทุนจดทะเบียน ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวนหุน 

ที่ออกจําหนาย 

จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน 

การถือหุน 

ธนาคารธนชาต  จํากัด  (มหาชน) 

900 อาคารตนสนทาวเวอร  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

กรุงเทพฯ  10330 

โทร. 0-2655-9000  

โทรสาร 0-2655-9001 

ธนาคาร สามัญ 21,346,192,920  

 

17,346,192,920 

 

1,734,619,292 

 

1,299,806,667 74.93 

บริษทั  ปรีชา  กรุป  จํากัด  (มหาชน) 

1919 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 

โทร. 0-2722-8855  

โทรสาร  0-2722-8844 

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

สามัญ 336,000,000 336,000,000 336,000,000 33,306,100 9.91 

บริษัท  เอช  ที  อาร  จํากัด 

32/46  ชั้น 18  อาคารชโิน-ไทย ทาว

เวอร  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)   

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ  10110 

โทร. 0-2259-8911-6, 0-2261-0809  

โทรสาร  0-2259-8919 

ใหเชาพื้นท่ี

สํานักงานและ

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

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

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 

444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร  

ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท  

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0-2217-8160 

แปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย 

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

หมายเหตุ

 

  รอยละการถือหุนท่ีแสดงนับรวมการถือหุนโดยผูท่ีเก่ียวของ 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2551 เผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาวิกฤตการณทางการเงินและ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  ประกอบกับความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาน้ํามัน รวมทั้งปญหา

เสถยีรภาพทางการเมอืงทีร่นุแรง ซึง่สงผลกระทบตอความเช่ือมัน่ของผูบรโิภค นักลงทนุ และนักทองเทีย่วชาวตางชาติ 

ทาํใหภาคธรุกิจการเงินไทยดําเนินธรุกิจอยางระมดัระวัง ดังจะเหน็ไดจากการรกัษาระดับสภาพคลองสวนเกินใหอยูใน

เกณฑทีส่งูกวาภาวะปกติ เพ่ือรองรบัความผันผวนของวิกฤตการณทางการเงินทีเ่กิดขึน้ โดย ณ สิน้ป 2551 สภาพคลอง

สวนเกินในระบบการเงินไทยปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากปกอน สงผลใหอตัราดอกเบีย้เงินฝากปรบัตัวลดลงเปนไปในทศิทาง

เดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” 

 อยางไรก็ดี ในป 2552 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมชะลอตัว อัตราวางงานเพ่ิมสูงขึ้น ทําใหสถาบันการเงินตอง

ระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือเพ่ือไมใหเกิดสินเช่ือดอยคุณภาพในอนาคต ทั้งน้ี สวนใหญธุรกรรมที่เก่ียวกับการปลอย

สินเช่ือเกิดจากการใหบริการของธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีการปรับ

มาตรการในการปลอยสินเช่ือและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงดานเครดิต เชน  Behavior scoring ซึ่งจะ

ชวยใหธนาคารธนชาตสามารถจดัการความเสีย่งไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับลกัษณะของความเสีย่ง (risk 

profile) นอกจากนี้ เพื่อใหธนาคารธนชาตมีความเขมแข็ง มั่นคง ไดมีการพัฒนากระบวนการประเมินความเพียงพอของ

เงินกองทนุ (ICAAP) ตามเกณฑ Basel II : Pillar 2 ซึง่จะทาํใหธนาคารธนชาตสามารถบรหิารจดัการเงินกองทนุอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงสรางในการบริหารจัดการความเส่ียงของทุนธนชาต 

 ทนุธนชาต ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เน่ืองจากการดําเนินธรุกิจของ ทนุธนชาต ตองเผชิญ

กับปจจัยเสี่ยงตาง ๆ อยูตลอดเวลา ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ทนุธนชาต  

ดังน้ัน เพื่อใหสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงใหอยู

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

 คณะกรรมการ บริษัท มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย  และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ

ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) โดยจะพิจารณาถงึผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานและฐานะการเงินของ 

ทนุธนชาตใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงานของทนุธนชาต 

 คณะกรรมการบริหาร  มีบทบาทในการกําหนดกลยุทธ  และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง

กลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ บริษัท พิจารณาอนุมตัิ  

และกํากับดูแลการทําธุรกรรมใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทนุธนชาต 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม

ขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ  รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

และระบบการควบคุมภายใน  
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 2-2 

ภาพแสดงโครงสรางการบริหารความเสีย่งของทุนธนชาต ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การดําเนินงานตาง  ๆ อยูภายใตโครงสรางองคกรที่มีการสอบยันและถวงดุลอํานาจ  สามารถตรวจสอบ

การปฏบิตังิานระหวางกันได  (Check and Balance) มีหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง  (Middle Office) 

ไดแก ฝายควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Department) และหนวยงานที่บันทึกรายการ  (Back Office) แยกออกจาก

หนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office)  

• ทนุธนชาต กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  ซึง่ได

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง  ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม  และยังไดกําหนด

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปจจัย

ความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจําลอง  (Model) ที่เหมาะสมสําหรับวัดคาความเสี่ยง   3) การควบคุมความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และ 4) การติดตามสถานะความเสีย่งเพ่ือจดัการความเสีย่งใหทนัตอสถานการณทีอ่าจ

เกิดขึน้ 

• การกําหนดขนาดและสดัสวนคาความเสีย่งทีแ่ตกตางกัน  ทําใหทนุธนชาต สามารถรับรูถึงระดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อใชเปนเพดานในการควบคุมคาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได  และใชเปน

ระดับสัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง 

 ระบบการบริหารความเสี่ยงขางตนมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง  มีการปรับปรุงให

เหมาะสม ทนัตอเหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได  และมีการคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน   

ลูกคา และพนักงานเปนสาํคญั 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 2-3 

ประเภทความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ มีดังน้ี 

1. ความเสีย่งดานเครดติ  (Credit Risk)    

 ความเสีย่งดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหน้ีหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ี หรือปฏิบัติตาม

เง่ือนไขทีไ่ดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหนี ้จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  ซึ่งสงผล

กระทบตอธุรกิจ  ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทนุของ         

ทุนธนชาต และบริษัทยอย  ความเสีย่งดังกลาวอาจเกิดขึน้ไดทัง้จากการทาํธรุกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืม

หรือใหสินเช่ือ  การกอภาระผูกพันหรือการค้ําประกัน  ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต  และการลงทนุใน

หลักทรัพยประเภทตราสารหนี ้ (Market Instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ ธปท.ไมค้ํา

ประกันและองคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน  

 ภายใตนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งดานเครดิต  ทุนธนชาตและบริษัทยอยไ ดสรางวัฒนธรรม

ทางดานเครดิต  เริ่มจากการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญาหรือผูออกตราสารประเภทหนี้

โดยใชแบบวิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภทคูสัญญา  และมอบหมายใหหนวยงาน

วิเคราะหสินเช่ือซึ่งเปนหนวยงานอิสระเปนผูประเมินความเสี่ยงดวยแบบวิเคราะหดังกลาว  ทั้งน้ี คณะกรรมการที่มี

อํานาจในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับระดับความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา  

วงเงินสินเช่ือหรือลงทุนที่เหมาะสม  และเง่ือนไขตาง  ๆ ในการใหสนิเช่ือหรอืกอภาระผกูพัน  รวมทั้งควบคุมสถานะ

ความเสีย่งทัง้ในระดับภาพรวม  ดวยการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเช่ือไปยัง แตละสวนธุรกิจ และ กลุมลูกคาตาง ๆ 

กันอยางเหมาะสม ภายใตระดับเพดานความเสีย่งทีก่าํหนดไว  ตลอดจน ติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือใหมีการจัดการอยาง

เหมาะสม ดําเนินการดวยความระมดัระวัง  รอบคอบ เนนการพิจารณาศักยภาพของธรุกิจและความสามารถในการ  

ชําระหน้ีคืนเปนปจจัยสําคัญ  โดยมีหนวยงานควบคุม ความเสี่ยง ซึ่งเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการทํา  

ธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิต  และมีหนวยงานตรวจสอบ

รบัผดิชอบในการสอบทานสนิเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

1.1 ความเสีย่งจากการกระจกุตัวของสนิเชือ่   

 ทุนธนชาต และบริษัทยอย  มีเปาหมายในการกระจายสินเช่ือใหแกกลุมลูกคาตาง  ๆ อยางเหมาะสม เนน

ในกลุมลูกคาที่มีศักยภาพดี   และควบคมุไมใหเกิดการกระจกุตัวในกลุมใดกลุมหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความ

เสี่ยง Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  
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 สถานะเงินใหสนิเช่ือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 เทียบกับ ณ วันที่ 31  ธนัวาคม 2550 สามารถจาํแนกตาม

ประเภทธรุกิจ ไดดงัน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
2551 2550 

มูลหน้ี  รอยละ มูลหน้ี รอยละ 

การเกษตรและเหมืองแร 1,187 0.42 1,331 0.56 

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 13,404 4.79 7,717 3.22 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 15,596 5.57 7,258 3.03 

การสาธารณูปโภคและการบริการ 13,829 4.94 9,129 3.81 

การบริโภคสวนบุคคล     

     เพ่ือที่อยูอาศัย 7,724 2.76 8,143 3.40 

     เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย 1,897 0.68 1,931 0.81 

     เพ่ือเชาซือ้ 211,828 75.66 191,025 79.68 

อื่น ๆ 14,518 5.19 13,211 5.51 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 279,983 100.00 239,745 100.00 

 

 จากขอมูลสินเช่ือโดยรวมพบวา ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีสินเช่ือเชาซื้อ คิด

เปนรอยละ 75.66 ของยอดสินเช่ือรวม อยางไรก็ตามสินเช่ือเชาซื้อ สวนใหญเปนสินเช่ือเชาซื้อสําหรับบุคคลธรรมดาซึ่ง

มีมูลคาตอสัญญาไมสูงมากนักและมีจํานวนลูกคามากทําใหมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี  ทั้งน้ี การปลอยสินเช่ือเชาซื้อได

ทาํผานธนาคารต้ังแตป 2548  

1.2 ความเสีย่งจากการดอยคุณภาพของสนิเชือ่ 

 สินเช่ือดอยคุณภาพ ไดแก สินเช่ือจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ เปนปญหาหลักของ  

แตละสถาบนัการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทนุของ ทุนธนชาต และบริษัทยอย  ซึ่งทนุธนชาตและ  

บริษัทยอย ไดใหความสาํคญัและพยายามควบคมุคณุภาพของสนิเช่ือดวยการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนในการติดตาม

คณุภาพของสนิเช่ืออยางสม่าํเสมอ       

    สัดสวนสินเช่ือดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เทียบกับ ณ วันที่ 31  ธนัวาคม 2550 เปนดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

สินเชื่อจัดชั้น 
2551 2550 

มูลหน้ี รอยละ มูลหน้ี รอยละ 

ตํ่ากวามาตรฐาน 2,226 18.05 2,603 23.07 

สงสัย 2,092 16.97 2,278 20.19 

สงสัยจะสูญ 8,011 64.98 6,400 56.74 

รวม 12,329 100.00 11,281 100.00 
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 ทนุธนชาต  และบริษัทยอย มีปริมาณสินเช่ือดอยคุณภาพ เพ่ิมขึ้นจากจาํนวน 1 1,281 ลานบาท ในเดือน

ธนัวาคม ป 2550 มาอยูที่ 12,329 ลานบาท ในเดือนธนัวาคม ป 2551  เมือ่พิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสนิเช่ือ สนิเช่ือ

ดอยคุณภาพมีสัดสวนเทากับรอยละ 4.40 ของเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ ลดลงจากรอยละ 4.71 ในเดือนธนัวาคม 

ป 2550  และสามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

สนิเช่ือดอยคุณภาพจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
2551 2550 

มูลหน้ี รอยละ มูลหน้ี  รอยละ 

การเกษตรและเหมืองแร 41 0.33 37 0.33 

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 1,312 10.64 1,170 10.37 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 1,762 14.29 1,923 17.05 

การสาธารณูปโภคและการบริการ 569 4.62 1,145 10.15 

การบริโภคสวนบุคคล     

     เพ่ือที่อยูอาศัย 688 5.58 685 6.07 

     เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย 300 2.43 308 2.73 

     เพ่ือเชาซือ้ 5,130 41.61 3,799 33.68 

อื่น ๆ 2,527 20.50 2,214 19.62 

รวมสินเชื่อดอยคุณภาพ 12,329 100.00 11,281 100.00 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต  และบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากสินเช่ือดอย

คุณภาพในสวนที่หลักประกันไมคุมวงเงินภายหลังจากหักสํารองหน้ีสูญ เน่ืองจากทนุธนชาต มกีารต้ังสาํรองเต็มจาํนวน 

ในสินเช่ือดอยคุณภาพที่หลักประกันไมคุมตามมาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 39 (IAS39) 

สินเชื่อดอยคุณภาพของทุนธนชาต และบริษทัยอยท่ีเปนสถาบนัการเงิน 

(หนวย : ลานบาท) 

 2551 2550 เปล่ียนแปลง 

สินเช่ือดอยคุณภาพ 11,640 10,783 857 

    หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุม 7,731 6,204 1,527 

สํารองหน้ีสูญ 7,823 6,640 1,183 

    หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุมหลังหักสํารองหน้ีสูญ (92) (436) 344 

สํารองหน้ีทั่วไป 270 523 (253) 
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การปรับโครงสรางหน้ีทีม่ปีญหา 

(หนวย : ลานบาท) 

 2551 2550 

จํานวนลูกหน้ี (ราย) 831 747 

ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง  4,846 5,242 

หน้ีสวนที่หลักประกันไมคุม  1,571 1,384 

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้  - - 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ  279,983 239,745 

ยอดหน้ีปรับโครงสรางตอสินเช่ือรวม (รอยละ) 1.73 2.19 

 ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหน้ีเปนความเสี่ยงจากลูกหน้ีดอยคุณภาพยอนกลับ น่ันคือหลังจากปรับ

โครงสรางหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหน้ีดอยคุณภาพอีกครั้งหน่ึง ซึ่งจะสงผลกระทบกับ  

ทนุธนชาตและบริษัทยอย ในสวนของการปรับโครงสรางหนี้ ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ลูกหน้ีที่ไดทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้มียอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวนเงินรวม 4,846 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.73 ของยอดรวมเงิน

ใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสรางดังกลาวหากคํานวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคา

รวมประมาณ 1,571 ลานบาท 

1.3 ความเสีย่งจากหลักประกัน 

 สําหรับการใหสินเช่ือที่มีหลักทรัพยเปนหลักประกัน ทุนธนชาต และบริษัทยอยกําหนดใหมีการวิเคราะห

และจัดระดับคุณภาพของหลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น 

และนําผลการวิเคราะหดังกลาวไปใชเปนปจจัยหน่ึงในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลักประกันดังกลาวไม

วาจะเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาไดตองมีการประเมินราคาหรือ 

ตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที่ ธปท. กําหนดไว  

                  ที่ผานมาธุรกรรมสินเช่ือเชาซื้อรถยนตซึ่งเปนธุรกิจหลักของ ทุนธนชาต และบริษัทยอย มีการขยายตัว

อยางตอเน่ือง  โดยรถยนตเปนหลักประกันที่ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทฯ 

สามารถดําเนินการครอบครองสนิทรพัยไดในทนัทเีพ่ือนําไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังน้ัน ทนุธนชาต และบรษิทั

ยอยอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถยนตที่เปนหลักประกันได รวมทั้งความเสี่ยงจากการจําหนายรถยนตแตไม

สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี ขึ้นกับปจจัยเสี่ยง เชน สภาวะตลาดรถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา 

เปนตน 

1.4 ความเสีย่งจากการดอยคาของทรัพยสนิรอการขาย 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี

สุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคาจํานวน 7,554 ลานบาท คิดเปนรอยละ  1.92 ของสินทรัพยรวม มีคาเผ่ือการดอยคา  917 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.83 ของมลูคาราคาตนทนุทางบญัชี 
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 ทนุธนชาต  และบริษัทยอย  มีทรัพยสินรอการขายสวนหน่ึงจํานวน 80 ลานบาท (ราคาทุน) ไดมกีารทาํ

สัญญาจะซื้อจะขายกับลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือการโอนกรรมสิทธิ์ ทนุธนชาตจึงยังมิไดรับรูการขายและ

ทรัพยสินดังกลาวยังคงบันทึกเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินรอการขายของทนุธนชาต และบริษัทยอย 

1.5 ความเสีย่งจากการคํ้าประกันและการอาวลั 

 ทุนธนชาต และบริษัทยอย ไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลต๋ัวเงิน  เลต็เตอร

ออฟเครดิต การค้ําประกันกูยืมเงิน ซึ่ง บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคาในกรณีที่

ลูกคาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา สําหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ําประกันและการอาวัล ทุนธนชาต และบริษัทยอย

ไดดูแลและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว ดวยการตรวจสอบขอมูล โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติ  ตลอดจนควบคุม

และติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับการใหสนิเช่ือตามปกติของทุนธนชาต และบริษัทยอย 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มภีาระผกูพันจากการค้าํประกันการกูยมืเงินและ

การค้ําประกันอื่น ๆ จาํนวน 4,352 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.10 ของสินทรัพยทั้งหมด 

2. ความเสีย่งดานตลาด (Market Risk)    

 ความเสี่ยงดานตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบตอรายไดของบริษัทฯและเงินกองทุนของทุน

ธนชาต และบริษัทยอย แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสีย่งดานราคา ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้  และความเสีย่ง

ดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยทุนธนชาต  และบริษัทยอย มีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่

เหมาะสมและเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุนธนชาต และบริษัทยอย 

 2.1   ความเสีย่งดานราคา (Price Risk)  

 เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ตราสารหนี้และตราสารทุนทําใหมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของทุนธนชาตและบริษัทยอยลดลง 

 ทนุธนชาต และบริษัทยอยไ ดพัฒนาเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงโดยใชแบบจําลองของ Value-at-Risk 

(VaR Model) เพ่ือวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเช่ือมั่นหน่ึง  ๆ หากถือครองหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

โดยบริษัทฯ ไดใชคาความเสี่ยงที่คํานวณไดเปนแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมอบหมายให

คณะกรรมการที่ดูแลการลงทุน เปนผูควบคุม และติดตามความเสี่ยงดานน้ี  ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาเครื่องมือดังกลาวมี

ประสิทธิภาพและมีความแมนยํา บริษัทฯ  กําหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทํา Backtesting โดยใชเกณฑ

มาตรฐานที ่Bank for International Settlement (BIS) กําหนด  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการจําลองเหตุการณรุนแรงอื่น  ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคา

หลักทรัพยในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลันหรือทําการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพ่ือใหบรษิทัฯคาดการณไดวา

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลตอรายไดและเงินกองทุนของทุนธนชาต และบริษัทยอยอยางไร  
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 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุนที่มีไวเพื่อคาและเผื่อขายของทุนธนชาต  และบริษัทยอย จาํแนกตาม

ประเภทเงินลงทนุ  เปนดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

 จากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด มีแนวโนมปรับตัวลดลง ทนุธนชาตและบริษัทยอย จงึไดเพ่ิมการลงทนุ

ในพนัธบตัรรฐับาลรฐัวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะยาว มากขึ้น  ประกอบกับความผันผวนของราคา

หลักทรัพยที่เพ่ิมสูงขึ้นจากวิกฤตการเงินที่ลุกลามไปทั่วโลก ทนุธนชาต และบริษัทยอยจงึไดลดการลงทนุในตราสารทนุ

ลง โดยรวมคาความเสีย่งดานราคาของทนุธนชาต และบริษัทยอย ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

2.2 ความเสีย่งดานอัตราดอกเบีย้  (Interest Rate Risk)  

 เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ

รายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ใน

ระยะเวลาตาง ๆ กันในระดับที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ของ 

ทนุธนชาต และบริษัทยอย 

 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มีเปาหมายที่จะดําเนินงานภายใตระบบบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่

มีประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินที่

 มูลคายุติธรรม 

2551 2550 

เงินลงทุนช่ัวคราว   

         เงินลงทุนเพ่ือคา - - 

                      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 607 480 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 11 

         เงินลงทนุเผ่ือขาย   

                      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,290 2,881 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 469 134 

                       ตราสารทนุในความตองการของตลาดในประเทศ 49 10 

รวมเงินลงทุนเพือ่คาและเผ่ือขายชัว่คราว 5,415 3,516 

เงินลงทุนระยะยาว   

         เงินลงทนุเผ่ือขาย - - 

                      หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 697 478 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,540 1,585 

                       ตราสารทนุในความตองการของตลาดในประเทศ 2,819 4,010 

รวมเงินลงทุนเพือ่คาและเผ่ือขายระยะยาว 8,056 6,073 

รวมเงินลงทุนเพือ่คาและเผ่ือขาย 13,471 9,589 
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ออนไหวตออตัราดอกเบีย้ในชวงระยะเวลาตาง  ๆ ของทนุธนชาต  และบริษัทยอย  ใหอยูในระดับที่เหมาะสําหรับการ

ดําเนินงาน และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ  บริษัทฯ และผูถือหุน   ทนุธนชาต และบริษัทยอย จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัด

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ําระหวางระยะเวลาของ

การปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสนิทรพัย  หน้ีสนิ  และภาระผกูพันในแตละชวงเวลา (Interest Rate Gap Analysis) 

และเพ่ือใหการดําเนินงานของทนุธนชาต และบริษัทยอยมีความเสี่ยงอยูในขอบเขตที่สามารถยอมรับได ทุนธนชาต และ

บริษัทยอย จัดใหมีการกําหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับไดโดยพิจารณาจาก

โครงสรางของสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ทีค่าดวาจะเกิดขึน้ใน

แตละชวงเวลาตามแผนธรุกิจของทนุธนชาต  และบริษัทยอย  และมอบหมายใหคณะกรรมการ ที่ดูแลดานการ บริหาร

สภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย ควบคมุและติดตามความเสีย่งอยางใกลชดิโดยมกีารติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะ

ตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพ่ือกําหนด

มาตรการตาง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง 

 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  วิเคราะหตามระยะเวลาทีจ่ะมกีาร

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของทุนธนชาต และบริษัทยอย ดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด 

เมื่อทวง

ถาม 

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

สินทรัพยทางการเงิน        

    เงินสด - - - - - 4,018 4,018 

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 451 60,547 200 - - 4,441 65,639 

   หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - - - 

   เงินลงทุน 2,318 8,797 8,932 13,887 1,598 6,238 41,770 

   ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - - - - 50 50 

   เงินใหสินเชื่อ 43,508 6,666 14,663 170,655 42,165 2,038 279,695 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 46,277 76,010 23,795 184,542 43,763 16,785 391,172 

หนี้สินทางการเงิน        

   เงินฝาก 76,106 107,599 85,420 42 - 563 269,730 

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,382 1,060 237 - - 614 7,293 

   เจาหนี้สํานักหักบัญชี - - - - - 295 295 

   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 855 855 

   เงินกูยืม 2 37,456 9,194 13,811 5,000 - 65,463 

   หนี้สินจายเมื่อทวงถาม - - - - - 1,317 1,317 

รวมหนี้สินทางการเงิน 5,384 38,516 9,431 13,811 5,000 1,764 73,906 

2.3  ความเสีย่งดานอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

 เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของทุนธนชาต  และบริษัทยอย ไดรบัผลกระทบในทางลบ

เน่ืองจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นจากการมสีนิทรพัย หรอืหน้ีสนิในสกุลเงินตางประเทศ  หรือจากการทํา  

ธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ 
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 ทั้งน้ี สวนใหญธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศเกิดจากการใหบริการของธนาคาร  

ธนชาต ซึง่เปนบรษิทัยอย  โดยธนาคารธนชาตม อบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

(ALCO) เปนผูควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุ

ครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบกับธนาคาร ธนชาตมนีโยบายในการกําหนด

ระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตอรายไดและเงินกองทุนซึ่งใช

แบบจําลองของ VaR เปนเครื่องมือในการวัดคาความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ดี เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปดความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน  เชน สัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนา เปนตน    

 ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต  และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในระดับตํ่า  

เน่ืองจากสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศสวนใหญ ทุนธนชาต และบริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนาเพ่ือ

ปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

3. ความเสีย่งดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)    

 ความเสีย่งดานสภาพคลอง คอื ความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีทุ่นธนชาต และบริษัทยอย ไมสามารถชําระหน้ีสินและ

ภาระผกูพันเมือ่ถงึกําหนด เน่ืองจากไมสามารถเปลีย่นทรพัยสนิเปนเงินสดได หรอืไมสามารถจดัหาเงินทนุไดเพียงพอ 

หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุน

ของ  

ทุนธนชาต และบริษัทยอย ในปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสด

และฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาทีทุ่นธนชาต และบริษัทยอย อาจมคีวามตองการเงินทนุแตกตางกันเพ่ือรองรบัการ

ครบกําหนดของเงินกูยืม การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย ทัง้น้ี การควบคมุและติดตามความ

เสี่ยงดานสภาพคลอง ทุนธนชาต และบริษัทยอย ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ ที่ดูแลดานการบริหารสภาพคลองและ

อัตราดอกเบี้ยเปนผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง  

โครงสรางแหลงเงินทุนของธนาคารธนชาตซึ่งจําแนกตามประเภทของแหลงที่มาของเงินทุนและระยะเวลา

ของแหลงเงินทนุ เปนดังน้ี 

เงินทุนจาํแนกตามประเภทของแหลงเงินทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

  2551 รอยละ 2550 รอยละ 

เงินกูยืมและเงินรับฝาก     

   จากประชาชน 269,730 78.76 188,166 69.22 

    จากสถาบนัการเงิน 7,286 2.13 3,702 1.36 

    จากตางประเทศ 7 - 7 - 

ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวสญัญาใชเงิน 52,722 15.39 73,120 26.90 

หุนกู 12,741 3.72 6,845 2.52 

รวม 342,486 100.00 271,840 100.00 
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เงินทุนจาํแนกตามระยะเวลาของแหลงเงินทุน 

(หนวย : ลานบาท) 

 2551 รอยละ 2550 รอยละ 

ไมเกิน 1 ป 322,261 94.09 256,356 94.30 

เกิน 1 ป 20,225 5.91 15,484 5.70 

รวม 342,486 100.00 271,840 100.00 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551  ทุนธนชาต และบริษัทยอยมีเงินฝากและเงินกูยืมรวม  342,486 ลานบาท โดย

แหลงเงินทนุสวนใหญยงัคงเปนเงินฝากจากประชาชน ซึง่มรีะยะเวลาครบกําหนดตามสญัญาไมเกิน 1 ป  อันเปนลักษณะ

โครงสรางการทําธุรกิจเปนปกติการคาของสถาบันการเงิน  อยางไรก็ดี ทุนธนชาต และบริษัทยอยไดมีการออกผลิตภัณฑ

ต๋ัวแลกเงิน และหุนกู เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลอืกในการออมเงินใหกบัลกูคา 

 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญา 

เปนดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
วันท่ีครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงิน 

เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

   เงินสด 4,018 - - - 4,018 

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,172 60,447 20 - 65,639 

   หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - - - - - 

   เงินลงทุน 2,318 11,778 21,476 6,198 41,770 

   ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 50 - - 50 

   เงินใหสินเชื่อ 15,951 83,090 180,654 - 279,695 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 27,459 155,365 202,150 6,198 391,172 

หนี้สินทางการเงิน      

   เงินฝาก 73,475 194,841 1,414 - 269,730 

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,996 1,297 - - 7,293 

   เจาหนี้สํานักหักบัญชี - 295 - - 295 

   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - 855 - - 855 

   หนี้สินจายเมื่อทวงถาม 1,317 - - - 1,317 

   เงินกูยืม 2 46,650 18,811 - 65,463 

รวมหนี้สินทางการเงิน 80,790 243,938 20,225 - 344,953 

รายการนอกงบดุล      

   การค้ําประกันการกูยืมและการรับอาวัลต๋ัวเงิน 10 106 12 - 128 

   ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบ

กําหนด 

- 360 83 - 443 

   เล็ตเตอรออฟเครดิต 48 616 - - 664 
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   ภาระผูกพันอื่น ๆ 4,311 1,909 - 1,061 7,281 

รวมรายการนอกงบดุล 4,369 2,991 95 1,061 8,516 
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4. ความเสีย่งดานปฏบิติัการ (Operational Risk)  

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ ทุนธนชาต และบริษัทยอย  ขาดการกํากับดูแล

กิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร หรือมีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่ยังไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือเหตุการณ

ภายนอก และสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ ทุนธนชาต และบริษัทยอย รวมทั้งช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 

ของทุนธนชาต และบริษัทยอย 

 ทุนธนชาต และบริษัทยอย ไดกําหนดมาตรการในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีพรอมทั้งจัดใหมีการ

ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานภายในใหคลองตัวและสอดรับกับรูปแบบของการใหบริการทางการเงินเพื่อความมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ทุนธนชาต และบริษัทยอย ยอมรับได          

บริษัทฯ ไดกาํหนดมาตรการตาง ๆ ไดแก 

• การจัดโครงสรางองคกร กําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน เพื่อการสอบยัน

และถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) โดยการแยกหนวยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office) ออกจากหนวยงานที่ทํา

หนาที่ควบคุมความเสี่ยง (Middle Office) ไดแก ฝายควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Department)  และหนวยงานที่

บันทึกรายการ (Back Office)   

• การจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนการทําธุรกรรม เชน หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

หนวยงานกฎหมาย หนวยงานประเมนิราคาทีม่คีวามชํานาญเฉพาะดานและเปนอสิระ เพ่ือปองกันความผดิพลาดในการ

ทํางานอันเกิดจากความไมรูและไมทันตอเหตุการณ 

• การจัดใหมีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทุกประเภท คูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และระเบยีบอาํนาจอนุมติัเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่เปนแนวทางในการทาํงานภายในองคกรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งหมด 

• การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ที่ดูแลความเสี่ยง และหนวยงานบริหารความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ เพื่อติดตาม และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณที่เกิดขึ้น ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไข

จุดบกพรองใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

• การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเช่ือถือใหแกลูกคาทั้งดานเทคโนโลยีและดานขอมูล 

โดยเฉพาะการปองกันความเสียหายจากการลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมเก่ียวของ  

• การจัดทําขั้นตอนการคัดสรรการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่น (Outsourcing) ทัง้งานดานบรกิารและ

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดระดับความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และความนาเช่ือถือในการดําเนินงาน โดย

ยังอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ  และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ  

• การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ประกอบดวย แผนฉกุเฉนิ 

แผนระบบสาํรอง และแผนการฟนฟูการดําเนินงาน เพ่ือควบคมุไมใหการดําเนินธรุกิจหยดุชะงัก  รวมทัง้จดัใหมกีาร

ซักซอม เพื่อทดสอบความพรอมของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ดี ทุนธนชาต และบริษัทยอย มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามวิธี Basic Indicator Approach 

ที่ BIS กําหนดขึน้ซึง่คาํนวณจาก Gross Income ของบริษัทฯ 
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5. ความเสีย่งดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ

ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดเงินกองทุนหรือ

การดํารงอยูของ ทุนธนชาต และบริษัทยอย  โดยการบริหารความเสี่ยงดาน น้ีกาํหนด ใหมีการทําแผนกลยุทธสําหรับ

ชวงเวลา 3 ปขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณภายนอกที่อาจสงผล

กระทบถึงการบรรลุเปาหมายของธุรกิจ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารของทุนธนชาต และบริษัทยอยจะเปนผูตดิตามผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจําปที่กําหนดเปาหมายไวอยางสม่ําเสมอ 

6. ความเสีย่งจากมาตรการหรือกฎระเบยีบของทางการ 

 ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

ขอบงัคบั กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ของหนวยงานราชการโดยเฉพาะอยางยิง่ ธปท. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต

ละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ และการดําเนินธุรกิจของทุนธนชาต และบริษัทยอย 

 ทุนธนชาต และบริษัทยอย ไดจําแนกผลกระทบจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ ดังนี้ 

6.1 ผลกระทบจาก พ.ร.บ.สถาบนัคุมครองเงินฝาก 

 จากการที ่ พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก เริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม 2551 น้ัน จะสงผลให

การฝากเงินทั้งสกุลเงินบาทและเงินตางประเทศในระบบสถาบันการเงินซึ่งปจจุบันไดรับความคุมครองแบบเต็มรูปแบบ 

เต็มจํานวนทั้งเงินตนและดอกเบี้ย (Full Blanket Guarantee) จากกองทนุเพ่ือการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

เปนการใหความคุมครองโดยมีขอบขายชัดเจน มีการระบุวงเงินคุมครอง ขอบขายการประกัน ประเภทของเงินฝากที่

กฎหมายใหความคุมครอง ผลจากการบังคับใช พ.ร.บ .จะเปนผลดีตอผูฝากเงินใหคํานึงถึงความเสี่ยงและสนใจที่จะ

ตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานของสถาบันการเงินมากขึ้น จากเดิมที่อาจจะพิจารณาเพียงอัตราผลตอบแทนดาน

เดียว ขณะทีแ่ตละสถาบนัการเงินก็จาํเปนตองพฒันาการดําเนินงานใหมปีระสทิธภิาพ มฐีานะการเงินเขมแขง็เปนที่

ยอมรับของลูกคา ซึ่งในชวงแรกของการออก พ.ร.บ. ดังกลาวคาดวาจะสงผลตอธนาคารธนชาตซึ่งเปนบริษัทยอยใหตอง

เผชิญกับการเคลื่อนยายเงินของลูกคาเงินฝากบางสวน ซึ่ง ในชวงเวลาดังกลาว ฐานะสภาพคลองของธนาคารธนชาต

ไมไดรบัผลกระทบแตอยางใด ถงึกระน้ันก็ตาม แตภายหลังจากที่ทางการมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนมากขึน้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจผันผวนทีเ่กิดขึน้ในชวงปลายปทีผ่านมา ทาํใหทางการไดขยายระยะเวลา

คุมครองเงินฝาก ทัง้จาํนวน ออกไปอกีเปนเวลา 3 ป ผูฝากเงินจึงมีการทยอยนําเงินกลับมาฝากที่ธนาคารที่ตนเห็นวามี

ความเขมแข็ง อยางไรก็ดี ธนาคารธนชาตมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับผลของ พ.ร.บ. ในอนาคตดวยการขยายสาขา

เพ่ือขยายฐานลูกคาเงินฝากรายยอยใหมากขึ้น พรอมกับพัฒนาผลิตภัณฑบริการทางดานเงินฝากและการลงทุนให

ตอบสนองความตองการของลูกคารายใหญ และเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางความมั่นคงระยะยาวใหแก

ธนาคารธนชาตในอันที่จะลดผลกระทบจากการเคลื่อนยายเงินฝากของลูกคารายใหญ เมื่อกฎหมายดังกลาวมีผลใหเงิน

ฝากไดรับความคุมครองเหลือเพียงบัญชีละไมเกิน 1 ลานบาท   
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6.2  ผลกระทบจาก พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 

 ตามที่  พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน มีผลใชบังคับในวันที่ 3 สิงหาคม 2551 และ ธปท.ไดออกประกาศที่

เก่ียวของ เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินใหมีฐานะการดําเนินงานที่เขมแข็งและมีระบบการบริหาร

ความเสีย่งทีม่มีาตรฐานเปนสากล  สามารถสรางความเช่ือมัน่ใหแกประชาชนและผูฝากเงินทีม่ตีอระบบสถาบนัการเงิน

ไดโดยรวม  สงผลให ทุนธนชาต และบริษัทยอย มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวม

ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้นในสวนที่เก่ียวของกับการดํารงเงินกองทุนและสินทรัพย การลงทุนและ

การประกอบธุรกิจของ ทุนธนชาต และบริษัทยอย  ขอหามในการทําธุรกรรมบางประเภทที่อาจเขาขายเปนการเอื้อ

ผลประโยชนแกบุคคลที่เก่ียวของ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจทางการเงินเดียวกัน ทั้งน้ี การ

บริหารความเสี่ยงดังกลาวยังอยูภายใตโครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่มีการแยกหนวยงาน Front Office และ Back 

Office ออกจากกันเพื่อสอบทานความถูกตองของรายการและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมีหนวยงานควบคุมความ

เสีย่ง และหนวยงานกลางอืน่ๆ เชน หนวยงาน  Compliance ที่ทําหนาที่ควบคุมความเสี่ยงใหเปนไปตามแนวทาง การ

บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวกอนทําธุรกรรม 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

 บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) “ทนุธนชาต” เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ซี่งบริษัทใน

กลุมธนชาตจัดแบงประเภทการประกอบธุรกิจ ออกเปนสองกลุม 1) กลุมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบดวย  ธรุกิจธนาคาร

พาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน  ธุรกิจ ลีสซิ่ง และ 2) ธุรกิจ สนับสนุน ที่ประกอบดวย 

ธุรกิจโบรกเกอร ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพัฒนาฝกอบรม ที่ถือไดวาเปนกลุมที่ประกอบ

ธรุกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธรุกิจและการดําเนินงานอยางชัดเจน ในสวนของชองทางการบรกิารทางการเงิน

ของกลุมจะผานเครือขายและชองทางการบริการของ ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เปนหลกัตาม

แนวทางสงเสริมของทางการที่กํากับดูแล โดยสามารถกลาวถึงประกอบธุรกิจแตละบริษัทได ดังน้ี 

ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไดแก 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแม

ของกลุมธรุกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต  จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย  และธุรกิจอื่นที่ธนาคารแหง

ประเทศไทย “ธปท.” อนุญาต ไดแก การเปนนายหนาประกันภัย  การเปนนายหนาประกันชีวติ  ธรุกิจ ตัวแทนสนับสนุน

การจําหนายหนวยลงทุน 

3. บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย  และการ

เปนที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากน้ี บริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นๆ  ที่เก่ียวของและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ไดแก ธุรกิจที่

ปรกึษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน  และ

ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย 

4. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน  ธนชาต จาํกัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคาร ธนชาต (ถือหุน

ในอัตรารอยละ 75) กับธนาคารออมสิน (ถือหุนในอัตรารอยละ  25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการ

กองทุนสวนบุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  และประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งถือวาเปนบริษัทที่ใหบริการ

คาํแนะนําไดอยางครบวงจร 

5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการดานประกันวินาศภัย  ไดแก การประกัน

อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

6. บริษัท ธนชาตประกันชีวติ จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการดานความคุมครองชีวิตและสุขภาพ  โดย

แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลกัษณะของลกูคา ไดแก การประกันสามัญรายบุคคล และการประกันกลุม 

7. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อรถยนตทุกประเภท 

8. บริษัท บริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย  โดย

รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุมธนชาตมาบริหาร 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 3-2 

9. บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย   โดยรับซื้อ

หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินมาบริหาร 

10. บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนต 

 ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ไดแก 

1. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา  จํากัด ใหบริการงานที่ปรึกษากฎหมาย  งานนิตกิรรม

สัญญา งานฟองคดีและบังคับคดี และงานประเมินราคาทรัพยสินหลักประกัน 

2. บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ใหบรกิารพนักงานในสวนพนักงานบรกิาร 

3. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด  ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัท

ในกลุมธนชาต  

4. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด ใหบริการติดตามลูกคาเชาซื้อของกลุมธนชาต ใหมีการจัดทํา

ประกันภัยรถ ยนตกับบริษัทประกันภัยตาง ๆ รวมถึงการเปนนายหนาสําหรับประกันภัยรถ ยนตใหกับบริษัท ธนชาต  

ประกันภัย จํากัด  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551                                                                       สวนที่ 1 หนาที่ 3-3 

หมายเหตุ  รอยละการถือหุนที่แสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เก่ียวของ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 
กลุมธุรกิจการเงิน ธุรกิจนอกกลุมธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจธนาคารพาณชิย ธุรกิจบริหารสนิทรัพย 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสนับสนุน 

ธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจประกัน 

ธุรกิจลีสซิ่ง 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 

บริษัท  ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส  จํากัด 

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

บริษัท  ธนชาต เทรนนิ่ง  แอนด ดีเวลลอปเมนท  จํ  

บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
100% 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต  จํากัด  
75% 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 
100% 

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด 

โครงสรางการถือหุนในกลุมธนชาต ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552  

100% 

83.44% 

100% 50.92% 
48.99% 
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นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมธนชาต 

 ทุนธนชาตเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่ถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินในระดับ  ที่

มีอํานาจควบคุมกิจการ (มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว) โดยมีแนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุม 

ดังน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกิจ 

 ทนุธนชาตและธนาคารธนชาตจะเปนผูกาํหนดนโยบายหลกัในการดําเนินธรุกิจของกลุมธนชาต เปนประจําทุก

ป และจัดใหบริษัทลูกทุกบริษัทจัดทําแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3-5 ป เสนอใหบริษัทแมพิจารณาวา มีแนวทาง

ดําเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจหรือไม และจะมีการประเมินผล ทบทวน  และปรับแผนธุรกิจ

และงบประมาณเปนประจําเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการแขงขันของธุรกิจ 

การดแูลการประกอบธุรกิจบริษทัลูก 

 ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะสงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมเปนกรรมการในบริษัทลูก เพื่อรวม

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกไดอยางใกลชิด

และจัดใหกรรมการผูจัดการบริษัทลูกรายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการธนาคารธนชาตและทนุธนชาต   

การรวมศูนยงานสนับสนุน 

 เปนการรวมงานสนับสนุนที่แตละบริษัทในกลุมตองใชบริการไว ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่งแลวใหบริการแก

บริษัทในกลุมทั้งหมด เพ่ือเปนการจัดการใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในดานความเช่ียวชาญของ

พนักงานผูปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตราพนักงาน ซึ่งในปจจุบันไดมี

การรวมศนูยงานสนับสนุนในกลุมธนชาต เชน งานเทคโนโลยสีารสนเทศ งานบคุลากร งานพฒันาระบบงานและ

ระเบียบคําสั่ง  งานตรวจสอบภายใน งานกํากับดูแลการปฏบิตังิาน  งานปฏบิตักิาร งานควบคมุธรุกิจ งานบรกิาร

อิเล็กทรอนิกส งานธุรการและจัดซื้อทรัพยสิน งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหนี้รายยอย และงานตัวแทน

เรยีกเก็บหน้ี 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกํากับดแูลกิจการบริษทัแมและบริษทัในกลุมธนชาต 

 กลุมธนชาตใหความสําคัญดานการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยยึดหลักการมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

อยางเหมาะสม โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน รวมถึงแบงแยกหนาที่ความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงานเพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยางเหมาะสม 

(Check & Balance) และจัดใหมีประกาศ คําสั่ง ระเบียบการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ดําเนินการ

และการปฏิบัติที่สําคัญ  เปดเผยใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาทําความเขาใจไดตลอดเวลา โดยมีหนวยงานกลางที่

ธนาคารธนชาตเปนหนวยงานในการพิจารณาจดัทาํและเสนอประกาศ คําสั่ง ระเบยีบการปฏิบัติของทุกบริษัทในกลุม    

 ดานการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเปนทมีงานทีท่าํการตรวจสอบการปฏบิตังิานของ

บริษัทในกลุม ธนชาต ทุกบริษัท ใหมีการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ ระบบงานที่กําหนด การตรวจสอบความ

ผิดพลาดบกพรองในการปฏิบัติงาน พรอมเสนอขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้  ยังจัดใหมี

หนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เปนหนวยงานติดตามศกึษากฎหมาย ประกาศ คาํสัง่ทีเ่ก่ียวกับการ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่ 1 หนา 3-5 

ประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุมดําเนินการอยู เผยแพรใหพนักงานทําความเขาใจ  ตลอดจนกํากับดูแล

ใหบริษัทในกลุมมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกตอง 

 การกํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของบริษัทแตละบริษัทในกลุม มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ของแตละบริษัท ทําหนาที่กํากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อใหฝายตรวจสอบสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดง

ความเห็นไดอยางมีอิสระจากฝายจัดการของแตละบริษัท เพื่อใหแตละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบอยางมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง 

 ในสวนของการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแมและบริษัทในกลุมใหความสําคัญกับการกํากับดูแล

กิจการ ทั้งในระดับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย โดยจัดโครงสรางใหมีการถวงดุลยระหวางกรรมการอิสระ

กับกรรมการที่เปนผูบริหาร ตลอดจนกําหนดขอบเขตหนาที่ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศกําหนด  

นอกจากน้ี ยังไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใน

กลุมธนชาตถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และไมทําการที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชน  

การบริหารจดัการความเสีย่ง 

 ทุนธนชาตจะดูแลใหบริษัทในกลุม มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการจัด

ใหมีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  

นอกจากน้ี  ทุนธนชาตจะมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ ๆ ของบริษัทในกลุมที่อาจตองการการ

สนับสนุนทางการเงินหรอืการจดัการจากทนุธนชาตโดยตรง ทัง้น้ี  นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจทาง

การเงินไดจดัทาํตามแนวทางที ่ธปท. กําหนด  
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โครงสรางรายไดของทุนธนชาตและบริษัทยอย 

 โครงสรางรายไดของ ทนุธนชาต และบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญจากงบการเงินรวม สําหรับ ปสิ้นสุด  

วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 - 2551 มีดังน้ี 

                                       (หนวย: ลานบาท) 

กลุมธุรกิจ 
31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผล       

 บรษิทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 1,057 4.44 2,378 12.05 4,588 31.53 

 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 18,986 79.73 15,360 77.82 11,136 76.53 

 บริษัท หลักทรพัย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 110 0.46 72 0.36 88 0.60 

 บริษัท บรหิารสนิทรพัย เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 145 0.61 210 1.06 512 3.52 

 บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 17 0.07 63 0.32 114 0.78 

 บริษัท หลักทรพัยจดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 7 0.03 6 0.03 6 0.04 

 บรษิทั ธนชาตประกันภยั จาํกัด 65 0.27 55 0.28 55 0.38 

 บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด 285 1.20 160 0.81 141 0.97 

 บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 466 1.96 421 2.13 227 1.56 

 บรษิทั  ที ลีสซิ่ง  จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ธนชาตลีสซิง่ 2000 จํากัด) 253 1.06 20 0.10 - 0.00 

 บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 1 0.00 1 0.01 - 0.00 

 บริษัทยอยอ่ืน ๆ  21 0.09 53 0.27 84 0.58 

 รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 21,413 89.92 18,799 95.24 16,951 116.49 

คาใชจายดอกเบี้ย       

 บรษิทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 391 1.65 573 2.90 583 4.01 

 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 9,109 38.25 9,125 46.23 9,440 64.87 

 บริษัท หลักทรพัย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 3 0.01 1 0.01 7 0.05 

 บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 3 0.01 8 0.04 12 0.08 

 รวมคาใชจายดอกเบี้ย 9,506     39.92 9,707 49.18  10,042 69.01 

 รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสทุธิ 11,907 50.00 9,092 46.06 6,909 47.48 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

1,044 4.38 

 

1,688 8.55 

 

1,225 8.42  บรษิทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 1,649 6.93 1,506 7.63 1,144 7.86 

 บริษัท หลักทรพัย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 777 3.26 760 3.85 869 5.97 

 บริษัท บรหิารสนิทรพัย เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 319 1.34 471 2.39 797 5.48 

 บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 227 0.95 241 1.22 348 2.39 

 บริษัท หลักทรพัยจดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 435 1.83 368 1.87 255 1.75 

 บรษิทั ธนชาตประกันภยั จาํกัด 2,501 10.50 2,081 10.54 1,668 11.46 

 บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด 4,682 19.66 3,313 16.79 1,231 8.46 

 บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด 65 0.27 86 0.44 51 0.35 

 บริษัท ที ลีสซิ่ง จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ธนชาตลีสซิง่ 2000 จํากัด) 49 0.21 4 0.02 - 0.00 

 บรษิทั ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 94 0.40 66 0.33 14 0.10 

 บริษัทยอยอ่ืนๆ  65 0.27 62 0.31 41 0.28 

 รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 11,907 50.00 10,646 53.94 7,643 52.52 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสทุธิ และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย       23,814 100.00      19,738   100.00      14,552   100.00 

หมายเหตุ  บริษัทยอยอ่ืน ๆ ประกอบดวย บจ. เนช่ันแนล ลีซซิง่ บจ . กรงุเทพเคหะ บจ . สนิเคหการ บจ . พัสระ บจ. ถิรวานิช บจ. ธนชาตกฎหมายและ

ประเมินราคา กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอรต้ีฟนด 6 บจ. ธนชาตเอสพวี ี01 บจ.  ธนชาตเทรนน่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท และบจ. ธนชาต 

แมเนจเมนท แอนด เซอรวสิ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  

 นโยบายและกลยุทธในการดาํเนินธุรกิจของกลุมธนชาต  

  ในป 2008 กลุมธนชาตไดกําหนดทิศทางทางกลยุทธ ( Strategic Direction) ในการที่จะเปนกลุมธุรกิจทาง

การเงินครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ที่สามารถนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและ

สามารถตอบสนองความตองการทางการเงินใหแกลูกคากลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหกลุมธนชาต

สามารถบรรลุทิศทางกลยุทธที่ไดต้ังไว กลุมธนชาตจึงไดกําหนดวิสัยทัศนที่ต้ังอยูบนรากฐานของการเปนกลุมธุรกิจ

ทางการเงินครบวงจรดังน้ี 

 วสิยัทัศน  

 “การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการบริการ

และการพัฒนาผลติภัณฑ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย  ภายใตความ

รวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกหนวยงาน” 

 โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 พ้ืนฐานหลัก คือ การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบ

วงจรโดยมธีนาคารธนชาตเปนผูนาํเสนอ ผลิตภัณฑ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนอง ความตองการของลูกคาเปนหลัก 

(Customer Centric) และความรวมมือ ความเปนหนึ่งเดียวกันของทุกหนวยงาน (Synergy)   

 นอกจากน้ี ความพยายามและความสาํเรจ็ภายใต 3 พ้ืนฐานหลักน้ีไมเพียงแตทําใหกลุมธนชาตประสบ

ความสําเร็จในการเปนสถาบันการเงินครบวงจรที่ประสบความสําเร็จในการแขงขัน แตยังเปนพลังสําคัญในการที่จะทํา

ใหกลุมธนชาตเปนธนาคารขนาดกลางช้ันนําของประเทศไดในอกี 5 ปขางหนา 

 จากเปาหมายของการเปนกลุมธุรกิจทางการเงินครบวงจร กลุมธนชาตมีเปาหมายที่จะเปนธนาคารขนาดกลาง

ช้ันนําของอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชยของประเทศ ภายใตการเติบโตอยางมัน่คง (Organic Growth) คือการมีขนาด

สินทรัพยที่เหมาะสมตอการแขงขันทางธุรกิจ และมีผลการดําเนินงานทางการเงินในระดับเทียบเทากับคาเฉลี่ยของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย  ดังน้ัน กลุมธนชาตจึงใหความสําคัญในการสรางธุรกิจรายยอย ซึ่งปจจุบันกลุม  

ธนชาตมีความพรอมและการไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบกับการกระจายความเสี่ยงทางดานสินทรัพย โดยขยาย

สินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือเปนการสรางทางเลือกแกลูกคาและขยายฐานธุรกิจของกลุมธน

ชาต นอกจากน้ี  กลุมธนชาตยงัใหความสาํคญัภายใตความรวมมอืกับธนาคารแหงโนวาสโกเทยี “สโกเทียแบงก ” ใน

การสรางธุรกิจทางดานคาธรรมเนียม (Fee Base Income) โดยการสนับสนุนการ Cross-selling เพ่ือเปนการเพิม่ฐาน

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของกลุมธนชาต ซึ่งเปาหมายของความสําเร็จดังกลาวน้ีไดถูกทําการสื่อสารตอพนักงานทั้งองคกร

ในการกําหนดความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) 5 ประการ ดังน้ี 

1. การรกัษาการเปนผูนาํทางดานธรุกิจเชาซือ้  

2. การกระจายความเสีย่งทางดานสนิเช่ือธรุกิจ โดยเพ่ิมการมุงเนนในสนิเช่ือธรุกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง

และขนาดเล็ก ทั้งน้ีรวมถึง สินเช่ือรายยอย สินเช่ือที่อยูอาศัย และธุรกิจบัตรเครดิต 

3. การเพ่ิมฐานกําไรจากรายไดทางดานดอกเบีย้ (Interest Income) ที่เกิดจากการขยายสินเช่ือ  และรายไดที่

มิใชดอกเบี้ย ซึ่งเกิดจากการขยายรายไดคาธรรมเนียมที่ไดจากธุรกิจใหม คือ ธุรกิจการคาตางประเทศ 

(Trade Finance) ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) และธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card) 
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4. การเพิ่มคุณภาพการใหบริการ  

5. ควบคุมตนทุนทางการเงิน โดยการขยายฐานลูกคาเงินฝากออมทรัพย การควบคุมตนทุนปฏิบัติการตอ

รายได และการควบคมุสนิเช่ือดอยคณุภาพ  

 ความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) ไดถกูสือ่สารสูพนักงานทกุระดับ เพ่ือใหพนักงานทกุคน ทกุหนวย

ธุรกิจใหมีความมุงมั่นเดียวกัน และสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายทางกลยุทธของกลุมธนชาตที่ไดวางไว ทั้งน้ี 

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองทางกลยุทธที่สามารถควบคุมดูแลกลยุทธองคกรอยางเปนระบบและสามารถวัดผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กลุมธนชาตจึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการ CEO’s Six-point Agenda เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมซึ่ง

ประกอบดวย   

    Agenda 1 : การบรรลเุปาหมายทางการเงินในระยะยาว (Striving to meet or exceed Financial Targets)  

• กลุมธนชาตมีขนาดสินทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 321,256 ลานบาท ในป 2550 เปน 394,136 ลาน

บาท ในป 2551 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.7 อัตราผลตอบแทนของสวนผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 10.49 

และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (Return on Asset) เทากับรอยละ 0.77 

Agenda 2 :  เรงสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ และขยาย ฐานธุรกิจรวมทั้งคุณภาพการใหบริการที่ดีเลิศ  (Growth 

Initiatives) คือการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรง ตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย  และการขยายชองทางการขายไป

ยังพ้ืนที่ที่มีความสามารถ ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดทั้งหมด 

• ในป 2551 กลุมธนชาตไดดาํเนินการพัฒนาผลติภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลกูคา ( Customer Segmentation) ไมวาจะเปนการเพ่ิมผลิตภัณฑหลากหลายประเภท การนําผลิตภัณฑของ

บริษัทยอยมาผนวกเพ่ือเสนอตอลูกคา (Product Bundling) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกลูกคา ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑใหม

ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตความรวมมือจากสโกเทียแบงก ไดแก ธุรกิจการคาตางประเทศ (Trade Finance) 

ธุรกิจการบริหารเงิน (Treasury) ธุรกิจบัตรเครดิต (Credit Card) และธุรกิจการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Business) ซึ่งทําใหกลุมธนชาตมีผลิตภัณฑเทียบเทาธนาคารช้ันนําในอนาคต 

• ภายใตกลยทุธการกระจายชองทาง หรอื Distribution–led Strategy มีวัตถุประสงคเพื่อ

กระจายชองทางไปสูกลุมลูกคาเปาหมายในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการแกลูกคา ซึ่งกลุมธนชาตไดให

ความสําคัญในการขยายชองทางหลักคือ การขยายสาขาโดยไดวางกลยุทธในการขยายสาขาไปทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 

166 สาขา ในป 2550 เปน 213 สาขาในป 2551 คดิเปนอนัดับ 8 หรือรอยละ 3.26 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 

• นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังใหความสําคัญตอการขยายชองทางการใหบริการลูกคาในรูปแบบ

ของเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ ( ATM) ภายใตความรวมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ " ATM CONNECT" คือ

ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําใหกลุมธนชาตสามารถที่จะเพ่ิม

เครือขายในการใหบริการในรูปแบบของเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติทั่วประเทศ 

• ภายใตการวางแผนกลยทุธทางผลติภัณฑและกลยทุธการกระจายชองทางและความเขาใจใน

ความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความรวมมือของผูบริหารและพนักงานทุกคน ในป 2551 กลุมธนชาตมีอัตรา

เติบโตของฐานลูกคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.37   

Agenda 3 : ติดต้ังระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสนับสนุนที่สําคัญเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหการดําเนิน

ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (Operational Improvements) ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบงาน

ของกลุมธนชาต และการพัฒนาระบบปฏิบัติการของกลุมธนชาตใหเปนมาตรฐานสากล (Best Practice) ทั้งหมด 
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• การติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructures) ของกลุมธนชาตเปนภาระกิจสําคัญอยางยิ่งใน

การทีจ่ะรองรบัการขยายตัวของกลุมธนชาตภายใตวสิยัทศันทีไ่ดวางไว  โดยในป 2551 กลุมธนชาตไดประสบ

ความสาํเรจ็ในการติดต้ังระบบงานใหม เพ่ือเปนการเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบรกิาร และลดตนทนุการดําเนินงานตอ

ธุรกรรม เชน ระบบเงินฝากใหม (New Deposit System) ระบบบริหารเงิน (Trade Finance System) ระบบการคา

ตางประเทศ (Trade Finance System) ระบบบัตรเครดิต (Credit Card System) ระบบการจัดเก็บหนี้ (Collection System) 

ระบบบัญชีใหม (General Ledge System) ระบบบริหารงานบุคคลใหม (Human Resource Information System) และ

ระบบการจัดการทางการเงิน (Oracle Financial Service Application (OFSA)) ซึ่งระบบเหลานี้จะเปนระบบสําคัญที่

สนับสนุนการทํางานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอการขยายตัวทางธุรกิจของ

ธนาคารธนชาตในอนาคต 

• การพัฒนางานปฏบิตักิารภายใต New Operating Business Model ไดดาํเนินการอยางตอเน่ือง 

ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางองคกร (Organizational Restructuring) เพื่อสอดรับกับ Customer Centric และการขยาย

จาํนวนสาขา การปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน (Process Reengineering) เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการที่

รวดเร็วและถูกตองตอลูกคา ใหเปนระบบ End-to-End Delivery Process การพัฒนาระบบการบริหารขอมูล (Data 

Management) เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลและเขาใจในความตองการของลูกคา เพื่อใหสามารถเพิ่มคุณภาพการ

ใหบริการที่สาขา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนการดําเนินงาน  โดยโครงการสําคัญในป 2551 

ประกอบดวย การปรับโครงสรางสินเช่ืออุตสาหกรรมรายใหญ การปรับกระบวนการใหบริการลูกคาสาขา การจัดต้ัง

ศูนยการพิมพและการจัดต้ังธุรกิจ Custodian and Trustee เปนตน 

• การพัฒนาการใหบรกิาร กลุมธนชาตไดกาํหนดหลกัการใหบรกิาร Branch Service Best 

Practice แกสาขาทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อใหสามารถนําเสนอการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยในป 2551 ผล

จากการสํารวจการพึงพอใจของลูกคาพบวาคะแนนการใหบริการของสาขา เพิ่มขึ้นจาก 3.21 เปน 3.45 จากคะแนน

ทั้งหมด 5  

Agenda 4 : สรางวัฒนธรรมการทาํงานเชิงรกุ  และพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานขององคกร  

(People Development) คือ การมุงเนนการสรางวัฒนธรรมในการทาํงานใหม  การสราง New DNA ใหแกพนักงานทกุ

ระดับช้ัน 

• เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบ Proactive และสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมของการ

ทํางานแบบความรวมมือกัน (Culture of Collaboration) เพื่อเปนการสรางความสามัคคีกันของพนักงานในองคกรและ

เพ่ือเปนการประสานวัฒนธรรมการทาํงานของกลุมธนชาตและพันธมติรใหกลมกลนืเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 

• ประสบความสําเร็จในการผสมผสานวัฒนธรรมในการทํางานระหวางพันธมิตรและกลุมธน

ชาตและประสบความสาํเรจ็ในการสราง Know-how ใหมจากสโกเทียแบงก โดยในป 2551 สโกเทยีแบงกไดสง

ผูบรหิารระดับสงูเขาดํารงตําแหนงในหนวยงานสาํคญัของกลุมธนชาต จาํนวน 7 ทาน ผูบริหารระดับสูงดังกลาวนับวา

มสีวนสาํคญัตอการเปลีย่นแปลง ไมวาจะเปนการสนับสนุนกระบวนการทาํงาน นวัตกรรม ประสบการณ ตลอดจน

ความรูขององคกร 

• สรางกลุมธนชาตเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เพ่ือใหพนักงานทกุคนมี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) การสือ่สารระหวางหวัหนาและทมีงาน หรอืระหวาง

หนวยงาน (Knowledge Transferred) การใหการสนับสนุนโดยการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายในความรูใหม 

(Know-how) 
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• พัฒนาศกัยภาพของบคุลากร (People Capabilities) โดยการจัดการอบรมพนักงานในความรู 

ใหม ๆ อยางตอเน่ือง  ภายใตโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงการอบรมผูบริหารระดับกลางและระดับสูง การอบรม

เชิงกลยทุธ การอบรมภาวะผูนาํ เปนตน ซึง่ในป 2551 การอบรมเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของพนักงานไดถกูจดัขึน้ทัง้หมด 156 

โปรแกรมการอบรม หรือ 395 ช้ันเรียน  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่สอดคลองกับการพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถ

สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กลุมธนชาตไดวางไว 

Agenda 5 : ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามเกณฑของทางการและดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใตการบรหิารความเสีย่ง  การกํากับดูแลทั่วไป  การตรวจสอบภายในและ

กฎระเบียบขอบังคับ ทั้งน้ี ยังรวมถึงการกําหนดจริยธรรมในการทํางานของพนักงานที่เปนมาตรฐานทั่วทั้งองคกร 

• พัฒนาบุคลากรทั้งสํานักงานใหญและเครือขายทั่วประเทศ ใหมีความรูความเขาใจ ในการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยางเปนแบบแผนเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

เสริมสรางใหบริษัทในกลุมธนชาตมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เปนมาตรสากลมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งดําเนินโครงการความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง 

Agenda 6 : เผยแพรภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดีขององคกรไปสูกลุมลูกคาและนักลงทุน  (Public Relations and 

Communication) 

• การประชาสมัพันธและการสรางภาพลกัษณไดดาํเนินการตลอดทัง้ป 2551 โดยผานสือ่ตาง ๆ 

ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ นิตยสารและสิ่งพิมพ ทั้งน้ี รวมถึงการสงเสริมการตลาดของแตละผลิตภัณฑ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและสื่อสารผลิตภัณฑและบริการใหมตอลูกคา 

• กลุมธนชาตเนนการสื่อสารภายในดวยสื่อตาง ๆ เพ่ือสื่อสารเก่ียวกับความสําเร็จและกิจกรรม

สาํคญัของกลุมธนชาต ใหพนักงานเกิดความรูสกึภาคภูมใิจในองคกรและเปนอนัหน่ึงอนัเดียวกันกับกลุมธนชาต 

นอกจากน้ีการสือ่สารภายในยงัรวมถงึประสทิธภิาพในการสือ่สารระหวางหวัหนางานและทมีงาน การสือ่สารระหวาง

หนวยงาน และการสือ่สารระหวางหนวยธรุกิจ  

 โดยในป 2551 กลุมธนชาตไดประสบความสําเร็จภายใตความมุงมั่นทางกลยุทธ ดังน้ี 

1. ประสบความสําเร็จในการรักษาการเปนผูนําทางดานธุรกิจเชาซื้อ (Maintain Market Leader in Hire 

Purchase Business) โดยในป 2551 กลุมธนชาตสวนแบงตลาดสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมและสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือ

สอง ประมาณรอยละ 25 ของอุตสาหกรรม  

2. ประสบความสําเร็จในการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเช่ือธุรกิจ (Diversify Business Loan Portfolio) 

โดยในป 2551 กลุมธนชาตมีสัดสวนสินเช่ือธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.7 เปนรอยละ 18.0 สินเช่ือธุรกิจเชาซื้อ ลดลง

จากรอยละ 81.2 เปนรอยละ 77.1 ทําใหกลุมธนชาตสามารถกระจายความเสี่ยงทางดานเครดิตและอัตราดอกเบี้ยไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ประสบความสําเร็จในการเพิ่มรายได (Increase Profitable Revenue) จากรายไดทางดานดอกเบีย้ (Interest 

Income) ที่เกิดจากการขยายสินเช่ือ  โดยรายไดดอกเบี้ยสุทธิ เพ่ิมขึ้นรอยละ 31  และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย (Non-interest 

Income) เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.8 ซึ่งเกิดจากการเริ่มตนขยายรายไดคาธรรมเนียมที่ไดจากธุรกิจใหม คือ ธุรกิจการคา

ตางประเทศ (Trade Finance) ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) และรายไดจากการ Cross-selling ระหวางหนวยของกลุม  

ธนชาต 
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4. ประสบความสําเร็จในการเพิ่มคุณภาพการใหบริการ (Achieve “Best-in Class” Customer Servicing) ซึ่ง

มาจากความสาํเรจ็ในการนํา Branch Service Best Practices ไปใชทุกสาขา โดยจากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

พบวาในป 2551 คะแนนความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มขึ้นจาก 3.21 เปน 3.45 คะแนนจาก 5 คะแนน 

5. ถึงแมวาในป 2551 กลุมธนชาต ทีป่ระสบกับสภาวะของการเติบโตของตนทนุการดําเนินงานทีเ่กิดจากการ

วางโครงสรางพ้ืนฐานสงูกวาการเติบโตของรายไดคาธรรมเนียม แตอยางไรก็ตามใหตนทนุจากการดําเนินงานตอรายได

รวมหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัยและประกันชีวิตอยูที่รอยละ 55.90 ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ

 จากการประสบความสําเร็จภายใตความมุงมั่นทางธุรกิจ ในป 2551 กลุมธนชาต จงึไดมแีนวทางในการ

พัฒนาประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดําเนินธรุกิจ โดยในป 2552 กลุมธนชาตยงัคงเดินหนาอยางตอเน่ืองในการ

ที่จะสานตอความมุงมั่นที่ไดต้ังใจไว 

 สวนแบงตลาดคํานวณจากการเก็บขอมูลจากอุตสาหกรรมเชาซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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4.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ลักษณะบริการ 

 ธนาคาร ธนชาต ประกอบกิจการ ธนาคาร พาณิชยตาม  พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินและ ประกาศ  ธปท.  

ที่เก่ียวของและประกอบกิจการเปนผูแนะนําซื้อขายหนวยลงทุน แนะนําเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย  นายหนาประกันภัย 

ประกันชีวติ   ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการเปนตัวแทนผูถือหุนกู และดูแลรักษาหลักทรัพย เปนตน  ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาตมสีาขารวม 213 สาขา (ไมรวมสาํนักงานใหญ)  เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) (ทั้ง

ในและนอกสาขา) จาํนวน 377 เครื่อง เครือ่งฝากเงินสดอตัโนมติั  (CDM) จาํนวน 3 เครื่อง และมีจุดบริการแลกเปลี่ยน

เงินตางประเทศ ทั้งสิ้น 76 จุด โดยใหบริการ  ณ ที่ทาํการสาขาจาํนวน 57 สาขาและสํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน 

ตราตางประเทศจาํนวน 19 สาํนักงาน  

 กลุมผลิตภัณฑและบริการ 

 ธนาคาร ธนชาตไดมกีารดําเนินการปรบัปรงุ และพัฒนาผลติภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่

หลากหลายของลูกคาดียิ่งขึ้น  โดยมีผลิตภัณฑหลัก  ดังน้ี ผลิตภัณฑดานเงินฝาก ผลิตภัณฑสินเช่ือ ผลิตภัณฑและการ

บริการทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ ผลิตภัณฑทางดานธุรกิจหลักทรัพย ผลิตภัณฑทางดานธุรกิจประกัน และผลิตภัณฑ

ทางดานธุรกิจลิสซิ่ง 

  กลุมท่ี 1 ผลิตภัณฑเงินฝาก  

 ธนาคาร ธนชาต ใหบรกิารดานเงินฝากกับกลุมลกูคา  ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  โดยผาน  

ชองทางการใหบริการของธนาคาร ธนชาต ซึง่สามารถแบงบรกิารดานเงินฝากออกเปน  4 ประเภท คือ เงินฝากออม

ทรัพย (Saving Deposit) เงินฝากประจาํ  (Fixed Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน  (Current Deposit) และเงินฝากเงิน 

ตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

 กลยุทธการแขงขนั 

 ณ สิ้นป 2551 ยอดเงินฝากของธนาคารธนชาต มจีาํนวน 270,163 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 จาํนวน 81,503 

ลานบาทโดยเปนการเพ่ิมของเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําต้ังแต 3 เดือนถงึ 9 เดือน อนัเปนผลจากกลยทุธใน

การออกผลติภัณฑของธนาคารธนชาต ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ โดยการเพ่ิมทางเลอืกใหมรวมถงึการทาํการตลาด

เชิงรกุควบคูไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย  นอกจากน้ี ยังไดนําเสนอผลิตภัณฑเปนแบบกลุมผลิตภัณฑ 

(Product Package) สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายใหม และนําเสนอผลิตภัณฑแบบ Cross-selling และ Up-selling กับลูกคา 

ธนาคารธนชาตไดดําเนินการจัดกิจกรรมการตลาดและโปรแกรมสงเสริมการขายสําหรับลูกคาเงินฝากประจําและเงิน

ฝากออมทรัพย เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาเงินฝากไปสูกลุมลูกคาเปาหมายใหม  ๆ โดยวิเคราะหถงึความตองการของ

ลูกคาตามกลุมลูกคา เชน Cash to goldเงินฝากโดนใจสําหรับลูกคาใหมที่ฝากประจํา 3 เดือน เปนตน รวมถงึไดจดัเตรยีม

เจาหนาที่การตลาดไวคอยบริการ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนวางแผนทางการเงินใหแกลูกคา เพื่อใหมีความเขา

ใจความตองการของลกูคาอยางถองแท โดยมนีาํเสนอการใหบรกิารผานชองทางตางๆ เชน Money Expo รวมถงึ

เครอืขายสาขาของธนาคารธนชาต ชองทางการใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกส ทมีงานทางการตลาด ทมีงานขาย รวมไป
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ถึงเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยชองทางการใหบริการผานเครือขายสาขา ทีมการตลาดเงินฝาก เครื่องถอนเงิน

อัตโนมัติ (ATM) และเครือ่งฝากเงินเงินอตัโนมตั ิ(CDM)  

 กลุมท่ี 2 ผลิตภัณฑสินเชื่อ  

 การใหบรกิารดานเงินใหสนิเช่ือของธนาคาร ธนชาต แบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ สินเช่ือบุคคล สินเช่ือเพื่อ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือเชาซื้อรถยนต  และสินเช่ือเพื่อการคา

ตางประเทศ 

 1. ผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

 ธนาคารธนชาตใหบริการสินเช่ือประเภทเชาซื้อแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมุงเนนสินเช่ือเชาซื้อ

รถยนตใหม  สินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง  ซึ่งปจจุบันธนาคาร ธนชาตเปนผูนําตลาดดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต และ

หลังจากที่ ธปท.ไดอนุญาตใหทําธุรกรรม Sale and  Lease Backไดแลว  ธนาคารธนชาตไดเปดใหบรกิารสนิเช่ือ  Sale 

and Lease Back ในช่ือผลิตภัณฑ “สินเช่ือรถแลกเงิน” ซึ่งเปนสินเช่ือสนองตอบความตองการของผูบริโภคที่ตองการ

เงินสด ทีต่องการวงเงินตามสภาพรถยนต  และอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาสินเช่ือบุคคลอื่นๆ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตมี

โครงการเก่ียวกับรถยนตอื่น ๆ  เชนโครงการสนิเช่ือ  NGV ซึ่งเปนโครงการที่ธนาคารธนชาตรวมมือกับการปโตรเลียม

แหงประเทศไทย (ปตท .) ในการใหสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือติดต้ังอุปกรณรองรับการใชกาซธรรมชาติ ( NGV) 

เพ่ือสงเสริมการลดกาซนํ้ามัน เปนตน  ชองทางการตลาดที่สําคัญของสินเช่ือเชาซื้อรถยนต คือ ทีมขายทั้งในกรุงเทพ ฯ 

และภูมภิาค 

 กลยุทธการแขงขนั 

 ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับปจจัยลบอยางตอเน่ือง ในป 2551 ธนาคารธนชาตจงึไดกาํหนด 

กลยุทธสําหรับผลิตภัณฑสินเช่ือเชาซื้อ ดานราคา  ธนาคารธนชาตมีนโยบายการกําหนดราคาใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาด รวมทั้งมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการใหเชาซื้อไดในขอบเขตที่กําหนด  ดานบรกิาร ธนาคาร 

ธนชาตมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเปนไปดวยความรวดเร็ว  นับต้ังแตการพบลูกคา  การตรวจสอบเครดิต การ

แจงผลการพิจารณาใหลูกคาทราบอยางรวดเร็ว  นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการใหบริการหลังการขายที่ดีเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  ดานการสงเสรมิการขาย  ธนาคารธนชาตไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับตัวแทน

จําหนายรถยนต เพ่ือเปนการรกัษาสวนแบงทางการตลาดเดิมไว และหาชองทางในการขยายสวนแบงทางการตลาด  โดย

การจัดแคมเปญรวมกับตัวแทนจําหนายทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสอง  รวมถึงการสรางความสัมพันธกับกลุมบริษัท

ใหเชาซื้อที่อยูในกลุมของบริษัทผูจําหนายรถยนต   ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา  ธนาคารธนชาตจัดใหมี

โครงการตาง   ๆ  เพ่ือเพ่ิมการใหบรกิารกับลกูคาเดิม  เชน ดานศูนย Call Center ไดปรับปรุงหนวยงานเพื่อรองรับ

ปริมาณฐานลูกคาที่ใชบริการเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ี เพ่ือใหบริการขอมูลดานผลิตภัณฑที่ครบถวน  รวมทั้งรับฟงขอติชม  เพ่ือ

หาทางแกไขปญหาตาง  ๆ ใหกับลูกคา และจัดทําแผนสํารวจความพึงพอใจของลูกคา  และตัวแทนจําหนายรถยนตอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง ดานการตลาด ธนาคารธนชาตใชกลยทุธการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เพ่ือเปนการเพิม่

สวนแบงทางการตลาดดานเชาซือ้รถยนต โดยการเชิญชวนลกูคาเดิมทีใ่ชบรกิารกับธนาคารธนชาตใหมาใชบรกิารซ้าํใน

การเชาซื้อรถยนตคันตอไป เชน โครงการเชาซื้อรถคันที่  2 โดยมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาปจจุบันที่มีประวัติการผอน

ชําระดี นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตขยายกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่ใชบริการเชาซื้อกับบริษัทอื่นหรือลูกคาที่ไมเคยใช

บริการเชา2ซื้อ (ลูกคาที่ซื้อเงินสดหรือนิติบุคคล2) ใหมาเชาซือ้กับธนาคารธนชาต 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 4-3 

 2. ผลิตภัณฑสินเชื่อธุรกิจ 

  เพ่ือใหธนาคาร ธนชาต มีประสิทธิภาพในการตอบสนอง ความ ตองการของลูกคาและผลิตภัณฑที่

เหมาะสมกับความตองการทางการเงินที่แทจริงของลูกคา  ธนาคารธนชาต จงึกําหนดเง่ือนไขวงเงิน  อัตราดอกเบี้ย  

ระยะเวลาการผอนชําระใหสอดคลองกับกระแสเงินสดและความตองการใชวงเงินของลกูคา โดยผลิตภัณฑสินเช่ือธุรกิจ

ของธนาคาร ไดแก   

 1.  สินเช่ือระยะยาว (Term Loan Facility) สาํหรบัลกูคาทีม่คีวามตองการใชวงเงินระยะเกินกวา  1 ปขึ้น

ไป และมวีตัถปุระสงคการใชเงินอยางชัดเจน  เชน นําไปลงทนุเพ่ือการกอสรางโรงงาน  ขยายกิจการ หรือซื้อเครื่องจักร 

อปุกรณตาง ๆ เปนตน  

 2.  สินเช่ือระยะสั้น (Working Capital Facility) สําหรับลูกคาที่มีความตองการใชเงินระยะสั้น ๆ ไม

เกิน 1 ป เพ่ือใชเปนเงินทนุหมนุเวียนในกิจการหรอืเพือ่เสรมิสภาพคลอง  ไดแก การใหสินเช่ือเพ่ือสั่งซื้อวัตถุดิบ  การ

บริหารสินคาคงคลัง เปนตน บรกิารทางการเงินดังกลาวมหีลายประเภท  เชน วงเงินกูเบกิเกินบญัชี หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ทั้งน้ี ลกูคาสามารถเบกิกูไดตามความตองการ แตธนาคารธนชาตจะมีการทบทวนวงเงินและเครดิตของลูกคาทุกป  

 3.  สินเช่ืออาวัล ค้ําประกัน  (Aval / Guarantee Facility) สําหรับลูกคาที่ตองนําไปใชสําหรับการค้ํา

ประกันกับคูคา เชน การยืน่ประมลูงานตาง ๆ การค้าํประกันผลงานกอสราง การค้าํประกันคาสาธารณูปโภคตาง ๆ  

 4. สินเช่ือเพื่อการคาระหวางประเทศ (Trade Finance) สําหรับลูกคาที่ประกอบธุรกิจนําเขาและสงออก

สินคา ธนาคารธนชาตมผีลติภัณฑ  Trade Finance รองรับความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน  เชน เล็ตเตอรออฟ

เครดิต (LC) การค้ําประกันการออกสินคา (SG) สินเช่ือเพื่อการสงออก (PC) และการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน  

 นอกจากผลิตภัณฑสินเช่ือหลัก ๆ ขางตนแลว  ธนาคารธนชาตยงัไดจดัต้ังสายงานวาณิชธนกิจ เพ่ือดูแล

และดําเนินธรุกิจในการเปนทีป่รกึษาทางการเงินใหแกลกูคา  ควบคูกับการใหบริการดานสินเช่ือธุรกิจ   เสมอืนเปน

ผูชวยในการบริหารการเงินแกลูกคา (Total Solutions Provider) โดยจะชวยลกูคาในการระดมทนุจากตลาดทนุ รวมถึง

เรื่องการจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคลองและในเรื่องอื่นๆ ซึ่งธนาคารธนชาตสามารถที่จะใชประโยชนจากการที่มี

เครือขาย พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในกลุมมาชวยในการใหบริการแกลูกคาได   

  ธนาคารธนชาตจึงไดแบงกลุมลูกคาสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Finance) ออกเปน 3 กลุม คือ  

1) ธุรกิจขนาดใหญ หมายถึง กลุมลูกคาที่มียอดขายมากกวา 1,000 ลานบาทตอป ซึ่งลูกคากลุมน้ีมีความ

ตองการทางการเงินทีซ่บัซอนและตองการบรกิารทางการเงินทีห่ลากหลาย ธนาคาร ธนชาต จึงจัดทีมงานที่สามารถ

สื่อสารและตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงจุด พรอมทั้งสามารถออกแบบผลิตภัณฑทางการเงินใหเหมาะสม

ใหแกลูกคาได   

2) ธรุกิจขนาดกลาง หมายถึง กลุมลูกคาที่มียอดขายมากกวา 300 ลานบาทตอป หรือมีความประสงคจะ

กูยมืเงินจากธนาคารธนชาตมากกวา 50 ลานบาท สําหรับลูกคาที่มีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

และกลุมลูกคาที่มียอดขายมากกวา 200 ลานบาทตอป และมคีวามประสงคจะกูยมืเงินมากกวา 25 ลานบาท สาํหรบั

ลูกคาที่มีสถานประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

3) ธรุกิจขนาดเลก็ หมายถึง กลุมลูกคาที่มียอดขายนอยกวา 300 ลานบาทตอป หรือมีความประสงคจะ

กูยมืเงินจากธนาคารธนชาตนอยกวา 50 ลานบาท สําหรับลูกคาที่มีสถานประกอบการในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 

และกลุมลูกคาที่มียอดขายนอยกวา 200 ลานบาทตอป และมีความประสงคจะกูยืมเงินไมเกิน 25 ลานบาท สําหรับลูกคา

ที่มีสถานประกอบการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
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 กลยุทธการแขงขนั 

 กลยุทธการแขงขันเปนลักษณะของการใหบริการแบบครบวงจร  เพื่อตอบสนองความตองการลูกคาใน

ทกุลักษณะ นอกจากน้ี  ธนาคารธนชาตไดจัดต้ังฝายพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับลูกคาธุรกิจ เพ่ือดูแลออกแบบผลิตภัณฑ

และบริการใหตรงใจลูกคา อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และยงัไดลงทนุในระบบสนิเช่ือ และพัฒนากระบวนการทาํงาน

ภายใน ใหมีความกระชับและคลองตัวมากขึ้น  เพื่อใหบริการแกลูกคาไดอยางรวดเร็วขึ้นซึ่งสรางความประทับใจใหแก

ลูกคาเปนอยางมาก โดยเนนการใหบริการแกลูกคาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ  ทีม่ผีลการดําเนินงานดี 

โดยเฉพาะลูกคาที่อยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย  (Target Sector) ทัง้ในกรงุเทพฯ และตางจงัหวัด  รวมทั้งเนนการขยาย

ฐานลูกคาไปสู Supply Chain ของกลุมลูกคาเปาหมายอีกดวย 

 3. ผลิตภณัฑสนิเชือ่เพือ่ผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเก่ียวกับรถยนต 

 ผลิตภัณฑสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการเก่ียวกับรถยนต ทีม่คีวามตองการวงเงินกู ประเภทวงเงินกูระยะสัน้ 

เพ่ือใชเปนเงินทนุหมนุเวียนและเสรมิสภาพคลองในกิจการและวงเงินกูระยะยาวเพ่ือใชในการขยายธรุกิจ  รวมถงึเสนอ

บรกิารทางการเงินดานอืน่ ๆ เชน  อาวัล ค้ําประกัน และวงเงินสนิเช่ือเพ่ือธรุกิจการคาตางประเทศ เปนตน โดย

กลุมเปาหมายหลัก คือผูประกอบการตัวแทนจําหนายรถยนตใหม  ผูประกอบการตัวแทนจําหนายรถยนตมือสอง 

ผูประกอบการขนสงและใหเชารถ และประกอบการธุรกิจที่ตอเนื่องกับรถยนต โดยมีชองทางการใหบริการจากการ

แนะนําผานสาขาทัว่ประเทศ 

 กลยุทธการแขงขนั  

 ถึงแมวาในป 2551 ภาวะตลาดอุตสาหกรรมรถยนต ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ ความไม

แนนอนทางการเมอืง ธนาคาร ธนชาตยังคงใหความสําคัญในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการใหบริการที่เติม

เต็มความตองการของลกูคา เชน บริการคําปรึกษาวางแผนธุรกิจและการเงินใหกับลูกคา นอกจากนี้ ธนาคาร ธนชาต

ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑสินเช่ือที่รวมบริการทางการเงินอื่น ๆ ใหลูกคาไดรับวงเงินและผลิตภัณฑตาง  ๆ ตรงกับความ

ตองการและโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัใหความสาํคญัของการ

ปรับปรุงระบบการบริหารภายใน เชน  การกระจายอํานาจในการอนุมัติ  โดยใชแบบพิจารณาเครดิต  (Credit Scoring) 

เปนเครื่องมือในการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติสําหรับสินเช่ือที่เปนผลิตภัณฑสินเช่ือมาตรฐาน  เพ่ือใหการอนุมติั

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  และการพัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการดานสินเช่ือ  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย

ในการทาํงาน และรวบรวมขอมูล เพื่อใหระบบมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสามารถจัดเก็บฐานขอมูลใหเปน

ระบบมากขึ้น 

 4. ผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคล 

 เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ธนาคาร ธนชาต จึงไดดําเนินการพัฒนาสินเช่ือบุคคลใหมีความหลากหลาย เพ่ือเปนทางเลือกใหแกลูกคา เชน 

สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย  ภายใตช่ือผลิตภัณฑ  Smart Home ทั้งที่เปนโครงการหมูบาน อาคารชุดพักอาศัย  รวมไปถงึการ 

ไถถอนหน้ีจากสถาบนัการเงินเดิม  สินเช่ืออเนกประสงค เพื่อการใชจายสวนตัวของลูกคา  โดยมีทั้งแบบที่ใชหลักทรัพย

เปนประกันและแบบไมมีหลักทรัพยประกัน  สําหรับลูกคาที่ใชบริการบัญชีเงินเดือนผานธนาคาร ธนชาตภายใตช่ือ

ผลิตภัณฑ “My Cash”  สินเช่ือสารพัดนึก เปนวงเงินกูเพ่ิมแกลูกคาเชาซื้อรถยนตที่มีประวัติการผอนชําระดี และสินเช่ือ

เพ่ือการศึกษา สําหรับลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภายใตช่ือผลิตภัณฑ 

“Scholar Loan”  
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 กลยุทธการแขงขนั 

 ในปทีผ่านมาการแขงขนัของธนาคารพาณิชย และทีไ่มใชธนาคารพาณิชย ( Non-bank) ยงัคงใชราคาเปน

เครื่องมือในการแขงขัน ธนาคารธนชาตตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อยูในเกณฑที่ธนาคารธนชาตยอมรับ

ได ดังน้ัน  ธนาคาร ธนชาตจึงมุงเนนการพิจารณาสินเช่ือในกลุมลูกคาเปาหมายที่มีศักยภาพ และมุงเนนความสะดวก

รวดเร็วในการใหบริการและนําเสนอบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา ทั้งนี้  กลยุทธการขายจะ

ควบคูไปกับการนําเสนอผลติภัณฑตางๆ ของธนาคา รธนชาต เช น ประกันภัย ประกันชีวติ กองทนุ เปนตน โดยชอง

ทางการใหบริการหลักจะเปนเจาหนาที่ทีมขายตรงลูกคาผูบริโภค และเครือขายสาขา 

 5. ผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อการคาตางประเทศ 

 ธนาคารธนชาตใหบรกิารทางการเงินครบวงจรในผลติภัณฑสนิเช่ือการคาตางประเทศ  เชน การเปด 

เลตเตอรออฟเครดิตเพ่ือการสัง่สนิคาเขา  (Import L/C) การทําทีอาร (Trust Receipt) การทําแพคกิ้งเครดิต (Packing 

Credit) การรับซื้อและซื้อลดต๋ัวคาสินคาออก  (Export Bill Negotiation) และสแตนดบายเลตเตอรออฟเครดิต  (Standby 

L/C) หนังสือค้ําประกันตางประเทศ (Letter of Guarantee) 

 กลยุทธการแขงขนั 

 ในป 2551 ที่ผานมา ภาพรวมดานการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะการสงออก ไดรับผลกระทบจาก

สภาวะเศรษฐกิจโลกอยางตอเน่ือง ภายใตการแขงขนัภายในประเทศของธนาคารพาณิชยทาํใหลกูคาโดยสวนใหญหนั

ไปใชบรกิารสนิเช่ือเพ่ือการคาตางประเทศจากธนาคารพาณิชยขนาดใหญ แตอยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของ

ธนาคาร ธนชาตในป 2551 ที่ผานมาอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดย การเติบโตของรายไดคาธรรมเนียม ไดเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถที่จะแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนการพัฒนาการบริการที่ถูกตอง

แมนยํา สะดวกรวดเรว็ อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรหลักในการสงเสริมใหลูกคามาใชบริการดาน

ธุรกรรมการคาตางประเทศ  โดยธนาคารธนชาตคาํนึงถงึรายไดจากการทาํธรุกรรมของลกูคาในภาพรวมและการสราง

ฐานลูกคาเปนประเด็นหลัก กลุมลูกคาเปาหมาย คือ ธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลาง และรายยอย โดยธนาคารธนชาต

มีเปาหมายในการสรางฐานลูกคาในอนาคต และสรางเครือขายไปยังตางประเทศทั่วโลกสําหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาด

ใหญ และจะเปนฐานในการสรางไดสําหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง และรายยอย 

 กลุมท่ี 3 ผลิตภัณฑและบริการทางดานอิเล็กทรอนิกส 

 ธนาคารธนชาตใหบริการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคาใหมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการบริการนี้ประกอบดวย  บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอน

เงินรายยอยอัตโนมัติ  (ATS) บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร  (BAHTNET) บริการโอนเงินรายยอยระหวาง

ธนาคาร (SMART) บริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ  (Bill Payment) ผานชองทางของธนาคารธนชาต  เชน 

Counter, ATM, IVR, Internet และ Mobile โดยมนีโยบายในการกําหนดกฎระเบยีบในการดําเนินการใหเปนไปตาม

ประกาศของ ธปท.  

  1. บริการโอนเงินอัตโนมัติ ( ATS) เปนบรกิารโอนเงินอตัโนมติัใหกบัผูรบัเงินในจาํนวนมากรายซึง่มี

บัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวัน  กับธนาคารทั่วประเทศ ดวยการสงคําสั่งเพียงครั้งเดียว  (ในรูปแบบ One to Many) 

โดยมีบริการ Payroll เพ่ือการจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล ATS Credit เพ่ือการจายคาสินคาใหกับผูรับเปนจํานวนมาก
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ราย ATS Debit เพ่ือการตัดบญัชีชาํระคาสนิคาอตัโนมตัเิปนจาํนวนมากราย  ทั้งน้ี ลูกคาสามารถใชบริการ  ATS ผาน

ชองทาง Diskette, Modem และ Internet ไดเชนกัน 

  2. บริการโอนเงินอัตโนมัติระหวางธนาคาร  (SMART (Credit)) เปนบริการโอนเงินอัตโนมัติใหกับ

ผูรับเงินรายยอยจํานวนมากราย ที่มีบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวัน  สามารถโอนไปไดทุกธนาคาร  ซึ่งตอบสนอง

ความตองการลกูคาในการทาํรายการโอนเงินทีม่จีาํนวนรายการมาก ๆ ดวยการสงคาํสัง่เพียงครัง้เดียว  (ในรูปแบบ One 

to Many) เชน เพ่ือชําระสินคาและบริการ  รวมถึงการจายเงินเดือน โบนัส เงินปนผล ฯลฯ โดยลูกคาสามารถ ใชบรกิาร 

SMART ผานชองทาง Counter และ Internet  

  3. บริการโอนเงินประเภทตาง ๆ ( Fund Transfer) เปนบริการโอนเงินประเภทตาง  ๆ ระหวางธนาคาร

ธนชาต กับธนาคารพาณิชยทัว่ไป ไดแก การโอนเงินปกติ (Transfer) การโอนเงินบุคคลที่  3 (3rd

  9. เคร่ืองถอนเงินสดอัตโนมัติ  (ATM) และเคร่ืองฝากเงินสดอัตโนมัติ ( CDM) ธนาคารธนชาตไดเรง

ขยายการติดต้ังเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ  อยางตอเน่ือง ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 

มีจาํนวนทั้งสิ้น 377 เครื่อง โดยลกูคาเงินฝากของธนาคาร ธนชาตสามารถใชบรกิารเบกิถอนเงินสด  สอบถามยอดเงินใน

บญัชี โอนเงิน ชําระคาสนิคาและบรกิาร  ผานเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคาร ธนชาตหรือทุกธนาคารที่เปน

สมาชิกของบริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด  (ITMX) ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ในสวนของเครือ่งฝากเงินสดอตัโนมติั 

 Party) บริการโอนเงิน

ระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ  (Sweep) การโอนเงินรายยอยระหวาง

ธนาคาร (ORFT) และการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร (BAHTNET) 

  4. บริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแบบอัตโนมัติ  (Sweep 

Account Service (Cash Link Account)) เปนบริการที่ทางธนาคารธนชาตไดเพิ่มชองทางสําหรับลูกคา  เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการโอนเงินระหวางบญัชีเงินฝากออมทรพัยกบับญัชีเงินฝากกระแสรายวัน  

  5. บริการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร  (Interbank Transfer (ORFT)) เปนบรกิารโอนเงินสดจาก

เคานเตอรธนาคารธนชาตไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่นตางธนาคารไดทั่วประเทศ 

  6. บริการโอนเงินรายใหญระหวางธนาคาร ( BAHTNET) เปนบริการสําหรับลูกคาที่มีความตองการ

โอนเงินของตนเองจากธนาคารธนชาตไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น  หรือรับโอนเงินของลูกคาจากธนาคารหรือ

สถาบันการเงินอื่น  เพ่ือเขาบัญชีที่ธนาคารธนชาต  เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการโอนเงินจํานวนครั้งละมาก  ๆ และ

ตองการความรวดเรว็ โดยจะมผีลการโอนเงินภายในวันที่ทํารายการ 

  7. บริการรับชาํระเงินคาสนิคาและบริการ  (Bill Payment) เปนบริการรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการ

แกบริษัทที่มีการจําหนายสินคาเงินผอนหรือบริการตาง   ๆ  ทีม่กีารรบัชําระเงินเปนรายงวด  (ในรูปแบบ Many to One) 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของบริษัทในการชําระเงินคาสินคาและบริการ  โดยผูชาํระเงินสามารถใชบรกิารได

ที่เคานเตอรของธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารธนชาต  ซึง่จะมี

รายงานแสดงรายละเอียดการรับชําระเงินแจงใหบริษัทผูจําหนายสินคาและบริการทราบในวันทาํการถดัไป 

  8. บริการโอนเงินโดยผูโอนและผูรับไมตองมีบัญชี  (Easy Cash Transfer) เปนบรกิารโอนเงินสดผาน

เคานเตอรธนาคารธนชาต  โดยที่ผูโอนและผูรับไมตองมีบัญชีกับธนาคารธนชาต โดยสามารถทํารายการโอนเงิน และ

รับเงินไดที่เคานเตอรของธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้  เพ่ือเปนการเพิม่ชองทางในการโอนเงินให

หลากหลายมากขึ้น และสามารถรองรับลูกคาที่ไมมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารธนชาตได 
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ณ สิ้นป 2551 มจีาํนวน 3 เครื่องนอกจากนี้ ยังมีการใหบริการเบิกถอนเงินสดโดยบัตรเครดิต  Visa International ทําให

เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติของธนาคารธนชาตสามารถรองรับกลุมลูกคาผูถือบัตรเครดิต  Visa/Plus และบัตรเดบิต Visa 

Electron และอีกหนึ่งบริการที่เปดใหบริการในป 2550 คือ “ATM Connect” ที่เพ่ิมความสะดวกสบายแกลูกคาผูถือบัตร 

ATM ธนาคารธนชาต ทาํรายการผานตู ATM ธนาคารกรงุไทย ทีม่มีากกวา 4,000 ตู และธนาคารนครห ลวงไทยที่มีกวา 

1,600 ตู ทัว่ประเทศ 

 กลยุทธการแขงขนั 

 ธนาคาร ธนชาตไดพัฒนาระบบการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในทกุชองทาง เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก

ลูกคาไดอยางรวดเรว็ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ยังพัฒนาระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกส

ผานโทรศัพทมือถือและอินเ ทอรเน็ต โดยลูกคาสามารถเขามาทําธุรกรรมทางการเงินไดดวยตนเอง  และไมจําเปนตอง

เดินทางมาธนาคารธนชาต ซึ่งทําใหประหยัดคาใชจายและเวลาไดเปนอยางดี .    

1. เนนกลยทุธในการแขงขนัทางดานราคาคาธรรมเนียม  และการขายแบบ Cross-selling and Up-

selling ในดานการตลาดนิติบคุคล ใชกลยทุธการนําเสนอแบบ Loss Leader ที่อยูในความสนใจของธุรกิจ/บริษัทน้ัน ๆ 

โดยวิธีการน้ีสามารถนําเสนอไดทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ    

2. เพ่ิมรายการสงเสริมการขายใหดึงดูดใจลูกคามากยิ่งขึ้น  พัฒนาผลติภัณฑ และชองทางการใชบรกิาร

ใหครอบคลุมความตองการของลูกคาในแตละกลุม 

3. เนนการเขาถงึไดงาย และบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนไมซับซอน 

4. ใหวงเงินในการโอนมากกวาธนาคารอืน่ และสามารถรบัเงินไดภายในวันที่ทํารายการ 

5. เพ่ิมชองทางการ ใหบริการโดยธนาคารธนชาตมีสาขาต้ังอยูในศูนยการคา  เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหแกผูใชบริการ 

 กลุมท่ี 4 บริการดานอ่ืน ๆ 

 1. บริการธุรกิจปริวรรตเงินตางประเทศ  

  เปนธุรกิจที่เก่ียวกับเงินตราตางประเทศ  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  (Exchange) ในรปู Bank 

Note, Traveler Cheque, Money Changer รวมถึงการรับโอนเงินตราตางประเทศขาเขาเพื่อชําระคาสินคาหรือโอนเขา

บัญชีบุคคลธรรมดา บริการโอนออกเงินตราตางประเทศเพื่อชําระคาสินคา  บริการ และเพื่อบุคคลธรรมดา รวมทัง้การ

เปดบญัชีเงินฝากทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน 

 กลยุทธการแขงขนั 

 นอกจากการใหบรกิารทีเ่ปนกันเอง  รวดเรว็ และถูกตองแลว ธนาคารธนชาตยังเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่

ดีกวาเพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาใหมและรักษาฐานลูกคาปจจุบัน  โดยเลือกพ้ืนที่ยุทธศาสตรและดําเนินการเพ่ือใหได

สวนแบงการตลาดมากที่สุด กลุมเปาหมาย  คือ นักทองเที่ยว นักธรุกิจชาวตางชาติทีท่าํงานในประเทศ  และองคกรธุรกิจ  

เชน โรงแรม และการทองเที่ยวที่มีธุรกิจเก่ียวของกับเงินตางประเทศ  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  มีจุดใหบริการทั้งใน

สาขาธนาคารธนชาตและสาํนักงานแลกเปลีย่นเงินตางประเทศ  รวม 76 จุด โดยอยูในพื้นที่เขตกรุงเทพ ฯ 42 จุด และ

ตางจงัหวัด 35 จดุ 
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 2. ผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงิน  

  ธนาคารธนชาตมกีารออกต๋ัวแลกเงิน โดย มวีตัถปุระสงคเพ่ือเพ่ิมชองทางการระดมเงิน  และเพิ่มทางเลือก

ในการออมเงินใหกับประชาชน  ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตไดขยายการใหบริการผลิตภัณฑต๋ัวแลกเงินไปยังทุกสาขาทั่ว

ประเทศ เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น  

  กลยุทธการแขงขนั 

  ธนาคารธนชาตไดกาํหนดอตัราผลตอบแทนของต๋ัวแลกเงินทีส่งูกวาอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจาํในชวง

ระยะเวลาเดียวกัน กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเงินฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ มี

ประสบการณในการลงทนุในตราสารหน้ี และยอมรบัความเสีย่งดานเครดิตของธนาคารธนชาตได ในขณะเดียวกันก็

พัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการพรอมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3. บริการงานผูแทนผูถอืหุนกู  

 งานผูแทนผูถือหุนกู  มีหนาที่หลักในการดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุนกูทั้งปวง  ตามทีก่าํหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของการออกหุนกูชุดน้ัน   ๆ  และตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย

และตลาดหลักทรัพย “สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” โดยธนาคารธนชาตพรอมที่จะใหบริการเปนตัวกลางในการ

ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามสัญญาของผูออกหุนกู  พรอมทั้งดูแลทรัพยสินที่ผูออกหุนกูนํามาเปนหลักประกัน

ใหกับผูถือหุนกู ธนาคารธนชาตไดเริ่มประกอบธุรกิจการใหบริการงานผูแทนผูถือหุนกู  (Bondholders’ Representative) 

ประมาณปลายป 2548 โดยรับโอนธุรกิจดังกลาวมาจาก  บริษัท เงินทนุ ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยน

ช่ือเปน บริษัท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) “ทนุธนชาต” โดยเสนอบริการทั้งผานผูออกตราสารโดยตรง  และรวมกับที่

ปรึกษาทางการเงินในการเสนอบริการรวมกัน ซึง่ไดรบัความไววางใจจากลกูคาพอสมควร 

 กลยุทธการแขงขนั 

 เพื่อใหสอดคลองกับภาวะตลาดการแขงขันในปจจุบัน  ธนาคารธนชาตจงึมุงเนนการใหบรกิารทีส่ะดวก  

รวดเรว็ และอัตราคาธรรมเนียมที่แขงขันได 

 

ผลิตภณัฑธรุกิจหลักทรัพย 

 ธนาคารธนชาตใหบริการทางดานผลิตภัณฑธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวย 2 ประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจ

หลักทรัพย ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) และธุรกิจจัดการลงทุน ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท 

หลักทรพัยจดัการกองทนุ ธนชาต จาํกัด 

 ธุรกิจหลักทรัพย   

 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัด

จําหนายหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากน้ี ยังดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวของและสนับสนุนธุรกิจ

หลักทรัพย ไดแก ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหนวยลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย  โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 มีสํานักงานสาขาทั้งสิ้น 30 

สาขา โดยประกอบดวย สายงานหลกั 2 สายงานคอื สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย ซึ่งดําเนินธุรกิจนายหนาซื้อขาย
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หลักทรัพย ธุรกิจคาหลักทรัพย ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย  สวนสายงานธรุกิจวาณิชธนกิจและทีป่รกึษาการลงทนุ  ดําเนินธุรกิจที่ปรึกษา

ทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพยและธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน 

 กลยทุธการแขงขนั 

 ธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย  กลยุทธการแขงขันหลักของธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย มุงเนนการดําเนินธรุกิจ

เพ่ือใหเกิดการเติบโต  (Growth Strategy) โดยเนนการขยายฐานลูกคาเพ่ือใหมีสวนแบงการตลาดที่เพ่ิมขึ้น ในทุก

ประเภทกลุมลูกคา ทั้งสถาบันและรายยอย พรอมไปกับการบริหารจัดการตนทุนคาดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และ

การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มุงไปสูการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพรอมในการ

รองรับการเปดเสรีในอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบในป 2555  นอกจากน้ีเพือ่เปนการรกัษาฐานลกูคาจงึไดวางกลยทุธ

พรอมกันกับแผนการขยายฐานลูกคาใหม เชน การออกบูท หรือรวมกิจกรรมที่สงเสริมการลงทุนตาง ๆ ทางการเงิน ซึ่ง

ถือเปนชองทางสําคัญในการเขาถึงกลุมลูกคา และจากศักยภาพของกลุมธนชาต บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธการขยาย

ฐานลูกคารายใหมไปยังกลุมลูกคาของบริษัทในกลุมธนชาต (Cross-Selling) โดยเฉพาะอยางยิง่จากการขายผลติภัณฑ

ผานชองทางของธนาคาร ธนชาต ซึ่งมีจํานวนฐานลูกคาเงินฝากรายใหญและลูกคาสถาบันในประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งน้ี 

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาผลิตภัณฑและบริการการลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละ

กลุม นอกจากน้ี จากความรวมมอืในการเปนพันธมติรกับ  BNP Paribas Securities (Singapore) Pte Ltd. ยังสงเสริมให

การขยายฐานลูกคาสถาบันตางประเทศประสบความสําเร็จเปนอยางดี   ทั้งน้ีในป 2551 บริษัทฯ มีมูลคาการซื้อขาย

หลักทรัพย 316,662.22 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 3.98 หรืออันดับที่ 7 จากจํานวนบริษัทหลักทรัพย

ทั้งหมด 38 บริษัท ซึ่งเปนการปรับตัวสูงขึ้นกวาป 2550 ที่มีสวนแบงการตลาดรอยละ 3.49 หรืออันดับ 11 ดวยมูลคาการ

ซื้อขาย 297,939.89 ลานบาท  

 ธุรกิจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลวงหนา  ในป 2551 กลยุทธสําคัญในการมุงเนนพัฒนาการใหบริการในธุรกิจซื้อ

ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและกาวทันบริษัทคูแขงได รวมทั้งยังตระหนักถึงเปาหมายหลักของ

กลุมธนชาตที่มุงเนนตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก เพื่อใหเกิดการสราง Product Bundling และ Cross-

selling โดยมุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูดานตราสารอนุพันธใหแกเจาหนาที่การตลาดตราสารอนุพันธ 

รวมทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ขยายการใหบริการไปยังสํานักงานสาขาตาง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการซื้อขาย

ตราสารอนุพนัธ มกีารจดัต้ังทมีงาน Derivatives Desk เพื่อใหสามารถรองรับธุรกรรมการซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯ ที่

มีปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มีการจัดอบรมเพื่อใหความรูดานตราสารอนุพันธแกผูลงทุน พัฒนาระบบการ

สงคําสั่งซื้อขายทั้งการสงคําสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาดและอินเตอรเน็ต พรอมทั้งระบบดานปฏิบัติการ รวมถึง

การขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาสถาบันทั้งในและนอกประเทศ ควบคูไปกับการใหบริการคําแนะนําในการลงทุน

และการประชาสัมพันธธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯ ไปยังทุกชองทางการใหบริการลูกคาของกลุมธนชาต 

 ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจาํหนายหลักทรัพย กลยทุธการแขงขนัหลกัในการนําเสนอบรกิารการ

เปนที่ปรึกษาและการจัดจําหนายหลักทรัพยในป 2551 คอื การมุงเนนการใหบรกิารเปนทีป่รกึษาทางการเงินดานการ

ควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางทางการเงิน การระดมทุนทั้งในดานตราสารทุน และตราสารหนี้  และการประเมิน

ความเปนไปไดของโครงการ เนื่องดวยจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต

ของการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในลักษณะดังกลาว การรักษาและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาที่บริษัทฯ เคย
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ใหบริการเพื่อสรางโอกาสในการเสนอบริการในธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อสรางโอกาสในการขยายการ

ใหบริการไปในบริษัทอื่น ๆ ในกลุมของลูกคาเอง การติดตอลูกคาที่มีศักยภาพจากรายช่ือลูกคาปจจุบันที่มีการใชบริการ

ทางการเงินดานอื่น ๆ ของบริษัทในกลุมธนชาต และการแนะนําและเสนอบริการในกลุมธนชาตใหกับลูกคาปจจุบัน

และลูกคาที่มีศักยภาพ โดยเนนการทํา Cross-selling ใหมากขึ้น 

 ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน  มแีผนกลยทุธในการแขงขนัหลกั มุงเนนการใหคาํปรกึษาในดานการลงทนุใน  

ตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมถึงการจัดสรรการลงทุน ( Asset Allocations) ที่เหมาะสมใหกับลูกคา การศึกษาและ

สรางสรรคตราสารทางการเงินใหม ๆ ( Structured Products) เพ่ือใหมตีราสารทางการเงินทีห่ลากหลาย เพียงพอตอการ

ตอบสนองความตองการในการลงทุนของลูกคา การมุงเนนใหการลงทุนมีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการ Cross 

Selling ภายในกลุมธนชาต และเพื่อใหลูกคาที่ตองการบริหารเงินลงทุนในตางประเทศมีความมั่นใจกับมืออาชีพมาก

ยิ่งขึ้น ในป 2551 บริษัทฯ จึงไดสรางพันธมิตรทางธุรกิจในตางประเทศ BNP Private Bank เพื่อรองรับ และให

คาํแนะนําเพ่ิมเติม 

ธุรกิจจัดการลงทุน  

ใหบริการทางดานธุรกิจการจัดการกองทุน ธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และธุรกิจ

ที่ปรึกษาการลงทุน  เพื่อใหสามารถใหบริการคําแนะนําไดอยางครบวงจร  ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2551 ทรัพยสินภายใต

การจัดการ อยูในลําดับที่ 5 มสีวนแบงทางการตลาดรอยละ 5.84 เพ่ิมขึ้นจากป 2550 อยูที่รอยละ 0.36 

 กลยุทธการแขงขนั 

 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2551 มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน “บลจ.” ทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Retail funds) (ไมรวมกองทุนรวมวายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุน

ตางประเทศ (Country Fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงินกองทุนรวมเพื่อ

แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง ) มีมูลคา 1,217,501 ลานบาท 

ลดลงจาก ป 2550 รอยละ 4.83 คิดเปนรอยละ 14.37 ของปริมาณเงินรับฝากของกลุมธนาคาร  ซึ่งประเภทกองทุนที่มี

การปรบัตัวลดลงมากทีส่ดุ ไดแก  กองทนุรวมตราสารทนุและกองทนุรวมผสม  ซึง่ลดลงจาก ป 2550 รอยละ 31.68  

กองทุนที่จัดต้ังใหมในป 2551 มจีาํนวน 558 กองทุน มีมูลคารวมทั้งสิ้น 594,545.95 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2550 

จาํนวน 13,789.80 ลานบาท หรือรอยละ 2.37 โดยมูลคาที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการจัดต้ังกองทุนที่ลงทุนใน

ตางประเทศ ในป 2551 จาํนวน 268 กองทุน มูลคา 355 ,059.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2007 จาํนวน 148 กองทุน และมี

มูลคาเพิ่มขึ้น 90,009.12 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม

เกิน 1 ป จาํนวน 188 กองทุน มีมูลคารวม 297,507.16 ลานบาท มีสัดสวนอยูถึงรอยละ 50.04 ของกองทุนจัดต้ังใหม

ทั้งหมดใน ป 2551  สวนใหญมาจากการออกกองทนุทีล่งทนุในพันธบตัรประเทศเกาหลใีนชวง 6 เดือนแรกของป 2551  

การลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา นักลงทุนสวนใหญ ตองการลงทุนในระยะสั้น ๆ และไดรับ

ผลตอบแทนที่คอนขางแนนอน 

 จากสภาวะการแขงขนัและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  กลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการจัดการลงทุนจึง

มุงเนนกลยุทธในเชิงรุก ตลอดจนการสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหไดรวดเร็วและมีคุณภาพ ผานทีมการตลาดของบริษัทผูถือหุนที่เปนสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนที่มีการใหบริการทางการเงินที่ครบวงจรและพันธมิตรทางธุรกิจที่ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือ



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 4-11 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนอีกหลายแหง  บรษิทัฯ ไดแตงต้ังสถาบนัการเงิน ทัง้ธนาคารธนชาต และธนาคารพาณิชยอืน่ ๆ 

และบริษัทฯ เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนภายใตการจัดการ โดยผูสนับสนุนการขาย

และรับซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 มีจํานวนทั้งสิ้น  20 ราย  นอกจากน้ี การพัฒนาผลิตภัณฑยังมุงเนนการทําตลาด

ในสวนของกองทุนรวมที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไป (Public Mutual Fund) ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม

ทุกระดับความตองการและทุกกลุมผูลงทุน ดวยการเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง

ดังกลาวขางตน และการพัฒนาการใหบรกิารซือ้ขายหนวยลงทนุผานชองทางอเิลก็ทรอนิกสตาง ๆ 

  ผลิตภณัฑกองทุนรวม   ณ วันที ่30  ธนัวาคม 2551 กองทนุรวมภายใตการจดัการทัง้สิน้ 73 กองทุน มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรวมเทากับ 72,658.18 ลานบาท แบงเปนกองทุนรวมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป (Public Mutual Fund) 

จาํนวน 71 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวม 71,111.33 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ป 2550 เปนมูลคา 258.08 ลานบาท หรือ 

รอยละ 0.36 อยูในลําดับที่ 5 ในจํานวนผูประกอบการทั้งหมด 21 บลจ. และมสีวนแบงทางการตลาดรอยละ 5.84 มูลคา

ทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้นในป 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายกองทุนตางประเทศ 5 ,982.47 ลานบาท หรือ

รอยละ 107.04  รองลงมาคือ กองทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1,031.38 ลานบาท หรือรอยละ 4.09  

 ผลิตภัณฑกองทุนสวนบุคคล  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 จาํนวนกองทนุภายใตการบรหิารทัง้สิน้ 23 กองทุนมี

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,514.82 ลานบาท ลดลงจาก ป 2550 1,397.92 ลานบาท หรือรอยละ 48 สาเหตุเน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจที่ถดถอยในป 2551 สงผลใหหุนที่กองทุนถือไวมีราคาปรับตัวลดลงอยางมาก  ขณะที่นักลงทุนสวนหน่ึงขาด

ความเช่ือมั่นในการลงทุน  และทยอยลดทุนหรือยกเลิกกองทุน  

 ผลิตภณัฑกองทุนสาํรองเล้ียงชพี  ณ วันที ่30 ธนัวาคม 2551 จาํนวนกองทนุภายใตการบรหิาร 21 กองทุน มี

มูลคาทรัพยสินสุทธิรวม 4,007.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 เปนมูลคา 392.08 ลานบาท หรือรอยละ 10.85  โดยแบง

ประเภทของกองทุนเปนกองทุนเดี่ยว 9 กองทุน กองทุนรวมเฉพาะกลุม 9 กองทุน และกองทุนรวม  3  กองทุน และมี

จาํนวนสมาชิกเพ่ิมขึน้จาก  35,067  ราย ณ สิน้ป 2550  เปน 35,450  ราย  

ผลิตภณัฑธรุกิจประกัน  

 การดําเนินผลิตภัณฑธุรกิจประกันของกลุมธนชาต แบงออกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจประกันภัย 

ดําเนินการโดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด โดยใหบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต

ดําเนินการโดย บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สําหรับสถาบัน  องคกร 

และบุคคลทั่วไป 

 ธุรกิจประกันภยั  

 ใหบริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกันวินาศภัย ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัย

รถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน 

 กลยุทธการแขงขนั  

 มุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย  ตลอดจนไดพัฒนาสายผลิตภัณฑ หรือ

นําเสนอกรมธรรมประเภทใหม ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของกลุมลูกคา 

คํานึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแขงขัน ใหทันกับภาวะการณที่
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เปลี่ยนแปลงไป เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุมลูกคาเดิม  กลุมลูกคาหลักสวน

ใหญประมาณรอยละ 95 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด ไดแก กลุมลูกคารายยอยที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันอยู

ในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือก ไดแก การประกันภัยรถยนต และการ

ประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจากลูกคาสินเช่ือของธนาคารธนชาต และการทําการตลาดของบริษัท

เองตลอดจนนายหนาประกันภัย และตัวแทนของบริษัท สําหรับกลุมลูกคาที่มีทุนประกันของทรัพยสินเอาประกันต้ังแต 

5 ลานบาทขึ้นไปน้ัน ไดแก ลูกคากลุมสถาบันองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชย

และอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่ใหบริการแกลูกคากลุมน้ี คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย 

จากลักษณะของฐานลูกคาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ต้ังแตบริษัทฯ ไดเริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา 

มิไดมีการพึ่งพิงลูกคารายหน่ึงรายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ไดเปดดําเนินการ

ใหบริการรับประกันภัยเฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั  

 ภาวะอตุสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยป 2551 ยงัคงเติบโตตอเน่ืองจากป 2550 โดยในชวงเดือนมกราคม ถงึ

กันยายน 2551 ธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 78,277.06 ลานบาท มีอัตรา

การเจริญเติบโตรอยละ 5.39 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยประเภทการประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัย

อุบัติเหตุสวนบุคคล เปนประเภทการประกันภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด คือรอยละ 34.97 และ 15.74 ตามลาํดับ 

สําหรับเบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันภัยโดยตรงป 2551 รวมทั้งสิ้น3,147.37 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโต 

รอยละ 23.07 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากการขยายตลาดลูกคารายยอยผานชองทางแบงคแอสชัว

รันส  ทําใหสามารถขยายการประกันภัยกับกลุมลูกคารายยอยของธนาคาร ธนชาต  การขายลกูคาตรง (Direct) การขาย

ผานทางโทรศัพท (Telemarketing) การขายผานสหกรณ การขายผาน Broker และการขายผาน Agent โดยในป 2551 มี

การขยายงานในประเภท Used car เพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกันไดใหความสาํคญัในการรกัษาฐานลกูคาเกาไวอยางตอเน่ือง 

โดยใชกลยุทธการปรับปรุงการบริการทั้งกอนและหลังการขายเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

                          หนวย : พันบาท 

อัน

ดับ 

บริษัท การประกนั

อัคคีภัย 

ภัยทางทะเลและขนสง การประกนัภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งส้ิน 

  ตัวเรือ สินคา โดยขอบังคับ

แหงกฎหมาย 

โดยความ

สมัครใจ 

อุบัติเหตุ

สวนบคุคล 

สุขภาพ อื่น ๆ  

1 วิริยะประกันภัย 150,880 1,840  57,933  1,767,061   9,421,600  184,725  14,251 244,598 11,842,887   

2 กรุงเทพประกันภัย 687,364 70,049 167,732 105,033 2,059,674 316,864 275,137 1,361,022 5,042,877 

3 ทิพยประกันภัย 551,677 35,523 99,509 350,110 1,110,302 466,936 152,219 1,790,464 4,556,739 

4 สินม่ันคง 88,491 - 4,657 559,234 2,689,834 261,513 7,229 115,263 3,726,221 

5 LMG 24,766 - 12,781 200,235 2,400,985 36,175 - 106,087 2,781,029 

 รวม 1,503,178 107,412 342,612 2,981,673 17,682,395 1,266,213 448,836 3,617,434 27,946,753 

9 ธนชาตประกันภัย 45,698 405 1,166 115,602 1,891,478 60,764 - 182,196 2,297,309 

สวนแบงตลาดรอยละ 0.79 0.14 0.04 1.43 4.77 0.95 0.00 1.39 2.93 

รวมทั้งส้ิน 5,767,863 281,608 2,862,633 8,061,736 39,619,165 6,380,747 2,190,188 13,113,123 78,277,063 

ท่ีมา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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 ธุรกิจประกันชวีติ  

 ใหบริการดานความคุมครองชีวิตและสุขภาพ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลกัษณะของลกูคา ไดแก 

การประกันรายบุคคล และการประกันกลุม (สําหรับสถาบันและองคกร) 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั  

 กลยทุธในการดําเนินธรุกิจแบบ Multi-distribution Channel เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาผูมุงหวังที่

หลากหลายและแตกตางกันไป ดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สอดคลองและเหมาะสมกับกลุมลูกคาผูมุงหวัง

แตละกลุม ปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางการขายประกอบดวย การขายผานบริษัท ฯ การขายผานสหกรณตาง ๆ การขาย

ผานชองทางนายหนา  การขายผานสถาบนัการเงิน การขายผานธนาคารธนชาต (Bancassurance) และการขายผาน

ตัวแทนประกันชีวติ   ภาพรวมอตุสาหกรรมประกันชีวติในชวง 10 เดือน(มกราคม - ตุลาคม) ของป 2551 ธุรกิจประกัน

ชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม จํานวน 177,773 ลานบาท  หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 10.02   ซึ่งเปนอัตราการเติบโต

เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2550 ที่มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 17 .96  สืบเน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว คาครองชีพที่สูงขึ้น สงผลใหอํานาจในการซื้อของลูกคาลดลง ซึ่งในธุรกิจ

ประกันรายบุคคลก็มีการกระตุนการขายในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสรรหาตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น มีการ

พัฒนาชองทางการขายใหมเพ่ิมเติมจากชองทางการขายทีม่อียู และพัฒนาผลติภัณฑใหมทีเ่หมาะกับภาวะตลาดและกลุม

ลุกคาเปาหมายในแตละชองทางการขายควบคูกันไป จัดกิจกรรมกระตุนการขายใหกับตัวแทนขายประกันชีวิตอยาง

ตอเน่ือง ตลอดจนสรางความสัมพันธกับลูกคาปจจุบันในรูปของการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เพื่อรักษาอัตราความคง

อยู ใหเขามาเสริมกับเบี้ยประกันภัยรับรายใหมที่มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง 

 ปจจุบันมีบริษัทฯ ที่เปดดําเนินธุรกิจประกันชีวิตรวม 24 บริษัท บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีสวนแบง

การตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทรอยละ 2 .22 อยูในลําดับที่ 10 จากทั้งหมด 24 บริษัท และดวย บริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตกลุมเปนหลัก ทําใหบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปแรกของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 2 ของ

ธุรกิจ สวนเบี้ยประกันภัยรับรวมของการประกันกลุมอยูในลําดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิตแนวโนมอุตสาหกรรม

ประกันชีวติป 2552 คาดวาจะมอีตัราการเติบโตทีช่ะลอตัวจากป 2551 สบืเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจทีย่งัคงชะลอตัวตอ

เน่ืองมาจากปกอน สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชเงินมากขึ้น ในขณะที่ยังมี ปจจัยที่สนับสนุนธุรกิจใหมีอัตราการ

เติบโต อันประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่ลดลง สงผลใหธุรกิจประกันชีวิตเปนหน่ึงทางเลือกในการออม 

เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนดี และสามารถนําเบี้ยประกันภัยมาใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดถึง 100,000 บาท   

ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

 ธุรกิจบริหารสินทรัพยของกลุมธนชาต ไดถูกดําเนินการภายใต บริษัท 2 บริษัท ไดแก บริษัทบริหารสินทรัพย 

แมกซ จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด    

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด  

ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ

สินทรัพยน้ัน เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียว เน่ืองตามที่ไดรับอนุญาต

ไวในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และใหมี

อํานาจวาจางหรือแตงต้ังผูเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใด
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เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนประกอบกิจการใด ๆ ในการบริหารและ

ฟนฟูลูกหน้ีที่รับซื้อหรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได และมคีวามสามารถในการชําระหน้ี เชน การให

กูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ การประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้การถือหุนในกิจการ

ที่ไดมาจากการชําระหน้ีของลูกหน้ี การรับชําระหน้ีดวยการแปลงหน้ีเปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ของลูกหน้ีกระทําการทั้งปวงที่เก่ียวกับ หรือเก่ียวเน่ืองในการบริหารหรือฟนฟูลูกหน้ีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน 

การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหน้ี ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระหน้ี 

ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนาตอ

ใหเสร็จสิ้นเทาน้ัน ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา  และนําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนราย

อื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ ธปท. 

 กลยุทธการแขงขนั  

 เน่ืองจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย

การดําเนินการที่หลากหลาย แตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพ่ือชําระหน้ี ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดเตรียมการ

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแกบุคคล 

ภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว  เพ่ือใหการขายทรัพยสินของบริษัทฯ กระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ

การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มี

มูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงต้ังตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลาน้ัน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

บริษัทฯ กําหนดกลุมลูกหน้ีที่บริษัทฯ มีโอกาสรับชําระหน้ีคอนขางสูงดังตอไปน้ี 

 1. ลูกหน้ีที่ยังประกอบกิจการอยู และมีศักยภาพพอที่จะชําระหน้ีได  

 2. ลูกหน้ีที่มีหลักประกันคุมมูลหน้ีมาก  

 3. ลูกหน้ีที่ถูกฟองรองคดีและมีคําพิพากษาแลว  

 การจาํหนายและชองทางการจาํหนาย 

 บริษัทฯ ไดวางนโยบายการจําหนายทรัพยสินที่บริษัทฯ รับโอนมาจากลูกหน้ี ดังน้ี 

 1. การแตงต้ังตัวแทนขาย (Sold agent) 

 2. การเขารวมงานประมูลขายทรัพยสิน   

 สภาพการแขงขนัในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน ) ดังน้ัน 

ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือจากสถาบันการเงินอื่น หรือกองทุนตาง ๆ จึง

ไมมี อยางไรก็ตาม กรณีสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนมาเปนลูกหน้ีที่มีเจาหน้ีหลายราย อาจเกิดภาวะการแขงขันใน

การใชสิทธิทางกฎหมายบังคับทรัพยสินของลูกหน้ีเพ่ือนํามาชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีเหลาน้ัน ซึ่งอาจสงผลกระทบกับ

บริษัทฯ ในเรื่องของการนําทรัพยสินของลูกหน้ีน้ันมาฟองรองคดีและบังคับขายทอดตลาดซึ่งตองทําการเฉลี่ยทรัพยกับ

เจาหน้ีรายอื่นดวย นอกจากนี้การที่บริษัทฯ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 

ผานทางทุนธนชาต กรณีน้ีจึงไมมีคูแขงขันและไมมีการเปรียบเทียบขนาดของบริษัทฯ กับคูแขงขัน แตบริษัทฯ จะเนน
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เรื่องการแกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะการเงินของลูกหนี้วาสมควรจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือควร

รับโอนทรัพยสินเพื่อชําระหน้ี โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการคงอยูและดําเนินกิจการตอไปของลูกหน้ี ความสุจริต 

ความรวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไม

กอใหเกิดรายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

 การจดัหาผลิตภัณฑและบริการ  

 บรษิทัฯ มเีงินทนุในการดําเนินกิจการจากเงินลงทนุและเงินใหกูยมืจากทนุธนชาต และบรษิทั เอม็ บ ีเค จาํกัด 

(มหาชน) ดังน้ี 

 1. เงินกูยืม 

 1.1   วงเงินกู (Senior Debt) จากทนุธนชาต จาํนวน 2,124,458,400 บาท (สองพันหน่ึงรอยยี่สิบสี่ลานสี่

แสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน )  ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงิน เลขที่ กม .001-5-4300016 ลงวันที่ 11 

กันยายน 2543 สัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู เลขที่ กม .001-5-4300016 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 สัญญา

แกไขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกู เลขที่ กม.001-5-4300016 (ครั้งที่2) ลงวันที่ 29 มกราคม 2544 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญา

เงินกู เลขที่ กม .001-5-4300016 (ครั้งที่3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544  ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูสวนน้ีเสร็จสิ้นแลว

เมื่อเดือนตุลาคม 2547 

 1.2  วงเงินกูลําดับรอง (Sub Debt) จากทนุธนชาต จาํนวน 1,075,541,600 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบหาลานหา

แสนสี่หมื่นหน่ึงพันหกรอยบาทถวน ) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง เลขที่ กม .001-5-4300032 ลง

วันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม .001-5-4300032 (ครั้งที่1) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 

2543 

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

รอยสิบสามลานสี่แสนหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน ) ปรากฏรายละเอียดตามสัญญากูเงินวงเงินลําดับรอง เลขที่ 

กม.001-5-4300032 ลงวันที่ 11 กันยายน 2543 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญากูเงินเลขที่ กม .001-5-4300032 (ครั้งที่1) 

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2543  

  ปจจุบันบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูทุกวงเงินเสร็จสิ้นแลว 

 2. เงินลงทุน 

 2.1  เงินลงทนุจากทนุธนชาต จาํนวน 477,276,800 บาท (สี่รอยเจ็ดสิบเจ็ดลานสองแสนเจ็ดหมื่นหกพัน

แปดรอยบาทถวน) 

 2.2  เงินลงทุนจาก บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) จาํนวน 94,723,200 บาท (เกาสิบสี่ลานเจ็ดแสนสอง

หมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

 2.3  เงินลงทนุจาก กองทนุเปดมอรแกนสแตนลยี คนัทรฟีนด จาํนวน 142,942,800 บาท (หน่ึงรอยสี่สิบ

สองลานเกาแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน) 
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บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด  

ประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันของ

สินทรัพยน้ัน เพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไปรวมทั้งประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามที่ไดรับอนุญาต

ไวในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใหมี

อํานาจวาจางหรือแตงต้ังผูเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพยมาดําเนินการในการบริหารสินทรัพย หรือกระทําการอื่นใด

เพื่อประโยชนในการบริหารสินทรัพยที่รับโอนมาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ประกอบกิจการใด ๆ ในการบริหารและ

ฟนฟูลูกหนี้ที่รับซื้อ หรือรับโอนมาใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได และมีความสามารถในการชําระหนี้ เชน การให

กูยืมเงิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือการประนอมหนี้ การประนีประนอมยอมความกับลูกหนี้ การถือหุนในกิจการ

ที่ไดมาจากการชําระหน้ีของลูกหน้ี การรับชําระหน้ีดวยการแปลงหน้ีเปนทุน หรือดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ของลูกหน้ี กระทําการทั้งปวงที่เก่ียวกับ หรือเก่ียวเน่ืองในการบริหารหรือฟนฟูลูกหน้ีใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน 

การใหเชา ใหเชาซื้อ ขายลูกหน้ี ตลอดจนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับซื้อหรือรับโอนมาและที่ไดรับจากการชําระหน้ี 

ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขวา การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตองเปนการนําอสังหาริมทรัพยที่กอสรางคางไวไปพัฒนาตอ

ใหเสร็จสิ้นเทาน้ัน ไมรวมถึงการนําที่ดินเปลาไปพัฒนา  และนําอสังหาริมทรัพยรอการขายไปรวมลงทุนกับผูลงทุนราย

อื่น หรือบริษัทอื่น ตามประกาศของ ธปท. 

 กลยุทธการแขงขัน 

 เนื่องจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักของบริษัทฯ ประกอบ  ดวย

การดําเนินการที่หลากหลายแตโดยสวนใหญจะเปนการรับโอนทรัพยสินเพ่ือชําระหน้ี ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดเตรียมการ

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาวไว โดยมีเปาหมายหลัก คือ การขายทรัพยสินที่ไดรับโอนมาใหแกบุคคล  

ภายนอกที่สนใจทั่วไป ซึ่งกลยุทธการดําเนินงานที่ไดวางไว  เพื่อใหการขายทรัพยสินของบริษัทฯ กระทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได คือ การวาจางที่ปรึกษาพิเศษดานสินทรัพยรอ

การขายไวเปนการเฉพาะ เพื่อทําหนาที่จัดเก็บขอมูลทรัพยสินที่จะขาย กําหนดราคาขาย บริหารทรัพยสินขนาดใหญที่มี

มูลคาสูง รวมทั้งพิจารณาแตงต้ังตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขายทรัพยสินเหลาน้ัน 

 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 บริษัทฯ กําหนดกลุมลูกหน้ีที่บริษัทฯ มีโอกาสรับชําระหน้ีคอนขางสูงดังตอไปน้ี 

 1. ลูกหน้ีที่ยังประกอบกิจการอยูและมีศักยภาพพอที่จะชําระหน้ีได  

 2. ลูกหน้ีที่มีหลักประกันคุมมูลหน้ีมาก  

 3. ลูกหน้ีที่ถูกฟองรองคดีและศาลมีคําพิพากษาแลว  

 การจาํหนายและชองทางการจาํหนาย  แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

 1. ลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

 1.1 วิเคราะหและจัดแยกประเภทของลูกหนี ้

 1.2 บริษัทฯ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากกลุมธนชาต เพื่อนํามาบริหารและติดตามหนี้คางชําระ

เพ่ือใหลูกหน้ีอยูในฐานะที่จะสามารถชําระหน้ีไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงสามารถดําเนินกิจการเดิม หรือกิจการ

ใหมไดตอไป หรือสมควรที่จะจําหนายทรัพยสินเพื่อนํามาชําระหนี้คืน 
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 1.3 ลูกหนี้ที่ไมมีความสามารถชําระคืนหนี้ หรือไมสามารถแกไขหนี้ได จะดําเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายเร็วที่สุด 

 2. ทรัพยสินรอการขายดอยคุณภาพ 

 บริษัทฯ ไดวาจางให บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด เปนผูดําเนินการบริหารทรัพยสินทั้งหมดของบริษัทฯ 

โดยมีวิธีบริหารจัดการดังน้ี   

 2.1 จัดหาพันธมิตร (Partner) รวมลงทุนและพัฒนาทรัพยสิน 

 2.2 จัดกลุมทรัพยสินเปนทรัพยสินเกรด A, B, หรือ C เพ่ือชวยใหงายตอการจดัการและการขาย 

 2.3 จัดทํา Package ของทรัพยสินใหมี Value-Added เพิ่มขึ้น โดยการประสานรวมมือกับกลุมบริษัทใน

เครือ ในรูปแบบของการประกันภัย การประกันชีวิต หรือการใหสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยตํ่า   เปนตน 

 2.4 เพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย   เชน ผานนายหนาหรือตัวแทน จัดหาและติดตอกับบริษัทเอกชนที่

ดําเนินการจัดประมูลขายหลักทรัพย การขายรวม (Cross Selling) และอนิเตอรเน็ต (Internet) 

 2.5   สงเสริมการขาย โดยการจัดหา และเลือกสื่อที่มีประโยชนตอการจําหนาย รวมถึงการเขาถึง

กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด 

 สภาพการแขงขนัในอุตสาหกรรม 

    เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดรบัโอนสนิทรพัยดอยคณุภาพจากสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะกลุมธนชาตเปนหลกั  ดังน้ัน  

ภาวะการแขงขันในทางการตลาดกับบริษัทบริหารสินทรัพยรายอื่น หรือสถาบันการเงิน หรือกองทุนอื่น ๆ  จึงไมมีการ

เปรียบเทียบสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  เน่ืองจากไมมคีูแขงขนัทางตรง อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ จะเนนเรื่องการ

แกปญหาหนี้คางชําระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้วาสมควรจะปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือควร

จําหนายทรัพยสินเพ่ือชําระหน้ี ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินกิจการตอไปของลูกหน้ี ความสุจริต ความ

รวมมือ และความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกหนี้ประกอบกัน เพื่อทําใหสินทรัพยดอย  คุณภาพที่ไมกอใหเกิด

รายไดหมดสิ้นลงหรือลดเหลือนอยที่สุด 

ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอโอกาสหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจการเงนิของกลุมธนชาต 

 ในป 2551 เงินใหสนิเช่ือภาคเอกชนของสถาบนัการเงินขยายตัว รอยละ 9.3 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.0 ในปที่แลว 

สนิเช่ือขยายตัวในชวงครึง่ปแรก แตกลบัชะลอตัวในครึง่ปหลงั อนัเน่ืองมาจากการชะลอตัวของอปุสงคทัง้จากภายใน

และนอกประเทศ ทําใหความตองการสินเช่ือมีแนวโนมลดลง อีกทั้งธนาคารพาณิชยมีความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือ

มากขึน้ เพ่ือปองกันการเพ่ิมขึน้ของหน้ีทีไ่มกอใหเกิดรายได 

 ดานสินเช่ือเชาซื้อในป 2551 ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น 

สงผลใหความตองการซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตลดลง สงผลใหยอดจําหนายรถยนตและสินเช่ือเชาซื้อในป 2551 

ชะลอตัวเล็กนอยจากป 2550  

 นอกจากปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมืองแลวการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ของทางการบางประเด็นถือเปน

อุปสรรคในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในระยะสั้น แตจะสงผลใหเกิดความแข็งแกรงทางการเงินและความเปน

มาตรฐาน สากลของระบบธนาคารพาณิชยไทยในระยะยาว ไมวาจะเปน พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีการ

กําหนดในเรือ่งเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม   BASEL II   รวมถงึ มาตรฐานการบญัชีสากล ฉบบัที ่39 (IAS 39) และ 

พ.ร.บ.สถาบนัคุมครองเงินฝาก  ซึง่มผีลตอการดําเนินธรุกิจ รวมถงึการต้ังสาํรองของธนาคารพาณิชย เปนตน 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 4-18 

 อยางไรก็ตาม กฎเกณฑทีท่างการนํามาประกาศใชบงัคบักับธนาคารพาณิชย แตมไิดมผีลบงัคบัใชกบัสถาบนั

การเงินประเภทอื่น  ๆ  ถือเปนอุปสรรคที่สําคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย เนื่องจากทําใหความสามารถใน

การแขงขันของธนาคารพาณิชยลดลง ปจจุบันมีธุรกิจหลายประเภทที่ใหบริการทางการเงินใกลเคียงกับธนาคารพาณิชย 

เชน Non-bank ซึง่บรษิทัตาง ๆ เหลาน้ีจะสามารถทาํธรุกรรมการเงินบางอยางได ขณะทีธ่นาคารพาณิชยไมสามารถทาํ

ไดเน่ืองจากติดเง่ือนไขของทางการ เชน การทีธ่นาคารธนชาตถกูควบคมุระดับของเงินกองทนุ ทาํใหธนาคารธนชาตมี

ความยืดหยุนในการปลอยสินเช่ือไดนอยกวาบริษัทแฟคตอริ่งซึ่งไมถูกควบคุมในเรื่องระดับของเงินกองทุน หรือ

หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS) เปนตน 

 อยางไรก็ด ีพ.ร.บ.  ธุรกิจสถาบันการเงิน มีขอกําหนดใหการประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่มีผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และมิไดมีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจดังกลาวเปนการเฉพาะ ธปท. อาจ

เสนอใหมีการตรากฎหมาย เพื่อกําหนดใหการประกอบธุรกิจประเภทนั้นอยูภายใตบังคับของ พ.ร.บ.  ธุรกิจสถาบัน

การเงินทั้งหมดหรือบางสวนได ซึ่งจะทําให Non-bank ทีเ่ขาเง่ือนไขดังกลาว อาจอยูภายใตการควบคมุของ ธปท ได 

 ในสวนของปจจยัทีเ่ก้ือหนุนการดําเนินธรุกิจ ของธนาคารพาณิชยในป 2551 ที่สําคัญมีดังน้ี 

 - การเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐ และระดับราคาสินคาเกษตรที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ชวยพยุงใหเศรษฐกิจ

ไทยยงัคงขยายตัว แมวาอาจจะชะลอตัวจากปกอนก็ตาม 

 - การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถทาํธรุกรรมทางการเงินไดหลากหลายมากขึน้ เชน   

• การผอนคลายระเบยีบการฝากเงินและการโอนเงินตราตางประเทศ ทาํใหธนาคารพาณิชยสามารถ

รบัฝากเงินในรปูของเงินตราตางประเทศได  

• การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถออกต๋ัวแลกเงิน ซึง่ชวยลดตนทนุทางการเงินใหกบัธนาคาร

พาณิชย และเปนการเพ่ิมชองทางในการลงทุนใหกับผูออม เปนตน 

 - การเพ่ิมสดัสวนการถอืหุนของนักลงทนุตางชาติ ซึง่เปนการชวยเพ่ิมความแขง็แกรงทางการเงิน และเพิม่

ศักยภาพในการแขงขันใหกับสถาบันการเงินไทย จากการถายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบริการทางการเงิน เพ่ือ

รองรับการเปดเสรีทางการเงินในอนาคต 

 สภาพการแขงขนัในอุตสาหกรรม 

 ในป 2551 มีจํานวนธนาคารพาณิชยทั้งระบบมีทั้งสิ้น 34 แหง โดยแบงแยกเปนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนใน

ประเทศไทยทั้งสิ้น 18 แหง และจาํนวนสาขาธนาคารตางประเทศอกีจาํนวน 16 แหง โดยมีจํานวนคงที่เทากับป 2550  

 หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 7,156,292 ลานบาท แยกเปนสัดสวน

ของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 6,649,283 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 92.9 และเปนยอดเงินรบั

ฝากของสาขาธนาคารตางประเทศอกีจาํนวน  507,009 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.1 

 ในสวนของเงินใหสินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 7,549,404 ลานบาท เปนยอดเงินให

สินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 6,849,530 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 90.7 และ

เปนยอดเงินใหสินเช่ือสุทธิของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจํานวน 699,784 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ  9.3 จาก

ยอดเงินใหสินเช่ือสุทธิ โดยมีสัดสวนใกลเคียงกับปที่ผานมา 

 นอกเหนือจากภาวะการแขงขนัในกลุมธนาคารพาณิชยแลว ยงัมกีารแขงขนัในระบบการเงิน เชน สถาบนั

การเงินทีม่ใิชธนาคารพาณิชย ตลาดเงินและตลาดทนุ ธนาคารเฉพาะกิจของภาครฐั ซึง่มบีทบาทตอระบบเศรษฐกิจมาก



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 4-19 

ขึ้น อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑทางการ ใหมีความยืดหยุนและรองรับการเปดเสรีทางการเงินที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ซึง่จากภาวะการแขงขนัทีเ่พ่ิมขึน้ดังกลาวทาํใหธนาคารพาณิชยพยายามสรางความแตกตางโดยใชกลยทุธการ

แขงขันที่ไมใชราคา เชน  การพัฒนาผลติภัณฑทางการเงินใหมคีวามหลากหลาย การพฒันาชองทางการใหบรกิาร การ

พัฒนาคณุภาพการบรกิาร รวมถงึการสรางพันธมติรในกลุมธรุกิจการเงิน ทัง้น้ี  เพ่ืออาํนวยความสะดวกและตอบสนอง

ตอทกุความตองการทางการเงินของลกูคา อกีทัง้ไดมกีารมุงเนนการสรางภาพลกัษณองคกรมากขึน้ ผานการโฆษณา

ประชาสัมพันธและการเพิ่มโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) นอกเหนือไปจากการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนกลยุทธหลักของธนาคารพาณิชย  

 ในป 2551 เงิน รับฝากของสถาบนัการเงินไทยขยายตัว รอยละ 8.3 จากระยะเดียวกันปกอน  โดยเงินฝากชะลอ

ตัวในครึ่งปแรก เน่ืองจากผูลงทุนยายการลงทุนไปยังตราสารประเภทอื่น และมีแนวโนมปรับสูงขึ้นในชวงครึ่งหลังของ

ปจากการโยกยายเงินกลับ ทั้งน้ี  หากพิจารณาต๋ัวแลกเงินรวมกับเงินฝากของสถาบนัการเงินไทย จะพบวาขยายตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.9  

 การแขงขันดานการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยพบวา ธนาคารพาณิชยยังคงใชกลยุทธการแขงขันทั้ง

ดานอตัราดอกเบีย้และดานบรกิารเปนสาํคญั โดยในป 2551 เงินใหสนิเช่ือภาคเอกชนของสถาบนัรบัฝากเงินขยายตัว

รอยละ9.3 ในชวงเดียวกันของปกอน โดยสนิเช่ือของสถาบนัรบัฝากเงินเพ่ิมขึน้ในชวง 3 ไตรมาสแรก  แตกลับชะลอลง

ในชวงไตรมาสสดุทาย  ตามสภาวะเศรษฐกิจทีอ่อนตัวลง  โดยเปนการชะลอตัวของสินเช่ือที่ใหแกภาคธุรกิจเปนสําคัญ  

ชะลอตัวจากปกอน สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลงและความกังวลตอความสามารถในการชําระหน้ี 

 ในสวนของอตัราดอกเบีย้ในป 2551 น้ัน ธนาคารพาณิชย ไดมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากและเงินใหสินเช่ือสอดคลองกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. โดยในชวงครึ่งปแรก ธปท.ไดคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 3.25 และปรับตัวเพ่ิมขึ้นในชวงไตรมาสที่  3 เน่ืองจากความเสี่ยงทางดานเงินเฟอเพ่ิมขึ้น แตทั้งน้ี 

ธปท. ก็ไดมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในชวงสิ้นปมาอยูที่ รอยละ 2.75 ทาํให ณ  สิ้นป 255 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก

ประจํา 1 ป ปรับลดลงจากรอยละ 2.25 – 2.375  มาอยูที่รอยละ 1.75 – 2.0  

 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือมีการปรับลดลงเพียง รอยละ 0.125 จากสิ้นป 2550 มาอยูที่ รอยละ 6.75 ณ 

สิ้นป 2551 สวนหน่ึงเปนผลมาจากความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยังคงอยูในระดับสูง สงผลใหสวนตางอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากและเงินใหสนิเช่ือปรบัเพ่ิมจากรอยละ 4.5 – 4.625 มาอยูที่รอยละ 4.75 – 5.0 

 ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคูแขง  

 ในป  2551 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยทั้งสิ้น  368,272 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 77,174 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 26.5 โดยธนาคารธนชาตมขีนาดสนิทรพัยเปนอนัดับที่  8 จากจาํนวนธนาคารพาณิชยจดทะเบยีนในประเทศ

ไทยทั้งสิ้น 18 แหง โดยธนาคารธนชาตมสีวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากรวมกับเงินกูระยะสัน้คดิเปน รอยละ 4.81 

ของยอดเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย โดยมยีอดเงินฝากทัง้สิน้ 318,760 ลานบาท เปนอันดับที่ 8 จากจาํนวน

ธนาคารพาณิชยจดทะเบยีนในประเทศไทย ในสวนดานเงินใหสนิเช่ือ ธนาคารธนชาตมยีอดเงินใหสนิเช่ือจาํนวน 

272,925 ลานบาท โดยสวนแบงทางการตลาดดานเงินใหสนิเช่ือคดิเปน รอยละ 4.67  ของยอดเงินใหสนิเช่ือในระบบ

ธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนอันดับที่ 8 จากจาํนวนธนาคารพาณิชยจดทะเบยีนในประเทศไทย  
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แนวโนมการแขงขนัในอนาคต 

 จากการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณภายใน และราคานํ้ามนัของตลาดโลกทีล่ดลงในชวง

ปลายป 2551 ทําใหมีการคาดการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในป 2552 วามีแนวโนมที่จะขยายตัวในอัตราที่ตํ่า และเงินเฟอ

มีแนวโนมอยูในระดับตํ่า แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยบวกจากมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ  ไมวาจะเปน

การใชจายภาครัฐ การใหเงินสนับสนุนการสินเช่ือ  การลดหรือใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือชวยผูบริโภคและ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

 ปจจัยตางๆ เหลาน้ี สงผลใหสถาบันการเงินมีแนวโนมที่จะมีสภาพคลองเพ่ิมมากขึ้น อันเน่ืองมาจากปจจัย

ทางดานเงินฝากคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมขึน้ และดานสนิเช่ือคาดวานาจะชะลอตัวลง ทัง้น้ี  ขึ้นอยูกับนโยบายการกระตุน

สินเช่ือของภาครัฐ  

 โดยแนวโนมเงินฝากในป 2552 คาดวาจะปรับเพ่ิมสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากการเคลื่อนยายการลงทุนจากแหลง

อื่นซึ่งมีความเสี่ยงสูงวา จะกลบัเขามาฝากในสถาบนัการเงิน ทัง้น้ี  รูปแบบในการฝากเงินหรือรูปแบบการลงทุนของ  

ผูออมเงินจะเปลี่ยนแปลงไป โดยผลิตภัณฑทางการเงินที่คลายเงินฝาก เชน ต๋ัวแลกเงิน กองทุนรวม และประกันชีวิต

ผานชองทางของธนาคาร (Bancassuance) ซึ่งมีความเสี่ยงไมสูงมากนักจะไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น 

 ขณะที่แนวโนมการปลอยสินเช่ือในป 2552 คาดวาจะช ะลอตัวลง ทั้งสินเช่ือภาคธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งรวม

ไปถึงสินเช่ืออสังหาริมทรัพย และสินเช่ือเชาซื้อ อันเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหความตองการใชสินเช่ือมี

แนวโนมลดลง ประกอบกับธนาคารพาณิชยมีความระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือเพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารพาณิชยรัฐ

และธนาคารเฉพาะกิจจะเพิ่มบทบาทในการปลอยสินเช่ือมากขึ้น ตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

 อยางไรก็ตามผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเช่ือมั่นของผูบริโภค

และนักลงทนุในการดําเนินธรุกิจ  โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีผ่ลติเพือ่การสงออก สะทอนไดจากสญัญาณการออนตัว

ของตลาดแรงงาน ทีม่อีตัราการวางงานในชวงปลายปเพ่ิมมากขึน้ สงใหธนาคารพาณิชยรกัษาสวนตางระหวางอตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากและเงินใหสนิเช่ือไวเพ่ือรกัษาระดับของรายไดจากดอกเบีย้ 

 นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยตางๆ ยงัคงมุงเนนการสรางความเช่ือมัน่ใหกบัลกูคา ผานการโฆษณา

ประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน และสังคม ดวยการมุงเนนดานธรรมาภิบาล  และโครงการ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น 

 การจดัหาผลิตภณัฑหรือบริการ  

 แหลงท่ีมาของเงินทุน  

 แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาต  นอกจากจะไดจากเงินกองทนุ  ซึง่ไดแก ทุนที่ออกและเรียกชําระ

แลว ซึง่ในป 2551 มจีาํนวน 17,346 ลานบาท รวมถึงสํารองตามกฎหมายและกําไรสะสมแลว  แหลงเงินทุนที่สําคัญของ

ธนาคารธนชาตยังไดจากแหลงที่มาที่สําคัญอีก 2 แหง คือ 

 1. เงินฝาก ณ สิน้ ป 2551 มจีาํนวน 270,832 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 189,086 ลานบาท ณ สิน้ป 2550  

 2. เงินกูยืม จาํนวน 62,288  ลานบาท แบงเปนแหลงเงินทุนที่ไดจากเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน  47,928  

ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมขึน้จากต๋ัวแลกเงินระยะสัน้ เน่ืองจากธนาคารธนชาตเพ่ิมชองทางในการออมเงินให

ลูกคาดวยการออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน  14,360 ลานบาท โดยในระหวางไตรมาสที ่2 ป 
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2551 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกันจํานวน 5,000 ลานบาท อาย ุ7 ป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 5.61 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือที่เติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต 

ตารางแสดงแหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีสาํคัญ 

(หนวย : ลานบาท) 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 
 เปล่ียนแปลงจากป 2550 

ป  2551 ป 2550 ลานบาท รอยละ 

เงินกองทนุ 28,247 23,661 4,586 19.38 

เงินฝาก 270,832 189,086 81,746 43.23 

เงินกูยืม 

 - เงินกูยืมระยะสั้น 

 - เงินกูยืมระยะยาว 

   รวมเงินกูยมื 

 

47,928 

14,360 

62,288 

 

58,998 

12,960 

71,958 

 

(11,070) 

1,400 

(9,670) 

 

(18.76) 

10.80 

(13.44) 

รวมแหลงท่ีมาของเงินทุน 361,367 284,705 76,662 26.93 

 นโยบายอัตราดอกเบีย้เงินฝาก 

 ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก โดยพิจารณาปจจัยดานสภาพคลอง ความ

ตองการในการใชเงินสนิเ ช่ือ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  และความเสีย่งดานสภาพคลอง 

นอกจากน้ี ยงัพิจารณาปจจยัภายนอกตางๆ ประกอบ  เชน อัตราเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราผลตอบแทน

และอัตราดอกเบี้ยรวมของตลาดโดยรวม เปนตน 

การจดัหาเงินทุน หรือใหกูยืมผานบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 ณ สิน้ ป 2551 ธนาคารธนชาตไดใหกูยืมแกบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกันเฉพาะในกลุมธน

ชาต ดังน้ี 

 1. ผูถือหุนรายใหญ (บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) “ทนุธนชาต”)  

  จากการทีท่นุธนชาตและธนาคารธนชาต รวมกันประกาศแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจฯทุนธน

ชาต จึงมีขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน  เน่ืองจากไดมกีารโอนเงินรบัฝากทัง้หมดมายงัธนาคารธนชาตต้ังแตป  2549 

ถงึแมวาบรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) จะยังมียอดเงินใหสินเช่ือเชาซื้อเดิมที่คงคางสวนที่เหลือและยังคงไดรับชําระ

คนืเปนงวดๆ ตามสญัญาอยู  ดังน้ัน ธนาคารธนชาตจงึตองใหทนุธนชาตกูยมืเงิน  เพ่ือชดเชยขอจาํกัดในการหาแหลง

เงินทนุดังกลาว โดยในปที่ผานมาไดมีการทยอยชําระคืนเงินกูใหแกธนาคารธนชาตทําให ณ  สิ้น ป 2551 มียอดเงินกูคง

คางจาํนวน 4,500 ลานบาท ลดลงจาก 12,500 ลานบาท ณ สิน้ป 2550 

 2. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด (บริษัทยอยของธนาคารธนชาต)  

  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯ เพ่ือใชในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจของกลุม 

ธนชาต โดย ณ สิ้น ป 2551 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 3,645 ลานบาท ลดลงจาก 4,000 ลานบาท ณ สิน้ป 2550 

 3.   บริษัท ที ลีสซิ่ง จาํกัด (บริษัทยอยของธนาคารธนชาต) 

  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯ เพ่ือใชในการใหเชาซื้อรถยนตเพ่ือการพาณิชยทุกประเภท และรถยนต

น่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน รวมทัง้รถจกัรยานยนต ตามการอนุญาตจาก  ธปท. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 โดยอนุญาต
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ใหบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตแทนบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด และสิ้นป  2551 มยีอดเงินกู  

คงคางจาํนวน 824 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 294 ลานบาท ณ สิน้ป 2550 

 4. บริษัทบริหารสินทรัพย เอน็ เอฟ เอส จํากัด (บริษัทยอยของทุนธนชาต)  

  ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทฯ เปนการใหกูยืมเพ่ือใชในการรับซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพของกลุม  

ธนชาตมาบรหิาร โดย ณ สิ้น ป 2551 มียอดเงินกูคงคางจํานวน 3,650 ลานบาท ลดลงจาก 4,250 ลานบาท ณ สิน้ป 2550 

 โดยยอดเงินกูยืมคงคางแกกลุมธนชาตดังกลาว  เปนจํานวนทั้งสิ้น 12,619 ลานบาท คิดเปนรอยละ  4.8 ของ

ยอดเงินใหกูยืมทั้งหมด ณ สิ้น ป 2551 โดยทัง้หมดเปนการใหกูยมืเงินภายใตการอนุญาตจาก ธปท. 

 นโยบายการใหสนิเชือ่และหลักประกันในการใหสนิเชือ่ 

 ธนาคารธนชาต เนนการใหสนิเช่ือในสวนของผูถอืหุนรายใหญควบคูกบัการเปนทีป่รกึษาทางการเงินแก

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมเปาหมาย (Target Sectors) และมกีารขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง เชน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน โดยพจิารณาจากความสามารถในการดําเนินงานทีผ่านมา  ความเช่ียวชาญใน

ธุรกิจ  และความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัใหความสาํคญัในการพิจารณา

หลักประกัน โดยการพิจารณาจากคุณภาพและสภาพคลองของหลักประกัน 

 การบริหารความเสีย่งจากการใหสนิเชือ่  

 ในการพิจารณาสนิเช่ือ รายใหญ แตละราย  ฝายสนิเช่ือและวิเคราะหสนิเช่ือของธนาคารธนชาตจะรวมกัน

ประเมินคุณภาพดานเครดิตของลูกคา  ทัง้ความสามารถในการดําเนินงานและความสามารถในการชําระหน้ีผานการ

จัดทํา Loan Rating ในขณะเดียวกัน ธนาคารธนชาตใช  RAROC Model เปนเกณฑในการพิจารณาผลตอบแทนจากการ

ใหสินเช่ือ  ซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับจะสอดคลองกับความเสี่ยงในการใหบริการสินเช่ือของลูกคาแตละราย   ในการ

พิจารณาสนิเช่ือรายยอย ธนาคารธนชาตประเมนิคณุภาพดานเครดิตของลกูคา ทัง้ความสามารถในการชําระหน้ีผานการ

จัดทํา Credit Scoring โดยการกําหนด Credit Scoring เกิดจากการวิเคราะหประวัตกิารชําระเงินของลกูคารายยอย

ทั้งหมด ซึ่ง Credit Scoring จะมกีารปรบัปรงุอยางตอเน่ืองโดยฝายงานวิเคราะหความเสีย่งทางเครดิต  

 นโยบายการควบคุมดแูล  การอนุมัติการใหกูยมื และการติดตามลูกหน้ี 

 ธนาคารธนชาตมีนโยบายการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  โดยจัดทํานโยบายและแนวทางทางดานเครดิต  และ

กําหนดวงเงินอนุมัติของลูกคาแตละรายที่เขมงวดกวาเกณฑ ธปท.  กําหนดในการอนุมติัสนิเช่ือ  กําหนดใหฝายสนิเช่ือ

และฝายวิเคราะหสินเช่ือดําเนินการพิจารณาคําขอสินเช่ือของลูกคาอยางเปนอิสระดวยความรูและความเช่ียวชาญของ

เจาหนาที่แตละฝาย จะตองผานการนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือเพ่ือพิจารณาอนุมตัสินิเช่ือ  ซึ่งมีเครื่องมือ

ในการชวยตัดสนิใจ ไดแก RAROC Model, Credit Scoring และ Loan Rating 

 หลงัจากการพิจารณาสนิเช่ือ  ธนาคารธนชาตมหีนวยตรวจสอบสนิเช่ือ  ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลลูกคา  และ

รายงานการติดตอกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ  นอกจากน้ี ยงัมกีารประชุม Watch List Committee ทกุเดือน และมกีาร

ทบทวนคุณภาพลูกคาปละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการใชวงเงินสนิเช่ือ  การปฏิบัติตามขอตกลง ภาวะธรุกิจ รวมถงึเหตุการณ

ตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกคาเพ่ือปองกันการเกิดหน้ีดอยคุณภาพ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 สวนที่ 1 หนา 4-23 

 ความสามารถในการดาํรงเงินกองทุน 

 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง

ในการดําเนินธรุกิจ และความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยตาง    ๆ   รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะดํารงอัตราเงินกองทุน

ตอสินทรัพยเสี่ยงใหสูงกวาเกณฑที่  ธปท. กําหนด  โดย ธปท. ไดกาํหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงอตัราสวน

เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยงไมตํ่ากวารอยละ  8.50 โดยมีอัตราสวนเงินกองทุน ช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงหลัง

จัดสรรกําไรของธนาคารไมตํ่ากวารอยละ 4.25   

 ทั้งน้ี ณ สิ้น ป 2551 ธนาคารธนชาตมอีตัราสวนเงินกองทนุทัง้หมด  และเงินกองทุนช้ันที่  1 ตอสินทรัพยเสี่ยง

ตามเกณฑ Basel II คิดเปนรอยละ 11.18 และ 8.02 ของสินทรัพย 

 สภาพคลอง  

  ธนาคารธนชาตมีนโยบายการบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางเหมาะสม  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ

ดํารงสินทรัพยสภาพคลองใหเปนไปตามหลักเกณฑของ ธปท.  และเพื่อใหมีการบริหารสภาพคลองและหน้ีสินอยาง

สมดุล การบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาตอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตรา

ดอกเบีย้ ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต  เพ่ือทาํหนาทีใ่นการวางแนวทางการบรหิาร

สินทรัพยและหน้ีสิน กําหนดแนวทางและทบทวนนโยบายการลงทุนของธนาคารธนชาต  ภายใตนโยบายความเสี่ยงที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการธนาคารธนชาต  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและ

อัตราดอกเบี้ยนี้จะทําการประชุมกันทุกสัปดาห  เพ่ือพจิารณาความเสีย่งดานสภาพคลอง  รายไดดานดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบี้ยจาย  โครงสรางของสินทรัพยและหน้ีสินทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคาร  

ธนชาตอนัเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจการเงินของตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ภายในและนอกประเทศ  และกฎระเบียบ  

ตาง  ๆ  ทีท่างการกําหนด  รวมทั้งกําหนดนโยบายโครงสรางอัตราดอกเบี้ย  (ทั้งคงที่และลอยตัว ) ใหสัมพันธกับ

โครงสรางเงินทนุของธนาคารธนชาต  นอกจากน้ี ยังมีฝายบริหารความเสี่ยงรวมดูแลรับผิดชอบในการจัดทํา  Interest 

Rate Gap Analysis และ Liquidity Gap Analysis เพื่อวัดผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและสภาพคลอง  และมีการกําหนด

เพดานสําหรับการปลอยสินเช่ือใหกับภาคธุรกิจตาง ๆ เพ่ือปองกันผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการดําเนินธรุกิจ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551         

การวิจัยและพัฒนา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ไดยกเลิก

หัวขอนี้” 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่1 หนา 5-1 

 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ ทนุธนชาต และบริษัทยอยเปนเจาของและไมติดภาระจํานอง /จาํนํา ณ วันที ่ 31 

ธนัวาคม 2549-2551 มีดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

ท่ีดิน    

ทีด่นิในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

ที่ดินในตางจังหวัด 

192 

269 

192 

269 

49 

192 

รวมที่ดิน 461 461 241 

อาคาร    

สาํนักงานใหญ 60 60 - 

สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สาขาในตางจงัหวัด 

74 

257 

72 

257 

15 

201 

รวมอาคาร 391 389 216 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณ    

เครือ่งตกแตงและติดต้ัง/คอมพิวเตอร/เครื่องใช   

  สาํนักงาน 

 

3,079 

 

2,494 

 

2,073 

รวมเครือ่งตกแตง ติดต้ัง และอปุกรณ 3,079 2,494 2,073 

ยานพาหนะ 206 209 179 

งานระหวางกอสราง 95 27 12 

รวม 4,232 3,580 2,721 

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (1,710) (1,272) (963) 

ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ – สทุธิ 2,522 2,308 1,758 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน  

สินทรัพยไมมีตัวตนของทนุธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549-2551 มีดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 
 

รายการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

ซอฟทแวร 419 216 156 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่1 หนา 5-2 

 

สญัญาเชาระยะยาว 

ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ือใชเปนสํานักงานสาขาและทําสัญญาเชา

รถยนต จํานวนหลายสัญญา ทนุธนชาตและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอนาคต ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2549-2551 มีดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

สัญญาเชาที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ 

สญัญาเชารถยนต 

1,116 

48 

794 

34 

550 

48 

รวม 1,164 828 598 

5.2 เงินใหสินเชื่อ 

นโยบายการจดัชัน้สนิทรัพย 

สินทรัพยจัดช้ันของทุนธนชาตและบริษัทยอย ที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย)

ประกอบดวยเงินลงทุน เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ ทรัพยสินรอการขาย และสินทรัพยอื่น โดยทุนธนชาตและบ

ริษัทยอย มีนโยบายการจัดช้ันสินทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งสรุปการจัดช้ัน

สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ไดดงัน้ี 

 

 (หนวย : ลานบาท) 

การจัดชั้น 
เงินใหสินเชื่อ 

และดอกเบีย้คางรับ 
เงินลงทุน 

ทรัพยสนิ        

รอการขาย 
สินทรัพยอ่ืน รวม 

จดัช้ันปกติ 274,523 - - 67 274,590 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 25,107 - - 82 25,189 

จดัช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 2,093 - - 6 2,099 

จัดช้ันสงสัย 1,719 - - 7 1,726 

จัดช้ันสงสัยจะสูญ 7,828 1,547 906 242 10,523 

รวม 311,270 1,547 906 404 314,127 

นโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

• ทนุธนชาตและบริษัทยอย ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให สินเช่ือตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย 

ธปท. และปรับปรุงเพ่ิมดวยจํานวนเงินเพ่ิมเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะ

ของลูกหน้ีโดยอาศัยประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ต้ัง

เพ่ิม (ลด) รับรูเปนคาใชจายในระหวางป โดยจัดช้ันสินทรัพยออกเปน 6 ระดับตามคณุภาพสนิทรพัย ซึง่มคีาํจาํกัดความ

ที่สําคัญและมีอัตราขั้นตํ่าของการต้ังสํารองในแตละระดับช้ัน ซึ่งคํานึงถึงระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหน้ีเขามา

เก่ียวของ  ซึ่งอัตราที่ใชในการต้ังสํารองเปน ดังน้ี 
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จดัช้ันปกติ 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษหรือ 
 ควรระวังเปนพิเศษ 
จดัช้ันตํ่ากวามาตรฐาน 
จัดช้ันสงสัย 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 
จัดช้ันสูญ 

     ต้ังสาํรองไมต่าํกวารอยละ 1  ของยอดหนี้คงคาง 
     ต้ังสาํรองไมต่าํกวารอยละ  2 ของยอดหนี้คงคาง 

 

     ต้ังสาํรองไมต่าํกวารอยละ 100  ของยอดหนี้คงคางสุทธิ 
 

             ตัดออกจากบัญชี 
 

หมายเหตุ   1.) ยอดหนี้คงคาง หมายถึง ยอดคงคางของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

2.) ยอดหนี้คงคางสุทธิ หมายถึง สวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ จาก

ลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน  โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาด

วาจะจําหนายหลักประกันไดตามเกณฑของธปท. 

• บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ี แต

ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

เมื่อหน้ีน้ันมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งน้ีบริษัทยอยถือพ้ืนฐานการจัดช้ันหน้ี

และการต้ังสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. 

• บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาการเงินต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละของ

ยอดลูกหน้ีที่คางชําระสุทธิจากรายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงคาง (อางองิจากหลกัเกณฑการ

จัดช้ันหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีจัดช้ันปกติและลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษกันสํารองในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 1 

และ 2 ตามลําดับ ของยอดหน้ีเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และกันสํารองในอัตรารอยละ 100 ของลูกหน้ีดอย

คุณภาพโดยไมหักหลักประกัน 

• คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอื่นต้ังขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไมได 

ซึง่พิจารณาจากสถานะปจจบุนัของลกูหน้ีคงคาง ณ วันทีใ่นงบดุล 

• บริษัทยอยตัดจําหนายลูกหน้ีออกจากบัญชี เมื่อเขาหลักเกณฑการตัดจําหนายหน้ีสูญตามกฎหมายภาษี

อากร และสําหรับบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจะ ตัดจําหนายลูกหน้ี เชาซื้อ เปนหน้ีสูญ  เมื่อบริษัทยอย

ดังกลาวไดกันสํารองสําหรับลูกหน้ีครบรอยละ 100 แลว  

• การตัดจําหนายลูกหน้ีเปนหน้ีสูญ และหน้ีสูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพ่ิมคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

            นโยบายการต้ังสาํรองคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสนิ 

            ณ วันที่ในงบดุล บริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพยน้ันมีขอ

บงช้ีของการดอยคา บริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชี ของสินทรัพยสูง

กวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  บริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยน้ันลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน  

             มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัย หมายถงึ ราคาขายสทุธหิรอืมลูคาจากการใชของสนิทรพัยนัน้แลวแต

จาํนวนใดจะสงูกวา 
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นโยบายการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

บริษัทยอยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้  เปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได  

เพ่ือใหลูกหน้ีสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได  และสามารถที่จะชําระหน้ีคืนใหกับบริษัทไดสูงสุด  และไดรับความ

เสียหายนอยที่สุดจากลูกหน้ีมีปญหาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีดังกลาว   

นโยบายการรับรูรายได 

ดอกเบีย้จากเงินใหสินเช่ือรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ และรายไดตามสัญญาเชา

ซื้อและสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective rate) 

บริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินให สินเช่ือทีผ่ดินัดชําระเงินตนหรอืดอกเบีย้เกิน

กําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงินจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยคางรับที่

เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลว น้ันออกจากบญัชี  การบนัทกึรายไดดอกเบีย้หลงัจากน้ันจะบนัทกึตามเกณฑเงินสด

จนกวาจะไดรับชําระหน้ีที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว 

บริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง โดยอิงจาก

อัตราดอกเบี้ยที่ลูกหน้ีตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่อยูระหวางการติดตามผลการ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีใหม ซึ่งจะรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหน้ีจะปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการปรบัโครงสรางหน้ีตดิตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรอืสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

บริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนโดยคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ใชกําหนดราคา

ทุนของลูกหน้ีทั้งกลุม (Yield) คณูดวยราคาตามบญัชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีที่มีการจาย

ชําระในระหวาง ป และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้จะรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน

ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหน้ีที่มีการจายชําระในระหวางป 

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในต๋ัวเงินหรือเงินให สินเช่ือ แลว ดอกเบี้ยหรือสวนลดดังกลาวจะ

บันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของต๋ัวเงินหรือระยะเวลาของเงินให

สินเช่ือน้ันหรือตามสัดสวนของหน้ีที่ไดรับชําระ 

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะทยอย

รับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 

5.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

นโยบายเก่ียวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย 

ทนุธนชาต เลง็เหน็วาการบรหิารเงินลงทนุเปนสวนสาํคญัในการดําเนินธรุกิจของ ทนุธนชาต ซึง่รวมไปถงึการ

ลงทุนในหลักทรัพยช่ัวคราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกําหนดใหมีการทบทวนแผนการลงทุนทุกป หรือ

ทุกครั้งที่มีสถานการณเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยางมีนัยสําคัญ และใหมีการวัดผลตอบแทนและความ

เสี่ยงจากการลงทุนรายงานตอผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ 

ทนุธนชาต  มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ในธุรกิจที่มีแนวโนมดี ความเสี่ยงตํ่า และมี

โอกาสไดรบัผลตอบแทนสงู นอกจากน้ัน ทนุธนชาต กําหนดใหมหีนวยงานรบัผดิชอบดูแลการลงทนุในสวนของตรา

สารทุนและตราสารหน้ีแยกจากกัน ซึ่งตองปฏิบัติภายใตหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่ทางการกําหนด 
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การบริหารความเสีย่งจากการลงทุน 

ปจจุบัน ทนุธนชาต บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ต้ังแตการพิจารณาอนุมตักิารลงทนุ ติดตามทบทวนผลการ

ลงทนุ รวมทัง้กําหนดนโยบาย   การลงทนุ สวนการบรหิารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (Market 

Risk) ทนุธนชาต ไดนาํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชในการวัดความเสีย่งของเงินลงทนุแตละตัว และวิเคราะห

ความเสีย่งของ Portfolio ได เพ่ือทีจ่ะกําหนด Limit ของความเสี่ยงที่ ทนุธนชาต จะยอมรบัไดและจะนําไปใชในการ

จดัสรรเงินกองทนุ (Capital Allocation) เพ่ือรองรบัความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึน้ไดในอนาคตตอไป 

การต้ังสาํรองคาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคา 

ทนุธนชาต  พิจารณาคาเผ่ือการปรบัมลูคาและคาเผือ่การดอยคาของเงินลงทนุโดยใชวธิกีารประเมนิมลูคา        

ยุติธรรม โดยในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการต้ังคาเผ่ือการ

ปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนแตละประเภทของ ทนุธนชาต  ตามในตารางทีไ่ดแสดงไวใน  สวนที่ 1

หัวขอ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

5.4    การลงทุนในบริษทัยอยและบริษทัรวม 

นโยบายการลงทุนในบริษทัยอยและบริษทัรวม 

ทนุธนชาต มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหลักของ ทนุธนชาต 

ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่ดําเนินธุรกิจการใหบริการทางการเงินอยางครบวงจร บริษัทยอยและบริษัทรวมสวนใหญจึง

เก่ียวของกับธุรกิจที่ใหบริการทางการเงิน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย เปนตน ทั้งน้ี ทนุธนชาต ไมมกีารกําหนดเงินลงทนุในบรษิทัยอย

และบริษัทรวม วงเงินลงทุนขึ้นอยูกับความจําเปนของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจน้ันๆ 

โดยสัดสวนการถือหุนและมูลคาการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของ ทนุธนชาต ไดเปดเผยไวในสวนที่ 1  หัวขอ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

นโยบายการบริหารงานในบริษทัยอยและบริษทัรวม 

ทนุธนชาต มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจและกลยุทธการ

ลงทุน การบริหารงานมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจ แตจะมีการควบคุมนโยบายหลัก โดย ทนุธนชาต  จะสงผูแทน

หรือผูบริหารของทนุธนชาต เขาเปนกรรมการเพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามนโยบายหลัก

ของบริษัทแมและรวมบริหารงานในบริษัทยอย 

สําหรับบริษัทรวมที่ ทนุธนาชาต  มีสัดสวนการถือหุนไมมาก ทนุธนชาต  อาจสงเพียงตัวแทน /ผูบริหารเขาเปน

กรรมการ เพื่อรวมกําหนดนโยบายหลักเทานั้น สวนการบริหารงานภายใน ทนุธนชาต  ดําเนินการตามอาํนาจ

คณะกรรมการบริหาร 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่1 หนา 5-6 

 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุม/การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ขอบเขตอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุน หากมีสัดสวนการถือหุนสูง 

ทนุธนชาต จะมีขอบเขตอํานาจในการควบคุมการบริหารงานมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนตํ่ากวา อยางไรก็ตาม 

โดยทั่วไป ทนุธนชาต  จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายโดยการสงตัวแทนหรือผูบริหารของ ทนุธนชาต  เขาเปน

กรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อรวมกําหนดนโยบายของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้นๆ 

การสงตัวแทนของทุนธนชาต ไปเปนกรรมการในบริษทัยอยและบริษทัรวม 

ทนุธนชาต อาจสงผูบริหารของทนุธนชาต พนักงาน หรือตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ เขาเปนกรรมการหรือกรรมการ

อิสระในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรวมบริหารงานหรือกําหนดนโยบายหลักในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 
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โครงการในอนาคต      

 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ

รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ไดยกเลิกหัวขอนี”้ 
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6.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

คดีท่ีมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพย 

 ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไมมีคดีที่มีผลตอสินทรัพยมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน หรือรอยละ 10 

ของสินทรัพยหมุนเวียนกรณีสวนของผูถือหุนติดลบ 

ความเหน็ของผูบริหารเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดกับการดาํเนินงานของทุนธนชาตและบริษทัยอย 

 ผูบริหารของ ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีความเห็นวาการถูกฟองคดี ขอพิพาททางกฎหมาย  ทั้งหมดจะไมมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของทนุธนชาต 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูทีเ่ก่ียวของท่ีเปนคูความกับทุนธนชาตและบริษัทยอย 

 ทนุธนชาตและบริษัทยอยไมมีกรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของเปนคูความกับทนุธนชาตแตอยางใด 

 

คดีท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรอ งเรียก

คาเสียหายเปนจํานวนรวมประมาณ 1,360 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 836 ลานบาท) ซึ่งผลของคดียังไมเปนที่

สิ้นสุด  อยางไรก็ตาม ฝายจดัการของ ทนุธนชาต และบริษัทยอยเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหา ยเกิดขึน้ สวนคดีอื่น

ทั้งหมดเปนการฟองรองติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซึ่งเช่ือวาไมมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 
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7. โครงสรางเงินทนุ 

หลักทรัพยของทุนธนชาต 

 1. หุนสามัญและหุนบุริมสิทธ์ิ 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 13,331,540,030  บาท   

    แบงเปนหุนสามัญ    1,333,138,147  หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

    แบงเปนหุนบรุมิสทิธิ ์              15,856 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

(ผูถือหุนบุริมสิทธิ์สามารถใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 : 1 โดยไมมีคาใชจาย

และสามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป) 

 2. หุนกู 

 2.1 บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1  ครบกําหนดไถถอน  ป 2553 

ชื่อเฉพาะ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546   

ครบกําหนดไถถอนป 2553 (“หุนกู”) (TCAP103A) 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ  และ มีผูแทน 

ผูถือหุนกู 

อายุหุนกู  7 ป 

วันออกหุนกู 31 มีนาคม 2546 

วันครบกําหนดไถถอน 31 มีนาคม 2553 

จาํนวนหุนกู 4,000,000 หนวย 

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย 1,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูทีอ่อก 4,000,000,000.- บาท 

มูลคาท่ียังไมไดไถถอน 4,000,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทากับอัตราถัวเฉลี่ยตอปของอัตราดอกเบี้ย 

MLR ที่ประกาศใชเปนคราว ๆ โด ยธนาคารอางองิ ลบดวยอตัรา

รอยละ 3.45 ตอป โดยธนาคารอางอิงหมายถึง ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน ) ธนาคารกรงุเทพจาํกัด (มหาชน ) ธนาคารไทย

พาณิชย จาํกัด(มหาชน) และธนาคารกรงุไทย จาํกัด(มหาชน)  

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกป 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสําคัญ - 

การจดัอันดบัความนาเชือ่ถอื “A-” 
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2.2 บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2551  ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอน  ป 2553 

ชื่อเฉพาะ บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551  ชุดที่ 1  

ครบกําหนดไถถอน  ป 2553 (“หุนกู”) (TCAP105A) 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ  และ มีผูแทน 

ผูถือหุนกู 

อายุหุนกู  1.5 ป 

วันออกหุนกู 18 พฤศจกิายน 2551 

วันครบกําหนดไถถอน 18 พฤษภาคม 2553 

จาํนวนหุนกู 2,500,000 หนวย 

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย 1,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูทีอ่อก 2,500,000,000.- บาท 

มูลคาท่ียังไมไดไถถอน 2,500,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.75 ตอป  

วันชําระดอกเบี้ย งวดแรก 18 พฤษภาคม 2552 และงวดสดุทาย 18 พฤษภาคม 2553 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสําคัญ - 

การจดัอันดบัความนาเชือ่ถอื “A” 

 2.3 บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอน  ป 2554 

ชื่อเฉพาะ บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2551  ชุดที่ 2  

ครบกําหนดไถถอน  ป 2554 (“หุนกู”) (TCAP11NA) 

ประเภทหุนกู  หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถือ  และ มีผูแทน 

ผูถือหุนกู 

อายุหุนกู  3  ป 

วันออกหุนกู 18 พฤศจกิายน  2551 

วันครบกําหนดไถถอน 18 พฤศจกิายน 2554 

จาํนวนหุนกู 1,500,000 หนวย 

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย 1,000.- บาท 

ราคาเสนอขายตอหนวย 1,000.- บาท 

มูลคารวมของหุนกูทีอ่อก 1,500,000,000.- บาท 

มูลคาท่ียังไมไดไถถอน 1,500,000,000.- บาท 

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.25 ตอป  

วันชําระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจกิายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสําคัญ - 

การจดัอันดบัความนาเชือ่ถอื “A” 
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 3. ต๋ัวแลกเงิน 

 3.1 ต๋ัวเงินระยะสั้น  

ช่ือผูเสนอขายและผูออกหลักทรัพย บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด  (มหาชน)   

ประเภทหลักทรัพย ต๋ัวเงินระยะสั้น 

มลูคาทัง้หมดในการเสนอขาย ไมเกิน 4,000 ลานบาท  

อตัราดอกเบีย้ อางองิกับต๋ัวเงินคลงั บวกสวนตางอตัราดอกเบีย้ 

การจายดอกเบีย้ จายลวงหนา ณ วันที่ออกต๋ัวแลกเงิน 

อายุของหลักทรัพย ไมเกิน 270 วัน 

การชําระเงินตน ชําระครัง้เดียวทัง้จาํนวนเมือ่ครบกําหนด  

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ A 

ประเภทของการขาย เสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 

วันที่ออกหลักทรัพย ต้ังแตวันที่ 3 ธนัวาคม 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ 2552 

 4. การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอ่ืน 

ก. โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปน

บุคคลตางดาว  (Thai Trust Fund) 

 -ไมมี 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)   

 ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ  ตลท. ไดออก NVDR

มีหุนของทนุธนชาตเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 135,916,277  หุน หรือรอยละ 10.20  ของทุนที่เรียกชําระแลวของ 

ทนุธนชาต ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับผลประโยชนจากหุนของ ทนุธนชาตที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไม

สามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน   ยกเวนกรณีออกเสยีงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพกิถอนหุนออกจาก  ตลท. 

(Delisting)  ดังน้ัน หากมกีารนําหุนของทนุธนชาตไปออก NVDR  เปนจาํนวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะ

ลดลง สงผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพ่ิมขึ้น 

 อน่ึง   จาํนวนหุนของ ทนุธนชาตที่นําไปออก  NVDR น้ัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ทนุธนชาตไม

สามารถควบคุมได ทั้งน้ี ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนสามัญของ ทนุธนชาต ที่เปน NVDR ไดจาก ตลท.ผาน 

Web Site : www.set.or.th/nvdr  

 5. ขอตกลงระหวางผูถอืหุนรายใหญทีม่ผีลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย (Shareholding 

Agreement) 

 -ไมมี 

 6. พนัธะผูกพันเก่ียวกับการออกหุนในอนาคต 

 -ไมมี 
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ผูถือหุน   

 รายช่ือผูถือหุน / กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสามัญสูงสุด 10 รายแรก จํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน ณ  วันที่  

13 ตุลาคม 2551 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด) 

รายชื่อผูถือหุน/กลุมผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวน 

(รอยละ) 

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

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  133,315,400 10.00 

3. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 129,914,400 9.74 

4. Chase  Nominees Limited 42  60,573,400 4.54 

5. นายบรรณพจน  ดามาพงศ 57,000,000 4.28 

6. State Street Bank and Trust Company  41,299,386 3.10 

7. บรษิทั อาคเนยประกันชีวติ จาํกัด  27,740,200 2.08 

8. Clearstream nominees Ltd.  23,571,961 1.77 

9. Somers (U.K.) Limited 21,269,800 1.60 

10. Raffles Nominees (PTE) Limited 20,064,200 1.51 

11. ผูถือหุนอื่น ๆ 685,089,856 51.38 

จาํนวนหุนท่ีเรียกชาํระแลว 1,333,154,003 100.00 

 ผูถือหุนสัญชาติไทย 891,791,872 66.89 

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว 441,362,131 33.11 

 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Web Site : www.tsd.co.th 

ที่มา    : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ผูฝากหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพยจํานวน 1 ราย แจงช่ือ  

ผูถือหลักทรัพยเปนสัญชาติตางดาว ในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย จํานวน 167,541 หุน 

และผูฝากหลักทรัพยจํานวน 1 ราย แจงช่ือผูถือหลักทรัพยเปนสัญชาติไทยในบัญชีฝากหลักทรัพยสําหรับ  

ผูถือหลักทรัพยสัญชาติตางดาวจํานวน 61,878 หุน ซึ่งไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนยรับฝากหลักทรัพย  จึง

ปรากฏช่ือ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จาํกัด เพ่ือผูฝาก และ THAILAND SECURITIES 

DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS ตามลําดับ เปนผูถือหุนแทน 

 กลุมผูถอืหุนรายใหญทีโ่ดยพฤติการณมีอทิธิพลตอการกําหนดนโยบายการจดัการอยางมีนยัสาํคัญ 

 -ไมมี



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่ 1 หนา 7-5 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายการจายเงินปนผลของทุนธนชาต 

 ในการพิจารณาจายเงินปนผล ทนุธนชาตจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะ

ยาว โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการ บริษัทอาจจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวา ทนุธนชาต มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุม  

ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 ทั้งน้ี การจายเงินปนผลของทนุธนชาต ป 2551 มีดังน้ี 

• ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 มีมติใหทนุธนชาตจายเงินปนผลจาก

การดําเนินงานครึ่งปหลังต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนของทนุธนชาต ทั้งผูถือหุนสามัญ

และหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน หุนละ 0.60 บาทตอหุน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 จาํนวน 1,333,154,003 หุน  

คดิเปนเงิน 799,892,401.80 บาท  เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครั้งที่  10/2550 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550  มีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรกต้ังแตวันที่  

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2550 จาํนวน 0.30 บาทตอหุน  คดิเปนเงิน 399,946,200.90 บาท จายเมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน 

2550 รวมเปนเงินปนผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานประจาํป 2550 ทั้งสิ้นจํานวน 1,199,838,602.70 บาท หรืออัตรา 0.90 

บาทตอหุน     

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติใหทนุธนชาต จายเงิน 

ปนผลจากผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนของทนุธนชาต ทั้งผู

ถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน  จาํนวน 0.30  บาทตอหุน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551  จาํนวน  

1,333,154,003  หุน  คดิเปนเงิน 399,946,200.90 บาท 

 การจายเงินปนผลของบริษทัยอย 

 การจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทน้ัน (แลวแตกรณี) โดยที่การจายเงินปนผลทุกครั้ง บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางนอยหน่ึงใน

ยี่สิบของเงินกําไรสุทธิจนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถึงหน่ึงในสิบของจํานวนทุนของบริษัทหรือมากกวาน้ัน 
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8.   การจัดการ 

 โครงสรางการจัดการของทนุธนชาต ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

มสีายงานหลกัดังแสดงในโครงสรางการกํากับดูแลและบริหารจัดการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ คณะกรรมการทรัพยสินรอการขาย 

กลุมงานกลยุทธและแผนงาน กลุมงานธุรกิจ 

เลขานุการองคกร 

วางแผนขอมูลเพื่อการจัดการ 

บริหารเงินและการลงทุน 

บัญชีทุนธนชาต 

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

บริหารทรัพยสินรอการขาย 

วิเคราะหขอมูลกลาง 

ที่ปรึกษา 
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โครงสรางของคณะกรรมการ 

 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการ บริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ซึง่เปนผูทรงคณุวุฒิทีม่คีวามรู ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณทัง้ดานการเงิน การบญัชี การบรหิารจดัการและ  

อื่น ๆ อันทําใหสามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแก ทนุธนชาต  การ

เลือกต้ังกรรมการเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของ ทนุธนชาต   

ซึ่งมีองคประกอบสอดคลองกับประกาศ  ธปท. เรือ่ง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน  โดย  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 

ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 10 ทาน แยกเปน  

  - กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน  

 - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน 

 - กรรมการอิสระ 4 ทาน  

 และมกีรรมการผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนทนุธนชาต ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพฒัน นางสาว

สวุรรณภา  สวุรรณประทปี นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศริลิาภ นายอนุวตัริ เหลอืงทวีกลุ กรรมการ  2 ใน 4 คนน้ีลงลายมือช่ือ

รวมกันและประทับตราสําคัญของทนุธนชาต   

 การกําหนดวาระการดาํรงตําแหนง 

 คณะกรรมการ บริษัท ไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของ 

ทนุธนชาต โดยในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ  1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง

ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี  1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกัน  แตไมเกิน 1 ใน 3 

หลังจากวันที่ขอบังคับฉบับน้ีมีผลใชบังคับ  การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่  1 และปที่ 2 ใหใช

วิธีจับสลาก สวนในปตอ  ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง  หากในคราวใดมี

กรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา  ๆ กัน เปนจาํนวนมากกวาจาํนวนกรรมการทีต่องพนจากตําแหนงในคราว

น้ัน ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับ สลาก  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับ

เลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 การเลือกต้ังกรรมการ 

 กระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปน “สิทธิของผูลงทุนรายยอย” หรือแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

 1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

 2. ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือ  

คราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ  หรอืดวยวิธกีารอืน่ใดก็ได  ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร  แตในการลงมติ 

แตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม ขอ 1. ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอย

เพียงใดไมได 
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 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก  หากมคีะแนนเสยีงเทากันใหประธานที่

ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 4 . นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่  

 4.1 ตาย 

 4.2 ลาออก โดยทําเปนหนังสือยื่นตอบริษัทหรือคณะกรรมการ 

 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตองหามตามกฎหมาย 

 4.4 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง 

 4.5 ศาลมีคําสั่งใหออก 

 5. ถาตําแหนงกรรมการวางลง  เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกผูซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป  ดวย

คะแนนเสยีงไมนอยกวา  3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูเวนแตวาระของกรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวา  2 

เดือน 

 6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได  กรรมการที่เหลืออยู

จะทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง

ทั้งหมดเทาน้ัน 

 7. กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 5. และขอ 6. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ

ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนเทาน้ัน 

 สําหรับคณะกรรมการชุดยอยคณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปน

คณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาทีช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสําคัญที่ตองการการดูแลอยางใกลชิด

ในแตละดาน และเสนอความ เห็นตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการเปนกรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและประสบการณที่เปน

ประโยชนตอทนุธนชาต ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 รายนามดังตอไปน้ี   

1. นายบนัเทงิ   ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายศภุเดช   พูนพิพฒัน รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นายสมมาตร   พูนภักดี    กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

4. นายพิมล   รัฐปตย กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย    

  (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสงิแกว กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

6. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

7. นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

8. นางสาวสวุรรณภา   สุวรรณประทีป กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

9. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

10. นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

 นายภาณุพนัธุ   ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 1. นางจันทิมา จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

   2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป เปลี่ยนเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทั้งหมดของทนุธนชาต และมสีวนรวมในการกํากับดูแลกิจการ

ดวยความเปนอิสระและเปนกลาง เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น ทั้งน้ี หนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดไวอยางชัดเจน โดยสรุปดังน้ี 

1. บริหารจัดการทนุธนชาต ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของ ทนุธนชาต รวมทั้งมติ

ของที่ประชุมผูถือหุน 

2. มอบหมายหนาที่หรืออํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการ อยางใด

อยางหน่ึงแทนคณะกรรมการได รวมทั้งมีอํานาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการ

บริหารและในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่

ควบคุมดูแลกิจการของ ทนุธนชาต ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหาร 

โดยตําแหนงรวมถึงมีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยอื่นเพื่อบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3. พิจารณามอบอํานาจใหประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจดําเนินการในธุรกิจ

ทนุธนชาต ภายใตงบประมาณคาใชจายประเภททนุ และงบประมาณคาใชจายทีค่ณะกรรมการไดอนุมตัใิหดาํเนินการ

ในโครงการตาง ๆ 

4. ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาที่ทนุธนชาตมุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

5. พิจารณาและหารือเก่ียวกับกลยุทธ ที่เสนอโดยฝายจัดการ และอนุมัติในประเด็นสําคัญที่เก่ียวกับทิศทาง

และนโยบายของทนุธนชาต รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และเปาหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดย

ฝายจดัการ 
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6. ติดตามผลการดําเนินงานของทนุธนชาต และความคืบหนาในการบรรลุวัตถุประสงค และการปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบและนโยบายที่เก่ียวของ 

7. ดูแลกํากับใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

8. ดูแลใหมีการกํากับตรวจสอบ ทั้งจากผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอกใหทําหนาที่อยางมี

ประสิทธิผล 

9. อนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดและประจําป และดูแลใหมีการจัดทํางบการเงินเปนไปตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

10. ดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องตาง ๆ กับผูมีสวนไดเสียของทนุธนชาตและสาธารณชน 

 ในป 2551 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 12 ครัง้  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี   จงึไดพจิารณาแตงต้ัง   

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้น โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่  ตลท. กําหนด เพือ่เปนเครือ่งมอื

สําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตอง โปรงใส มีการควบคุมภายในที่

ดีและมีระบบการรายงานที่นาเช่ือถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและทุกฝายที่เก่ียวของ มีความเปนอิสระในการทํางาน

อยางเต็มที่และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดกําหนดให

เปนไปตามมาตรฐาน ที่ ตลท. กําหนดและไดตราเปนกฎบัตรไวโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมสีายงาน

ตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ ทนุธนชาต ใหถูกตองตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท   กฎหมาย  

และขอกําหนดอื่นที่เก่ียวของ และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนรวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เก่ียวของ  

กับทนุธนชาต 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2541 มวีาระการดํารง

ตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ประกอบดวย  กรรมการ จาํนวน 2 

ทาน ทกุทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ และกรรมการอยางนอย 1 ทาน ที่มีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดาน

บัญชีหรือการเงิน มีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นายสมมาตร   พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ           กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

 นายภาวัต   เมธีชุติกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นางสาวศรินิทร   พญาพรหม   ผูชวยเลขานุการ 

หมายเหตุ      นางจันทิมา จตุรภัทร  ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่  10 ตุลาคม 2551  

    นายสมเกียรติ  ศุขเทวา ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  ต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552   

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของทนุธนชาต ใหมคีวามถกูตอง 

ครบถวน เปนที่เช่ือถือได โดยประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน

ทางการเงินทัง้รายไตรมาส งวดหกเดือน และประจาํป 
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2. สอบทานให ทนุธนชาต มีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการ

ตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในของทนุธนชาต 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ ทนุธนชาตวามีอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวทางของ  ธปท. และ

นโยบายของทนุธนชาต 

4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกตหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ

หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ

ครบถวน   

6. สอบทานการปฏิบัติงานของ ทนุธนชาต  ใหปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ขอกําหนดของ ตลท.  และกฎหมายหรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจ 

7. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของทนุธนชาต รวมทัง้พิจารณาเสนอคาตอบแทนของ        

ผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ 

บัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของทนุธนชาต 

9. ใหความเหน็ชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย หรอืเลกิจางผูอาํนวยการสายงานตรวจสอบ  

10. มีอํานาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทเพื่อใหขอมูลหรือช้ีแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. มีอํานาจลงนามอนุมัติ ดังน้ี 

11.1  การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานักตรวจสอบ ตามระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน 

11.2  คาใชจายในการดําเนินการของสาํนักตรวจสอบ ภายใตงบประมาณทีไ่ดรบัอนุมตั ิ

         โดยใหกรรมการทานใดทานหน่ึงเปนผูอนุมติั 

12. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของกลุมธนชาต 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย และบริษัทลูกของบริษัทยอยมอบหมายใหสายงานตรวจสอบธนาคารธนชาต

สรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทยอยและบริษัทลูกของบริษัทยอยใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบ 

         กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยสําคัญไดแก เรื่องที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย  การทุจริตและเรื่องที่มีผลกระทบ

ตองบการเงิน หรอืสถานะ หรอืภาพลกัษณของบรษิทัอยางรายแรงใหรายงานใหทราบอยางละเอยีด        

13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามที่ ตลท. หรอืหนวยงานราชการที่

เก่ียวของกําหนด 

 ในป 2551 ไดมกีารประชุมวาระปกติ 7 ครัง้ และวาระพิเศษ 2 ครัง้ รวมทัง้สิน้ จาํนวน 9 ครัง้ และมกีาร

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 8-7 

 

 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2545  ประกอบดวย

กรรมการอิสระ 2 ทาน และอีก 1 ทาน เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 มรีายนาม ดังตอไปน้ี 

1. นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

2. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 

3. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทปี กรรมการสรรหา (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

 นายภาณุพนัธุ   ตวงทอง เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา 

 หมายเหตุ    นางจันทิมา จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่  10 ตุลาคม 2551 

 นางสาว สุวรรณภา  สุวรรณประทีป ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา  ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551   

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 

หน่ึงในคณะกรรมการชุดยอยที่มีความสําคัญก็คือคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวน 

การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ  และผูมีอํานาจในการจัดการ 

ตามกระบวนการที่กําหนดไว  เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป   

และเพื่อใหคณะกรรมการสรรหามีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน กอใหเกิดประโยชนแกบริษัทคณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมครั้งที่ 12/2551 วันที่  8 มกราคม พ.ศ.2552 จึงเห็นสมควรประกาศกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา   ดังนี้  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1.     กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ และวิธกีารในการสรรหากรรมการ  กรรมการผูจดัการ  ผูมอีาํนาจในการ

จดัการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสงนโยบายดังกลาวให ธปท. หากมีการรองขอ 

2.    กําหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการ โดยพิจารณาจาก  

             2.1   คณุวุฒิ  ความรู  ประสบการณ   

             2.2    การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่   

             2.3    นําผลการประเมนิคณะกรรมการมาใชประกอบการพิจารณาในกรณีทีก่รรมการเดิมดํารงตําแหนง           

ตออกีวาระ   

3. กําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ  พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ

กรรมการ ตามเกณฑทีก่าํหนดไว  

4.    ดูแลใหบริษัทมีโครงสรางคณะกรรมการ องคประกอบ คุณสมบัติ  และจํานวนตามที่คณะกรรมการ

บริษัทกําหนดรวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   

5.     คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ัง หรือนําเสนอตอที่

ประชุม     ผูถอืหุนพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบรษิทัตามแตกรณี  

6.     คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย   

กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

7.    จัดเตรียมแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจในการจัดการ  

8.     เปดเผยนโยบายและรายละเอียดกระบวนการสรรหาในรายงานประจําป 

9.     รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท 

 ในป 2551 ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง  และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 8-8 

 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

 คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ประกอบ 

ดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน มวีาระการดํารงตําแหนงเทากับการดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการบรษิทั  ณ วันที ่31 

ธนัวาคม 2551 มรีายนาม ดังตอไปน้ี 

1. นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

   (กรรมการอิสระ) 

2. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการกําหนดคาตอบแทน  (กรรมการอิสระ)  

 นางยวุภา  เงินสวัสด์ิ เลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

หมายเหตุ นางจันทิมา จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2551 

  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) ไดรับแตงต้ังกรรมการกําหนดคาตอบแทน ต้ังแต

วันที่ 8 มกราคม 2552   
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 มีหนาที่พิจารณากําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและผลประโยชนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตาง  ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ

และ / หรือ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ (แลวแตกรณี) เชน อัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการ ตองไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน รวมทั้งมีหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ 

 ในป 2551 ไดมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 4 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

 ทนุธนชาต  ใหความสําคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและขอ

พึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ  ตลท. คณะกรรมการบริษัท จึงไดทําบทบาทหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  (Corporate 

Governance Committee) โดยเปนผูกาํหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีด่ใีหเปนไปตามแนวทางที่  ตลท.  

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และธปท. กําหนด โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทําหนาที่ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารทําหนาที่ในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนิน ธุรกิจใหเปนไปตามแนวนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่

กําหนดขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่ 1 หนา 8-9 

 คณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมติจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ

ที่เปนผูบริหารของทนุธนชาต และผูบรหิารภายในกลุมธนชาต มรีายนาม ดังตอไปน้ี 

1. นายศภุเดช   พูนพิพฒัน     ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสวุรรณภา   สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ     กรรมการบริหาร 

4. นายอนุวัติร  เหลอืงทวีกลุ      กรรมการบริหาร 

   และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศของหนวยงานราชการทีเ่ก่ียวของ 

 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 

 4. บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท เชน การรับฝากเงิน การใหสินเช่ือ การลงทุน ทรัพยสินรอการขาย  

เปนตน 

 5. บริหารจัดการการดําเนินงานภายในองคกร เชน การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล การ

จดัการงานธรุการ เปนตน 

 6. มอบหมายหนาที่หรือมอบอํานาจชวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูภายใตอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร 

 7. กลั่นกรองงานกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 ในป 2551 ไดมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 14  ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่ง 

 ดวยคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกลั่นกรองการทําธุรกรรมตาง  ๆ  ของ 

ทนุธนชาต ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตาง  ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจดวย ทนุธนชาต จงึ

กําหนดใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอํานาจหนาที่

ดังน้ี 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 

1. นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทนุธนชาตทั้งหมด ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โดยตองสรางมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบใหแนใจวานโยบายความเสี่ยงนั้นไดมีการปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

2. กําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในดานของการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  และการ

แกปญหา  

3. ทําหนาที่ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินอยางเปน

สาระสําคัญเพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทนุธนชาต 

4. กําหนดและสั่งการหนวยงานบริหารความเสี่ยงในการพัฒนากลไก การบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น 
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5. ติดตามและควบคมุการปฏบิตังิานในการบรหิารความเสีย่งดานตาง ๆ โดยคณะกรรมการ และ / หรือหนวยงาน

ตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายทีว่างไว  

 ผูบริหาร 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต มีผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลง

มาตามเกณฑของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังน้ี 

1.  นายศภุเดช   พูนพิพฒัน กรรมการผูจดัการใหญ  

2.  นายทวีศักด์ิ   ศักดิ์ศิริลาภ รองกรรมการผูจัดการ  สายงานธรุกิจ 

3.  นายอนุวัติร   เหลืองทวีกุล   รองกรรมการผูจัดการ  สายงานกลยทุธและแผนงาน 

4.  นายวัชระ   เพ่ิมพิทักษ ผูอํานวยการอาวุโส  สายงานธรุกิจ 

5.  นางสาวรมณีย   เจนพนิจิ ผูอาํนวยการ ฝายวางแผนขอมลูเพ่ือการจดัการ 

6.  นางสาวดาราวรรณ   บุญนําเสถียร ผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหน้ี  

7.  นางธนวันต   ชัยสิทธิการคา ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบัญชีทุนธนชาต 

 เลขานุการบริษทั 

 ทนุธนชาต ไดแตงต้ัง นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล เปนเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และ

มอบหมายใหสํานักเลขานุการองคกรเปนหนวยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ ทนุธนชาต และ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท  และขอพึง

ปฏบิตัติาง ๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของทุนธนชาต หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับบริษัท ตาม

ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ

ผูบริหาร 

6. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท 

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

8. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด   
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การกํากับดแูลกิจการ 

 ทนุธนชาต ตระหนักดีวาการจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีในองคกร เปนสิ่งที่สําคัญและเปนปจจัย 

พ้ืนฐานที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ อันจะนําไปสูเปาหมายสําคัญในการกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่เก่ียวของทุกฝาย

อันไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ (Stakeholders) และสังคมโดยรวมอยางทั่วถึง 

 ต้ังแตป 2549 เปนตนมา ตลท.  ไดเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  โดยนํา

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  แบงเปน 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน   การปฏิบัติ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ   ทนุธนชาต ไดนําหลักการแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ  ตลท. และ

แนวทางทีก่าํหนดขึน้โดยหนวยงานราชการ ตลอดจนหนวยงานทีก่าํกับดูแล ในฐานะบริษัทจดทะเบียนใน  ตลท.  และ

บริษัทมหาชนอยางครบถวนมาใชปฏิบัติ  และจากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในป 2551   

(Corporate Governance Report of  Thai Listed Companies 2008 – CGR2008) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  ตลท.  สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   จาํนวน 448 บริษัท  ผลสํารวจของทุนธนชาตอยูใน “ระดับดีมาก” 

ไดรบัคะแนน 80 – 89  ซึ่งสอดคลองกับภาพรวมบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น  

สามารถสรปุการดําเนินการไดดงัน้ี  

1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม  

 กลุมธนชาต คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน โดยไดกําหนดสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมไวใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวปฏิบัติ   ซึง่ประกอบดวย  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  

สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเปน

กรรมการ  สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในกิจการตาง  ๆ  สทิธใินการรบัเงินปนผล  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็

และซักถามในการประชุมผูถือหุน  และสิทธิที่จะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทนุธนชาต ไดจัดสงขอมูลพรอมทั้งเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต 

เก่ียวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุม ขอมูลประกอบวาระการประชุมอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อ

พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14  วัน โดยมีรายละเอียดวาระ

การประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอยางเพียงพอที่จะใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตาง ๆ   

เพื่อรักษาสิทธิในการเขารวมประชุม ในหนังสือเชิญประชุมจะมีการแจงรายละเอียดใหผูถือหุนนําเอกสารหลักฐานที่

จําเปนในการเขารวมประชุมผูถือหุน  รวมทัง้ไดแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่น

เขาประชุมแทน  และจัดใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลหนึ่งที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเขาประชุมแทน 

หรือผูถือหุนจะจัดหาบุคคลผูรับมอบฉันทะนอกเหนือจากรายช่ือที่ทนุธนชาต นําเสนอก็สามารถกระทาํได    

 นอกจากน้ี ผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับแตงต้ังเปนกรรมการ หรือเสนอเพิม่วาระ

การประชุมผูถือหุน รวมถึงการเสนอเรื่องอื่นๆ  ทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินกิจการไวในเว็บไซตของ ทนุธนชาต กอนการ

ประชุมสามัญผูถือหุน โดยกําหนดระยะเวลา ต้ังแตวนัที ่29 ธนัวาคม 2551 – 27 มกราคม 2552 เพ่ือเปนอีกชองทางหน่ึง

ในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวจะถูกสงตอไปยัง

หนวยงานที่เก่ียวของ และยังคงใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  โปรงใสแกผูถือหุน 
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ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติใหไดรับทราบขอมูลขาวสาร

อยางทั่วถึง   

 การประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ กลาวคือ นอกจากจะจัดใหผูถือหุน

ไดรับทราบขอมูลขาวสารการจัดประชุมลวงหนาอยางทั่วถึง ในเวลาที่เหมาะสมแลว  ยังไดจัดสิ่งอาํนวยความสะดวก

ตางๆ ทัง้สถานทีป่ระชุม  เจาหนาทีต่อนรบั  มกีารนําระบบ Barcode มาใชลงทะเบียน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณที่ใชใน

การประชุม  พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน มีการเปดรับลงทะเบียนลวงหนากอนการ

ประชุมทีใ่หเวลามากกวา 2 ช่ัวโมง  

 นอกจากเอกสารประกอบการประชุมแลว ยังมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบวี ดิทัศนเพ่ือใหผูถือหุนไดรับ

ความสะดวกมากขึน้  กอนเริ่มประชุมได มกีารช้ีแจงวิธกีารลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนนอยางชัดเจน   ในระหวาง

การประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางเทาเทียมกัน ในเวลาที่ เหมาะสม   สวน

การลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเรว็    โดยวิธกีารนับคะแนนเสยีงจะ นับ 1 หุนเปน 1 

เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ  ยกเวนกรณีการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   หรือการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และในการลงคะแนนเสยีงให

ใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหลาน้ีไวเพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบไดภายหลัง ซึ่งประธานที่ประชุมและฝายจัดการไดใหขอมูลตาง ๆ ตามที่ผูถือหุนรองขอ  โดยทนุธนชาตได

จดบันทึกรายงานการประชุม   บนัทกึการออกเสยีงในแตละวาระ   ประเด็นซักถาม และขอคิดเห็น อยางละเอียดและได

จัดสงรางรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  ตอ ตลท.  และเผยแพรในเว็บไซต 

 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  (Annual General Meeting: AGM) สําหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป 2549    ในป 2551 

น้ีมีบริษัทเขารวมการประเมิน จํานวน 486  ทนุธนชาตไดรบัการประเมนิอยูใน “ระดับดีมาก”   

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ทุนธนชาต ไดจัดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  ณ โรงแรม  

ปทุมวัน ปริ๊นเซส  เวลา 15.00 น. สามารถลงทะเบยีนเขารวมประชุมไดตัง้แตเวลา 13.00 น. เปนตนไป เมื่อเปดประชุมมี

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม เปนจํานวน 726 ราย รวมจาํนวนหุน 746,899,040 หุน คิดเปนรอยละ 56.04 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยรายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้  

1. นายบนัเทงิ   ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2. นายศภุเดช   พูนพิพฒัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ 

                                                                          กรรมการผูจัดการใหญ  (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

3. นายสมมาตร   พูนภักดี    ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. นายพิมล   รัฐปตย กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย  

   (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

5. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสงิแกว กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
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6. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

     ( กรรมการอิสระ) 

7. นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ 

                                      ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน ( กรรมการอิสระ) 

8. นางสาวสวุรรณภา   สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

9. นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  

     (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

10. นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  

     (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

 กรรมการ 1 ทาน คือ นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกําหนด

คาตอบแทน (กรรมการอิสระ)  ไมสามารถเขารวมประชุมได เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญั 

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ไดจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2551 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊น

เซส เวลา 14.30 น. โดยเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแต 12. 30 น. เปนตนไป เมื่อเปดประชุมมี  

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 786 ราย รวมจาํนวนหุน 664,729,382 หุน คิดเปนรอยละ 49.64 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยรายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุม มีดังน้ี   

1.    นายบนัเทงิ   ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

2.    นายศภุเดช   พูนพิพฒัน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหารและ 

                                                                          กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

3.    นายพิมล   รัฐปตย กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

4.    พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสงิแกว กรรมการ (กรรมการอิสระ)  

5.    นายสมเกียรติ   ศุขเทวา กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

                                                                          ( กรรมการอิสระ) 

6.    นางศริเิพ็ญ   สตีสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ 

                                                                          ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

                                                                                 ( กรรมการอิสระ) 

7.    นางสาวสวุรรณภา   สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

8.    นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  

     (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

9.   นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  

     (กรรมการที่เปนผูบริหาร)  

 กรรมการ 1 ทาน คือ นายสมมาตร พูนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ไมสามารถเขารวม

ประชุมได เน่ืองจากปญหาทางดานสขุภาพ 
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  ความขดัแยงทางผลประโยชน 

 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร 

ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเก่ียวของนํา

ขอมลูภายในของทนุธนชาต ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังน้ี 

- กรณีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันจะสง

เรื่องใหฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ ใหความเห็นในประเด็นขอกฎหมายและเกณฑปฏิบัติ กอนนําเสนอผูมอีาํนาจ

เพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุมัติ  

- มีการกําหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตาง ๆ วารายการใดที่กรรมการ  ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันมผีลประโยชนในการทาํรายการ   ตองแถลงการมีสวนไดเสียเก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณาและหามกรรมการ 

ผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมในชวงการพิจารณาน้ัน ๆ 

- กรณีการขออนุมัติการลงทุนในกิจการที่ทุนธนชาต หรือกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงของ  

ทุนธนชาต มีผลประโยชนเกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัท และใหดําเนินการดังกลาวไดเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดวยมติเอกฉันทโดยไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของทุนธนชาต ที่มีผลประโยชน

เก่ียวของเขารวมพิจารณาอนุมัติการลงทุนน้ัน 

- คณะกรรมการบริษัท ไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกันและ

ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลท. สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ ธปท. 

- การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือ

รายการระหวางกัน เปนไปตามหลกัเกณฑทีท่างการกําหนด   

- การสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ตามแผนงานตรวจสอบประจําปและมีการรายงานตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลความเกี่ยวพันทางธุรกิจ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงทุกรอบ 3 เดือน เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

และเปนฐานรายช่ือในการเปดเผยรายการธรุกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

- กําหนดใหทกุหนวยงานภายในทนุธนชาตจดัระบบงานการเก็บรกัษาขอมลูภายในใหมกีารกํากับดูแล

อยางเหมาะสม 

- กําหนดใหผูบรหิารต้ังแตตาํแหนงผูอาํนวยการฝายขึน้ไป รวมถงึกรรมการของทนุธนชาต รายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

- หามกรรมการ    ผูบริหาร  พนักงาน  ลูกจาง  และที่ปรึกษา  ที่ลวงรูสารสนเทศสําคัญที่ยังไมเปดเผยตอ

สาธารณะ   นํามาใชเพ่ือแสวงหาประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น   โดยกําหนดไวในประกาศ และในจรรยาบรรณของกลุม

ธนชาต  
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- มกีารประกาศเรื่องการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยและปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดชวง

ระยะเวลาหามทําการซื้อขายหลักทรัพยของทุนธนชาต 15 วันกอนสิน้แตละไตรมาสจนถงึวันเปดเผยงบการเงินอกี 2 วัน      

- กรณีพบมีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ถือเปนการปฏิบัติที่ผิดวินัยตองไดรับการ

พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 

2.    บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

 ทุนธนชาตเคารพในสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน 

ไดแก ผูถือหุน  พนักงาน  ผูบริหาร  กรรมการของทุนธนชาต และบริษัทในกลุมธนชาต หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก 

ไดแก  ลูกคา  คูคา / เจาหน้ี  คูแขง  ภาครัฐ  รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

และจริยธรรม โปรงใสภายใตกรอบการแขงขันและเง่ือนไขทางการคาที่เปนสากล   เพ่ือใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียจะ

ไดรับสิทธิอันพึงไดรับ   โดย ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการ   ผูบริหาร และ พนักงาน  มีการเปดเผยขอมูลโดย สือ่ภายในเพือ่ใหกรรมการ  ผูบริหาร  และ

พนักงาน ทุกระดับถือปฏิบัติอยางเครงครัด  และเปด เผยขอมลูดังกลาวทางเว็บไซตทนุธนชาต เพ่ือใหผูมีสวนไดเสีย

มั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการเอาใจใสดูแลอยูตลอดเวลา  โดยกําหนดการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี  

 ผูถือหุน 

 กลุมธนชาตมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถแขงขันได 

เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายใน  

ที่ดี   มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตลอดจนดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน

ไดใชสิทธิอยางเต็มที่  

 พนักงาน   

 ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีการสํารวจขอมูล ตลอดจน

พิจารณาถึงอตัราเงินเฟอและดัชนีผูบรโิภคเพ่ือใชเปนแนวโนมในการปรบัเงินเดือน   รวมถงึใชระบบตัวช้ีวดัผลการ

ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยในป 2551 ไดนําแบบประเมินคุณลักษณะที่จําเปน 5 ดาน สาํหรบั

พนักงานกลุมธนชาต ดังน้ี 1.  Customer Centric Competency   2. Cognitive Competency   3. Operational Excellence 

Competency   4.  Managerial Competency   5. Leadership Competency  สอดรบักับยทุธศาสตรหลกัในการดําเนิน

ธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) ของกลุมธนชาต  เปนตัววัดประสทิธภิาพการทาํงาน    การจายผลตอบแทนและ

ปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  รวมถึงการ พิจารณา เลื่อนตําแหนง อยาง เปนธรรม   

นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัสวัสดิการตาง ๆ ใหแกพนักงาน ไดแก   คารกัษาพยาบาล   วันลาหยุดพักผอนประจําป   กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ    สหกรณออมทรพัยพนักงานในกลุมธนชาต    การซอมหนีไฟ   ตลอดจนดูแลสภาพแวดลอม ของ

สถานที่ ทาํงานใหเหมาะสม มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน    รวมถงึเสรมิสรางสมัพนัธภาพในการทาํงานทีด่ี     

ดวยการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเผยแพรในองคกร   “ธ สายใย” ซึ่งเปนวารสารรายเดือนที่มุงสานสายใย ใหความรูความเขาใจ

ในกลุมธนชาต นอกจากน้ียงัจดัใหมกีารสือ่สารผานระบบ  Intranet ที่ใชสําหรับเผยแพรขาวสาร    ผลติภัณฑตาง ๆ ของ

กลุมธนชาต   ประกาศ/ระเบียบภายใน รวมถึงกฎเกณฑภายนอกที่เก่ียวของ  ตลอดจนกิจกรรมของกลุมธนชาต 

 ดานการพัฒนาบคุลากร กลุมธนชาต  ในป 2551 ไดจัดโครงการ Go Together ขึ้นเปนปที่ 2 โดยประธาน

เจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต  ลงพื้นที่สํานักงานเครือขายทั่วประเทศเพื่อพบปะผูบริหาร 
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และพนักงานสํานักงานเครือขายอยางใกลชิดรวมถึงมอบหมายนโยบายที่สอดรับกับยทุธศาสตรหลกัในการดําเนินธรุกิจ 

(CEO’s Six-point Agenda) ของกลุมธนชาต      ทัง้ยงัเลง็เหน็วาพนักงานกลุมธนชาต  เปนผูทีม่คีวามสาํคญัในการ

ขับเคลื่อนใหกลุมธนชาตเปนองคกรแหงการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม     จึงไดมอบหมายให

ศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดทําหลักสูตร  “การแปลงกลยทุธดานธรรมาภิบาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม  (Corporate Governance: CG and  Corporate Social Responsibility: CSR)    โดยดําเนินการ

ถายทอดความรูแกพนักงานครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค   มีการวัดองคความรูดาน CG & CSR  ทั้ง

กอนและหลังการอบรม   ในป 2551 ไดดาํเนินการแลวจาํนวน  10  รุน  และจะเปนโครงการตอเนื่องตอไป   

 ลูกคา 

 กลุมธนชาต  มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม   และบริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา 

มีการเรียกเก็บคาบริการที่เปนธรรม พรอมนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการอยางครบถวนและเพียงพอใหลูกคาทราบ

กอนตัดสินใจ การรับขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการ โดยผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตทุนธนชาต  

(www.thanachart.co.th) เจาหนาที่การตลาด ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) เปนตน 

โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ จะติดตามขอรองเรียนพรอมแจงกลับไปยังลูกคาผูรองเรียนทุกราย ทั้งน้ี  ทกุเดือนจะมกีาร

รายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนํามาปรับปรุงบริการของ กลุมธนชาต ใหตอบสนองความตองการและทํา

ใหลกูคาเกิดความพึงพอใจในการใชบรกิารตอไป 

 คูคา / เจาหนี ้

 รักษาไวซึ่งช่ือเสียงของกลุมธนชาตในการดําเนินธุรกิจตอคูคาและเจาหน้ี ต้ังแตการคัดเลือกจนถึงการยึดมั่น

ในสัญญา และถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงรวมกัน รวมถึงสรางความสัมพันธที่ดี เพ่ือสรางความเช่ือมั่นที่จะรวมมือกัน

ในระยะยาว   

 คูแขง 

 ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกา และแขงขันอยางยุติธรรม ไมกลาวหาใหรายหรือซ้ําเติมคูแขงขัน รวมถึงไม

แสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริตและไมเหมาะสม  

 สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ใหความสําคัญตอขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนกฎหมาย  กฎเกณฑ เพื่อการรักษาและ

ฟนฟูสังคมและสิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือโดยดําเนินกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 ภาครัฐ 

 ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของทางการ ไมมีสวนรวม

หรือดําเนินธุรกิจกับองคกร หรือบุคคลที่กระทําผิดตอกฎหมาย 
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3.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการ  จริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน            

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดแนวนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการ

สําคัญเก่ียวกับโครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความมุงมั่นในการบริหารงานอยาง

โปรงใส เปดเผย สามารถตรวจสอบได โดยใหเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท  www.thanachart.co.th และในระบบ 

Intranet ของกลุมธนชาต เพื่อเปนการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาตสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดได

อยางทั่วถึง โดยมีจุดมุงหมายอันสําคัญในการสื่อความไปยังพนักงานกลุมธนชาต ผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอื่น 

ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีอัน

ประกอบดวย 

1.1 ความซื่อสัตย 

1.2 ความโปรงใส 

1.3 ความเปนอิสระ 

1.4 ความเปนธรรม 

1.5 ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ 

1.6 ความรับผิดชอบตอสังคม 

 คุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีขางตนน้ี อยูในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ กลุม 

ธนชาต  สือ่สารไปยงับคุลากรทกุระดับโดยไดผสมผสานกําหนดเปนภารกิจ   คุณคาที่มุงหวัง วิสัยทัศน และจริยธรรม

การดําเนินธรุกิจ  จรรยาบรรณกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานซี่งเปนนโยบายที่สะทอนถึงคุณคา   แนวปฏิบัติ และ

ทิศทาง   ซึ่งทําใหมั่นใจไดวา กลุมธ นชาต ไดดาํเนินการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการบริษัททุกทานตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุด คณะกรรมการบริษัท

ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยาง

ถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  และโปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย  มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือตอผูมีสวนได

เสียทุกกลุม  นอกจากน้ัน  ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  กลุมธนชาต

และพนักงานยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ใชทรัพยากร ทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร และพลังงานอยางชาญ

ฉลาด  มีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน และสังคมอยางตอเนื่อง รับผิดชอบและ

ตระหนักถงึการพัฒนาคณุภาพชีวติของชุมชน  สนับสนุนภูมปิญญาทองถิน่ และสงเสรมิใหพนักงานมสีวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ดานสังคม การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยหลักการกํากับดูแลกิจการของทุนธนชาต  มี

เน้ือหาครอบคลุมถึงโครงสรางคณะกรรมการบริษัท องคประกอบคณะกรรมการบริษัท บทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายในการดูแลการใชขอมูลภายใน แนวปฏิบัติในกรณีที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และสัมพันธภาพของผูถือหุน  ซึ่งไดเผยแพรไวในระบบ Intranet เพื่อเปนการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับ

ของกลุมธนชาต สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดไดอยางทั่วถึง 

 นอกจากการประกาศใช และเผยแพรนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ใหบคุลากรทกุระดับในกลุมได

รับทราบต้ังแตป 2546 กลุมธนชาต 2ยังคงเดินหนาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบการมีบรรษัท  
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ภิบาลที่ดี โดย 2

 รายงานของคณะกรรมการ 

มีแผนการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และกําหนดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป พรอม

ทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ พนักงาน ผูบริหาร เพื่อเปนกรอบในการ

ปฏิบัติสําหรับบุคลากร  นอกจากนี้  ยังมีแผนงานจัดโครงการรณรงคใหบุคลากรของกลุมธนชาต ตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนโครงการเพื่อ

ตอบแทนชุมชนหรือสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ที่เครือขายสาขาต้ังอยู  

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาที่

ดูแลรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายในของทนุธนชาต ใหมกีารรายงานทีถ่กูตองตรงตอความเปนจรงิและ

เช่ือถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและไดเปดเผย

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis : MD&A) ประกอบการจัดสงงบการเงิน

รายไตรมาสและรายงวดประจาํป โดยเริม่ต้ังแตการเปดเผยงบการเงินประจาํงวดครึง่ป สิน้สดุ ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2546 

เปนตนมา ทั้งน้ี ทนุธนชาตไดจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดเผยไวในสวนที่ 1  หัวขอ การควบคุม

ภายใน 

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ดูแลจัดการงานทั้งปวงใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของ

ทนุธนชาต  รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาที่

ดูแลบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยรายละเอียดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุด ยอย  จํานวนครั้งการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในป 

2551 ไดเปดเผยไวในสวนที่ 1  หัวขอ 8 การจดัการ 

 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

  ทุนธนชาตไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน   ผูติดตามควบคุมและ

ประเมนิผลออกจากกัน   เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากน้ี  ยังมีการควบคุม

ภายในทีเ่ก่ียวกับระบบการเงิน  โดย ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานรับผิดชอบ รวมทั้งยังจัด

ใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานทําหนาที่ในการติดตามและกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม

กฎหมาย 

 สํานัก ตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน  และกิจกรรมทางการเงินสําคัญได

ดําเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมปีระสทิธภิาพ  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่

เก่ียวของ   เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ   สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  

จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ   หลงัจากน้ันจะมกีาร

นําเสนอผลสรุปของการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเปนประจํา  และมีการรายงานผานทาง

เอกสารซึ่งเปนรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ    
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 การบริหารความเสีย่ง 

  กลุม ธนชาตใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญของบริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการบรรลุเปาหมาย ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความ

เสีย่งดานเครดิต   ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสีย่งดานปฏบิติัการ  จงึไดจดัใหมหีนวยงานทีเ่ก่ียวของดําเนินการพิจารณาความเสีย่ง แนวทางการบรหิารความ

เสีย่ง การควบคมุและการติดตาม ตลอดจนมกีารรายงานอยางสม่าํเสมอ โดยรายละเอยีดไดเปดเผยไวใน  สวน 1   

 หัวขอ 2 ปจจัยความเสี่ยง 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 ทนุธนชาตไดจดัต้ังสวนงาน นักลงทุนสัมพันธ ( Investor Relations) สังกัดสายงานกลยุทธและแผนงานอยาง

เปนทางการเมื่อกลางป 2546 โดยมีภารกิจหลักในการใหขอมูลและขาวสารที่ถูกตองของทุนธนชาต แกผูถือหุน   นัก

ลงทนุ นักวิเคราะห และบรษิทัจดัอนัดับความนาเช่ือถอื ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติ   เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณและ

ความนาเช่ือถือขององคกร  รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี   สามารถติดตอสวนงาน นักลงทุน

สัมพันธของทุนธนชาต ไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 -2613-6107 และ 0 -2217-8199 ตอ 3027 หรือ E-mail 

address: ir.nf@thanachart.co.th 

 ทนุธนชาต ตระหนักถงึความสาํคญัในการเปดเผยขอมลูขาวสาร จงึไดกาํหนดนโยบายทีช่ดัเจนเก่ียวกับการ

สื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตอ

ผูถือหุน นักลงทนุและสาธารณชนทัว่ไปอยางถูกตอง ครบถวน เทาเทยีมกัน โปรงใสและทนัการณ รวมทัง้เปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบตางๆที่เก่ียวของโดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี  

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

-    แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

-    งบการเงินของบริษัท และรายงานประจําป (Annual Report)  

-     มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตางๆ  

2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

3. กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

4. เว็บไซตของบริษัท www.thanachart.co.th  

5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และสื่ออื่น ๆ  

6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

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

8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ (Road Show) 

9. การจัดสงหนังสือแจงขาวสารทางไปรษณีย 

 ทนุธนชาตไดกําหนดใหการเผยแพรขอมลูแกนกัลงทนุ  การตอบขอซักถามของนักลงทุน   ทั้งนักลงทุนที่เปน

ผูถือหุนของทุนธนชาต และนักลงทุนที่สนใจจะถือหุนของทุนธนชาต ในอนาคต เปนอํานาจของประธานกรรมการ

บริษัท  ประธานกรรมการบริหาร   กรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่  

ผูบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Head of   Investor Relations Officer) 

mailto:ir.nf@thanachart.co.th�
http://www.thanachart.co.th/�


 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่ 1 หนา 8-20 

 กิจกรรมในรอบป 2551 ที่ผานมา เจาหนาที่บริหารระดับสูงของทุนธนชาต รวมทั้งสวนงานนักลงทุนสัมพันธ

ไดพบและใหขอมูลตอผูเก่ียวของในโอกาสตางๆ   ทัง้การเขาพบสมัภาษณตวัตอตัว ( One-on-One Meeting) การประชุม

ทางโทรศัพท (Conference Call) การจัดพบนักวิเคราะหหลักทรัพยกลุมยอย ( Group Analyst Meeting และเดินทางไป

พบนักลงทนุตางประเทศ (Roadshow)  

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ทุนธนชาต มีความมุงมั่นในการสรางมูลคาใหธุรกิจสามารถแขงขันได พรอมพัฒนาธุรกิจของกลุมธนชาตให

มีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย   เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร คณะกรรมการบริษัท   

ซึ่งประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรูและประสบการณในดานตาง ๆ ที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ จึงไดรวมกันใน

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณอยางรอบคอบ ระมัดระวัง โดยจะจัดใหมี

การประชุมพิจารณาทบทวนแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไวตามความเหมาะสมอยางนอย 2 ครั้งตอป ตลอดจน

กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทุนธนชาต และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ ถูกตองตามกฎขอบังคับ

ตางๆ ของทางการ และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ จรรยาบรรณในการ

ดําเนินธรุกิจ และเปนไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีรวมทัง้มกีารติดตามการดําเนินการในเรือ่งดังกลาวอยาง

สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นไมนอยกวา 12 ครั้งตอป 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และฝายจดัการไวเปนลายลกัษณอกัษรอยางชัดเจน ในการกําหนดระดับอาํนาจเก่ียวกับการอนุมติั

และตัดสินใจก็ไดถูกจัดทําไวเปนหนังสือเชนกัน ทั้งน้ี หนังสือมอบอํานาจที่ไดจัดทําขึ้นจะมีการเวียนใหผูที่เก่ียวของทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรไดรับทราบอยางทั่วถึง และมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ที่มอบหมายเปนระยะ ๆ เพื่อ

ความเหมาะสมและเพ่ือใหการมอบหมายน้ันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชปฏิบัติงาน โดยในกรณีของผูที่เก่ียวของ

ภายในสามารถดูขอมูลจากระบบ Intranet ไดตลอดเวลา 

 ประธานกรรมการไมเปนบคุคลเดียวกันกับ กรรมการผูจัดการใหญ เพ่ือเปนการแบงแยกหนาทีใ่นการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา   

 กรรมการบริษัททุกทานไดผานหลักสูตรการอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors Association: IOD) ทานละ 1 หลักสูตร เปนอยางนอย โดยในป 2551 กรรมการจํานวน 1 ทาน ได

เขารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่ IOD จัดขึ้น ดังน้ี 

1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

  ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee รุนที่ 6/2008 
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การอนุมัติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชมุผูถอืหุนในการดาํรงตําแหนงกรรมการของบริษทั  

รายชือ่ 
วันท่ีไดรับอนุมัติ 

จากท่ีประชมุคณะกรรมการ 

วันท่ีไดรับอนุมัติ 

จากท่ีประชุมผูถือหุน 

นายบนัเทงิ       ตันติวทิ - 30 เมษายน 2550 

นายศภุเดช      พูนพิพฒัน - 28 เมษายน 2551 

นายสมมาตร   พูนภักดี - 27 เมษายน 2549 

นายพมิล         รฐัปตย - 30 เมษายน 2550 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว - 27 เมษายน 2549 

นายสมเกียรติ  ศขุเทวา - 30 เมษายน 2550 

นางศริเิพ็ญ      สตีสวุรรณ - 28 เมษายน 2551 

นางจนัทมิา     จตุรภัทร - 27 เมษายน 2549 

นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทปี - 27 เมษายน 2549 

นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 24   กรกฎาคม 2550 - 

นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล 24   กรกฎาคม 2550 28 เมษายน 2551 

 การประชมุคณะกรรมการ 

 ทนุธนชาตมกีารกําหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัไวลวงหนาตลอดทัง้ป โดยกําหนด

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ทั้งนี้  จะมีการกําหนด

วาระลวงหนาไวอยางชัดเจน ประกอบดวย  วาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ และการบริหารความเสี่ยงที่ตอง

พิจารณาเปนประจําทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการ บริษัทจะเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุม และรวบรวมเอกสาร

ประกอบที่เกี่ยวของสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา

ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึง่ในป 2551 ทีผ่านมา มี

การประชุมรวมทั้งสิ้น 12  ครั้ง   

 ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปด

โอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความเห็นอยางเต็มที่กอนจะขอลงมติ และไดมีการจดบันทึกการประชุมแสดง

ขอสังเกตและความเห็นของกรรมการไวเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก

คณะกรรมการบริษัทพรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 
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รายละเอียดการเขารวมประชมุของกรรมการแตละทานในป 2551   

รายนามคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(ประชุมท้ังหมด 

12 ครั้ง) 

(ประชุมท้ังหมด 

7 ครั้ง วาระพิเศษ 

2 ครั้ง ) 

(ประชุมท้ังหมด  

4 ครั้ง) 

(ประชุมท้ังหมด 

4  ครั้ง) 

(ประชุมท้ังหมด  

14 ครั้ง) 

กรรมการอสิระ      

1.  นายสมมาตร พูนภักดี 10/12 7/7 วาระพิเศษ 2/2 - - - 

2.  นายสมเกียรติ ศุขเทวา 12/12 - 4/4 4/4 - 

3.  พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว 12/12 - - - - 

4.  นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 9/12 5/7 วาระพิเศษ 2/2 4/4 4/4 - 

      

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร      

1.  นายบันเทิง ตันติวิท 12/12 - - - - 

2.  นายพิมล รัฐปตย 12/12 - - - - 

      

กรรมการที่เปนผูบริหาร      

1.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 11/12 - - - 14/14 

2.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 11/12 - 1/1 - 11/14 

3.  นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 12/12 - - - 14/14 

4.  นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล 12/12 - - - 14/14 

      

กรรมการที่ลาออกระหวางป        

1.  นางจันทิมา จตุรภัทร  7/9 4/5 1/2 2/3 - 

หมายเหตุ   1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  
 2. นางจันทิมา จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด 

คาตอบแทน ต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการคณะตาง ๆ 

 1. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

 ทนุธนชาต มไิดกําหนดจาํนวนสงูสดุของกรรมการไว เพียงแตกาํหนดไวในขอบงัคบัของทนุธนชาต  

วาตองไมนอยกวา 5  คน วิธกีารแตงต้ังคณะกรรมการมขีึน้ได  2 กรณี  คือ  กรณีแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่

ตองออก ตามวาระ และกรณีแตงต้ังกรรมการระหวางวาระเน่ืองจากตําแหนงวางลง ทัง้น้ี ทนุธนชาต ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท โดยในกรณีแรกจะ ตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีหลังคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาลงมติได
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ภายใตคณุสมบตัทิี ่  เหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงแทน  ในสวนของการแตงต้ังกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเปนไปตาม

หลักเกณฑที่ ตลท. และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ในการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการออก

เสยีงลงคะแนน โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ และที่ผานมาทุนธนชาต ไมมีกรรมการที่มา

จากผูถือหุนรายใหญ 

 2. วิธกีารแตงต้ังคณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และ      

ในจํานวนนี้ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล   

กิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานกรรมการบริหาร            

โดยตําแหนง 

 3.  วิธกีารแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ทุนธนชาต ไดกําหนดนิยามและ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่เขมกวาแนวทางของ ตลท. ดังน้ี 

(1) ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในกลุม บริษัท

รวม บริษัทยอย หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งน้ีนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เก่ียวของดวย 

(2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก

บริษัท บริษัทในกลุม  บริษัทรวม บริษัทยอย  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง (ทัง้ใน และชวง 2 ป ที่ผานมา)   

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทในกลุม บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล มีความ

ขดัแยง ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขดัขวางการใชวจิารณญานอยางอสิระของตน 

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะบิดามารดา คูสมรส พี่นอง    

บุตรและคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอช่ือเปนผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบริษัท

ที่เก่ียวของ 

(5) ไมมคีวามสมัพันธในลกัษณะของการใหบรกิารทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบญัชี  ทีป่รกึษาทางการเงิน  

หรือความสัมพันธทางธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญตามเกณฑที่กําหนด (ทัง้ใน 

และชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง)  

(6) ไมเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนผูถือหุนซึ่งเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(7) ไมเปนกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย ในเวลาเดียวกัน    

(8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่เปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ  

 ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่

เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณ

ใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน” 

 ทัง้น้ี ทนุธนชาต ไดกําหนดใหกรรมการอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอํานาจ

หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่ ตลท. กําหนด มคีวามเปนอสิระในการ

ทาํงานอยางเต็มที ่และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบรษิทั   
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 4. วิธีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทอยางนอยจํานวน   3 ทาน 

เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนโดยมอีาํนาจหนาทีต่ามทีก่าํหนดไวในกฎ

บัตรของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตามแนวทางที่ ตลท. และที่ ธปท.ประกาศ

กําหนด  

 นโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

 คาตอบแทนกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว โดยการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน และพิจารณาควบคูไปกับภาระหนาที่ ขอบเขต บทบาท และความ

รับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทจะตองเสนอผานการพิจารณา

กลั่นกรองจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอตอที่ประชุม  

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการจายผลตอบแทนจะจายในลักษณะของคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือนและเงิน

บําเหน็จ  

 สําหรับคาตอบแทนของกรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูบริหาร ซึ่งจะพิจารณากําหนด

จากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คาตอบแทนที่จายแกกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยจะอยูในรูปคาเบี้ยประชุม และ/หรือ เงินประจําตําแหนง 

 คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และ

ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ไวในแตละปและ

จายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินชวยเหลือ โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 คาตอบแทนกรรมการ 

 ก) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ทุนธนชาต ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสมีคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน ทําหนาที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระและความรับผิดชอบของกรรมการ 

สถานะทางการเงินของบริษัทและอยูในระดับเดียวกับคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันโดย

กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

ซึง่ไดกาํหนดแนวทางไวดงัน้ี 

 1. กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามที่ผูถือหุนอนุมัติ 

 2. กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดย

ความเห็นชอบของผูถือหุน 

 3. ผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูจัดการขึ้นไป มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร ตามจํานวน

ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 ในป 2551 ทุนธนชาต ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 4 คณะ รวมทัง้สิน้จาํนวน  20,528,386.03  

บาท โดยลักษณะของคาตอบแทน ที่จายอยูในรูปของคาเบี้ย ประชุม เงินประจําตําแหนง และเงินบําเหน็จกรรมการ  

(จายจากผลการดําเนินงาน ประจาํป 2550) สรุปไดดังน้ี  
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1) คาตอบแทนกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังน้ี  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

เงินประจําตําแหนง คาเบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

กรรมการอิสระ     

1.  นายสมมาตร  พนูภักดี 360,000.00  200,000.00 953,514.12 1,513,514.12 

2.  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 360,000.00  240,000.00 953,514.12 1,553,514.12 

3.  พลเรือตรีนายแพทยวิทุร  แสงสิงแกว 360,000.00  240,000.00 953,514.12 1,553,514.12 

4.  นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 360,000.00  180,000.00 953,514.12 1,493,514.12 
     

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร     

1.  นายบันเทิง ตันติวิท 720,000.00  480,000.00 1,907,028.24 3,107,028.24 

2.  นายพมิล  รัฐปตย 360,000.00  240,000.00 953,514.12 1,553,514.12 
     

กรรมการที่เปนผูบริหาร     

1.  นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 360,000.00  220,000.00 953,514.12 1,533,514.12 

2.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 360,000.00  220,000.00 953,514.12 1,533,514.12 

3.  นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 360,000.00  240,000.00 397,297.56 997,297.56 

4.  นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล 360,000.00  240,000.00 397,297.56 997,297.56 
     

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2551     

1.  นางจนัทมิา  จตุรภัทร 270,000.00  140,000.00 953,514.12 1,363,514.12 
     

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2550     

1.  นางสุชาดา  ภวนานันท 0.00  0.00 556,216.57 556,216.57 

2.  นางนสุรา  รุนสาํราญ 0.00  0.00 556,216.57 556,216.57 

3.  นายปยะพงศ  อาจมังกร 0.00  0.00 556,216.57 556,216.57 

รวม 4,230,000.00  2,640,000.00 11,998,386.03 18,868,386.03 

หมายเหตุ    1. ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 อนุมัติใหจายเงินบําเหน็จแกกรรมการ บริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการในป 2550 โดย

หากกรรมการทานใดลาออกกอนวันจายเงินบําเหน็จ ก็ใหถือวามีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดวย ไดแก 

- นางสุชาดา  ภวนานันท   ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2550  

- นางนุสรา  รุนสําราญ      ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2550  

- นายปยะพงศ อาจมังกร   ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2550  

            2.     - นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 

                    -  นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 

 3.    นางจันทิมา  จตุรภัทร          ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551  
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2) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนเงินประจาํตําแหนง รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 960,000.00 บาท 

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

 1.   นายสมมาตร  พูนภักดี 

 2.   นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ 

 3.   นางจนัทมิา  จตุรภัทร 

600,000.00 

200,000.00 

160,000.00 

รวม 960,000.00 

หมายเหตุ ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ไดมีมติใหปรับคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จาก

ไดรับคาตอบแทนในรูปของ “คาเบี้ยประชุม ” 20,000 บาท/คร้ัง เปนใหจายคาตอบแทนในรูปของ “เงินประจําตําแหนง

กรรมการตรวจสอบ” 20,000 บาท/เดือน โดยจายคร้ังแรกเดือนเมษายน 2551   

3) คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา จํานวน 4 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมกรรมการ รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท  

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

 1. นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ 

 2. นางจนัทมิา  จตุรภัทร 

 3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

 4. นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทปี     

60,000.00 

10,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

รวม 120,000.00 

หมายเหตุ 1.  นางจันทิมา  จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551  

 2 . นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 

4) คาตอบแทนคณะกรรมการ กําหนดคาตอบแทน  จาํนวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม

กรรมการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท 

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

 1. นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ 

 2. นางจนัทมิา  จตุรภัทร 

 3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

60,000.00 

20,000.00 

40,000.00 

รวม 120,000.00 

หมายเหตุ นางจันทิมา  จตุรภัทร ลาออกจากการเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

5) คณะกรรมการบริหาร ไมมีการจายคาตอบแทน 

6) คาตอบแทนผูบริหารของ ทนุธนชาต  ผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกตอจาก

ผูจดัการลงมา ตามเกณฑของ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมจาํนวน 6 ทาน ไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

เงินชวยเหลือ คาครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,877,623.00 บาท ซึ่งคาตอบแทน

น้ีไมรวมผูบริหารฝายบัญชีทุนธนชาต 
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7)   คาตอบแทนของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก จายใหกับกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยนั้น    

 ทุนธนชาตมีธนาคารธนชาตเปนบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก โดยในป 2551 ธนาคารธนชาตไดจาย

คาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร ดังนี ้

 7.1)  คาตอบแทนกรรมการธนาคารธนชาต   

รายชือ่คณะกรรมการ 

ประเภทคาตอบแทน (บาทตอป) 

คาตอบแทน 

รายเดอืน 

คาเบี้ยประชุม บําเหน็จ

กรรมการ 

รวม 

กรรมการอิสระ     

1.  นายเกียรติศักด์ิ  มี้เจริญ  310,400.00  241,200.00  721,825.45  1,273,425.45  

2.  นายณรงค  จวิงักูร  310,400.00  241,200.00  721,825.45  1,273,425.45  

3.  นายสุวิทย  อรุณานนทชัย  310,400.00  241,200.00  721,825.45  1,273,425.45  

4.  นายสถาพร  ชินะจติร  310,400.00  222,300.00  360,912.72  893,612.72  

     

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร     

1.  นายบนัเทงิ ตันติวทิ  620,000.00  496,200.00  1,443,650.89  2,559,850.89  

2.  นายวิชติ  ญาณอมร  310,400.00  223,200.00  721,825.45  1,255,425.45  

3.  นางมเิชล คว็อก  436,700.00  184,500.00  360,912.72  982,112.72  

4.  นายเบรนดอน คงิ  461,700.00  294,300.00  360,912.72  1,116,912.72  

     

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร     

1.  นายศุภเดช  พูนพิพฒัน  310,400.00  241,200.00  721,825.45  1,273,425.45  

2.  นางสาวสวุรรณภา  สวุรรณประทปี  310,400.00  222,300.00  721,825.45  1,254,525.45  

     

กรรมการท่ีลาออกระหวางป 2550     

1.  นายชัยภัทร  ศรวีสิารวาจา P

  - -  180,456.36   180,456.36  

2.  นายบณัฑิต  ชีวะธนรกัษ P  - -  421,064.84   421,064.84  

รวม  3,691,200.00  2,607,600.00  7,458,862.95  13,757,662.95 

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 อนุมัติใหจายเงินบําเหน็จแกกรรมการธนาคารธนชาตที่ดํารงตําแหนงกรรมการในป 

2550 โดยหากกรรมการทานใดลาออกกอนวันจายเงินบําเหน็จ ก็ใหถือวามีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดวย ไดแก 

  - นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 23 เมษายน 2550  

  - นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 

2.  นายสถาพร ชินะจิตร นางมิเชล  คว็อก และ นายเบรนดอน คิง ดํารงตําแหนงเปนกรรมการธนาคารธนชาต ต้ังแตวันที่ 19 
กรกฎาคม 2550 
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7.2) คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมกรรมการ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท 

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

1.   นายเกียรติศักด์ิ  มี้เจริญ 

2.   นายสุวิทย  อรณุานนทชยั 

3.   นายสถาพร  ชินะจติร 

350,000.00 

175,000.00 

175,000.00 

รวม 700,000.00 

 7.3) คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร  จาํนวน  3 ทาน  ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม

กรรมการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  120,000.00 บาท  

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

1. นายณรงค  จิวังกูร 

2. นายวิชติ  ญาณอมร 

3. นายสุวิทย  อรุณานนทชัย 

60,000.00 

30,000.00 

30,000.00 

รวม 120,000.00 

 7.4) คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูบริหาร  จาํนวน  2 ทาน  ไดรับคาตอบแทน

เปนเบี้ยประชุมกรรมการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท 

รายชือ่ จาํนวนเงิน (บาทตอป) 

1. นายณรงค  จิวังกูร 

2. นายวิชติ  ญาณอมร 

45,000.00 

20,000.00 

รวม 65,000.00 

 7.5) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคารธนชาต ยังไมไดและไมมีการจายคาตอบแทน 

 7.6) คาตอบแทนผูบริหารของธนาคารธนชาต ผูบริหารในตําแหนงผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรก

ตอจากผูจัดการลงมา  ตามเกณฑของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมจาํนวน  7 ทาน  ไดรับคาตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน เงินชวยเหลือ คาครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,474,514.00 บาท 

 ข) คาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชตัวเงิน 

 - ไมมี  
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บุคลากร 

 ณ  วันที ่31 ธนัวาคม  2551  ทนุธนชาต มจีาํนวนพนักงานประจาํทัง้หมด  103 คน โดยแบงตามงานหลกั ดังน้ี 

สายงาน จาํนวนพนักงาน 

 สํานักตรวจสอบ 4 

 สายงานกลยทุธและแผนงาน 52 

 สายงานธรุกิจ 47 

รวม 103 

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกบัพนักงาน 

 ในป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ทีผ่านมา ผลตอบแทนทีท่นุธนชาต ใหแกพนักงาน ไดแก 

เงินเดือน คาครองชีพ เงินชวยเหลือ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น 70,523,075.61 บาท 

 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงาน/ขอพพิาทดานแรงงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

 ทนุธนชาต มขีอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา แตไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจํานวน

พนักงานของทนุธนชาต อยางมนียัสาํคญั 

 นโยบายในการพฒันาบคุลากรของกลุมธนชาต 

 ใน ป 2551  การพัฒนาบุคลากรของกลุมธนชาตยังคงมีเปาหมายหลักตอเน่ืองจากปที่ผานมา คือ มุงเนนการ

ยกระดับความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตําแหนงงานในทุกระดับ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรม คุณลักษณะของบุคลากรใหสามารถตอบสนองตอวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมายของธนาคาร สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานเชิงรุก และการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑและจรรยาบรรณ

ของการดําเนินธุรกิจ จึงไดมีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนธุรกิจของ

ธนาคาร เพื่อใหสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจและการขยายเครือขายสาขาของธนาคาร ดวยการฝกอบรมภายในที่

มีประสิทธิภาพที่ไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนองคความรูบางดานจาก Scotiabank ซึง่มคีวามเช่ียวชาญดานการเงิน

ในระดับสากล โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรฝกอบรมภายในที่สําคัญ อาทิ 

 1.   การพัฒนาดานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูตดิตอกับผูลงทนุ , นายหนาประกันชีวติ และ นายหนา

ประกันวินาศภัย โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลจัดอบรมและทดสอบใหกับผูจัดการสาขา เจาหนาที่

การตลาด และเจาหนาที่บริการลูกคาประจําสาขา  เพ่ือใหเปนไปตามหลกัเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้เปนการ

สนับสนุนการขายและใหคําแนะนําบริการและผลิตภัณฑของธนาคารอยางครบวงจร (Cross Selling)  

 2.  การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมการพัฒนาระบบงานเงินฝาก (New Core Deposit System) ซึ่งไดมีการจัด

หลักสูตรฝกอบรมใหเหมาะสมกับลักษณะงานตามตําแหนง ทุกระดับอยางตอเนื่องใหกับพนักงานทุกคนของสาขาทั่ว

ประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

   3.  CG & CSR Execution Project ซึ่งเสริมสรางจิตสํานึกและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ รวมถึงการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม โดยตลอดป 2551 

ไดจดัอบรมใหกับพนักงานทุกระดับทั่วประเทศ รวม 2,071 คน 
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 4.  Service Best Practice Project (Phase 2) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมา เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การใหบริการของสาขาธนาคารใหสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง สงผลใหระดับความพึง

พอใจของลูกคาตอบริการของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น 

 5.   การพัฒนาคุณภาพการบริหาร เสริมทักษะการบริหารและความเปนผูนํา   โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมที่

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการคิดและการบริหารเชิงกลยุทธใหกับพนักงานระดับบริหาร     

 6.  Luncheon for Management ในประเด็นที่นาสนใจอยางตอเน่ืองใหกับผูบริหารระดับสูง อาทิ 

Governance Risk Compliance & Fraud Management, ATM Fraud: Banking safe at ATM และ อดุมการณกบัการ

ประกอบธุรกิจที่สําเร็จและยั่งยืน เปนตน  

 7.  พัฒนาความรูดานการปองกันและบริหารความเสี่ยง โดยจัดอบรมหลักสูตร  Risk Management, ความรู

เก่ียวกับ Fraud Management, ความรูเก่ียวกับ NCB, Business Continuity Plan ใหกับพนักงานที่เก่ียวของ 

  8.  พัฒนาความรูดานกฎระเบียบและมาตรการของทางการที่มีผลกระทบตอธุรกิจ อาทิ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ.2551, พ.ร.บ.คุมครองเงินฝาก พ .ศ.2551, พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับแกไข) พ.ศ.2551, 

พ.ร.บ.พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551, Thailand ICT Law เปนตน  

 ย่ิงไปกวาน้ัน กลุมธนชาตไดเพ่ิมประสทิธภิาพของการเรยีนรูของพนักงาน โดยการจดัสงพนักงานเขา

ฝกอบรมสัมมนาภายนอก รวมถึงการศึกษาดูงานกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ  อีกทั้งยังสงเสริม

ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณทํางานผานระบบการจัดการความรู Thanachart Knowledge 

Management (T-KM) การพัฒนาสือ่การเรยีนรูในระบบ e-learning ทีช่วยเสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดานตาง ๆ 

อาทิ ความรูเก่ียวกับเช็ค, กฎหมายฟอกเงิน, KYC & CDD, การบริหารความเสี่ยง, วิธกีารตรวจสอบเงินตราตางประเทศ เปน

ตน ซึ่งถือเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ทั่วถึง และนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

ประกอบดวยกรรมการ รวม  3  ทาน  (ทั้ง 2 คณะ)  โดย   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  มีรายนาม  ดังนี้  

นางศิริเพ็ญ   สีตสุวรรณ   กรรมการอิสระเปนประธานกรรมการ   

นายสมเกียรติ   ศุขเทวา    กรรมการอิสระ  

นางจันทิมา    จตุรภัทร  กรรมการอิสระ  *  

คณะกรรมการสรรหา มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑในการสรรหากรรมการ  กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ   กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจในการจัดการต้ังแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป    จัดเตรียมแผนการสืบทอด

ตําแหนงผูบริหาร  คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด  เปนไปตามขอบังคับบริษัท  หลักเกณฑทางการ และหลัก  

ธรรมาภิบาล 

ในการสรรหากรรมการ  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาโดยคํานึงถึงโครงสราง

กรรมการ  องคประกอบ  สัดสวนกรรมการอิสระ  จํานวน  คุณสมบัติ  ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ  ที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินกิจการของบริษัทและสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   กรณีที่มีเหตุทําใหจํานวนกรรมการไมครบ คณะกรรมการสรรหามีหนาที่

ดูแลใหบริษัทมีจํานวนกรรมการครบถวนสอดคลองกับขอกําหนดของทางการและขัอบังคับของบริษัท  เพื่อใหบริษัทมีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการ   มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ  รูปแบบการจายคาตอบแทนกรรมการ   กรรมการ

ผูจัดการ   ผูมีอํานาจในการจัดการต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่  ความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมาย  ผลการปฎิบัติงาน  สอดคลองกับนโยบายบริษัท  รวมถึงผลประกอบการ  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  ภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม   

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการ  ผูบริหารที่เปดเผยในรายงานประจําป 2551  คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม  และไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว    

   

 

 (นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ)  

 ประธานคณะกรรมการสรรหา และ  

 ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

หมายเหตุ        นางจันทิมา  จตุรภัทร  ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2551  

ปจจุบัน นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป ( กรรมการที่ไมเปนผูบริหา) ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาต้ังแต 

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน ต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552 ตามลําดับ     



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
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9. การควบคุมภายใน 

 ทนุธนชาต  ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยเล็งเห็นวากระบวนการควบคุม

ภายในเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะจะมีสวนในการชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงชวยในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของ

ผูบรหิารและพนักงาน นอกจากการใหความสาํคญัในเรือ่งกระบวนการควบคมุภายในแลว  ทนุธนชาตยงัเลง็เหน็วา

ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ ของธนาคาร แหงประเทศไทยจะมีสวนชวยในการพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอกลาวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดังน้ี 

 1. องคกรและสภาพแวดลอม 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นวาโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญในระบบการควบคุม

ภายใน จึงไดจัดใหมีโครงสรางองคกร และกําหนดอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษร

ชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูติดตามควบคุมและผูประเมินผลออกจากกัน เพื่อปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชนและเปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน และไดจัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร 

โดยมีการพิจารณาจากหลายฝายที่เก่ียวของไมวาจะเปนผูที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือสวนงานที่ตองดูแลใหทุนธนชาต 

ปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการ เพื่อใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงความถูกตอง รัดกุม และประสิทธิภาพในการ

ใหบริการและการปฏิบัติงาน  รวมถึงมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน  อกีทัง้ยงัมกีารจดัต้ังคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพ่ือชวยในการพจิารณาและตัดสนิใจในเรือ่งตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหมีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งมีขอกําหนดเก่ียวกับ

จริยธรรมและ ขอกําหนดหามพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการกระทําการในลักษณะที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมถงึมกีาร พิจารณากําหนดเปาหมายในการดําเนินธรุกิจทีช่ดัเจนและ

วัดผลได โดยจะมีการทบทวนเปาหมายตามเวลาที่กําหนด นอกจากน้ี บริษัทไดมีการกําหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of business conduct) และจรรยาบรรณ (Code of conduct) เพื่อใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และมีการสื่อสารใหพนักงานทราบอยางทั่วถึงแลว 

 ในดานการดูแลบคุลากร ทนุธนชาต  มีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับบุคลากรขององคกรอยาง

เหมาะสม  เพื่อใหสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับทุนธนชาต  เพื่อใหบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  และ

สามารถสรางคุณประโยชนใหแกองคกรไดเปนอยางดี ซึ่งทุนธนชาต มีการกําหนดงบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือน 

ทัง้น้ีการปรบัเงินเดือนจะ พิจารณาจากผลการทาํงานของบคุลากรและทมีงาน อกีทัง้ได นําระบบ Key Performance 

Indicator (KPI) มาใชในการประเมนิผลงาน นอกจากน้ี  ยงัมกีารใหสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน  ซึ่งครอบคลุมทั้งคา

รกัษาพยาบาล  การลาหยดุตางๆ เชน การลาพักผอนประจําป ลาปวย ลากิจ รวมถึง จัดใหมีสหกรณออมทรัพยพนักงาน

กลุมธนชาต ที่ใหพนักงานสามารถเก็บออมเงินโดยซื้อหุนสหกรณเพ่ือรับสิทธิประโยชน เชน เงินปนผล การรวม

กิจกรรมตางๆ รวมถงึ การฝากเงิน และกูยมืเงินจากสหกรณ เปนตน 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551   สวนที่ 1 หนา 9-2 

 

 2. การบริหารความเส่ียง 

  ทนุธนชาต ใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงเปนอยาง มาก โดยใหคณะกรรมการบริหารและ

ฝายบรหิารความเสีย่งของธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต”  พิจารณาและดูแลใหบริษัท ในกลุมธนชาต 

มกีารบรหิารความเสีย่งในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร เผยแพรไวในระบบขอมูลกลางของบริษัท (Intranet) ใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงไดกลาวไวในเรื่องปจจัยความเสี่ยงแลว  ซึง่ในแนว

ทางการติดตามความเสีย่ง   ไดดาํเนินการผานหนวยงานภายในและคณะกรรมการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการบรหิารความ

เสี่ยงเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว 

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

  ทนุธนชาต  มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเพื่อใหเกิดความเหมาะสม โดยมีการ

แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูอนุมัติ ผูทําหนาที่บันทึกรายการทางบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และผูทําหนาที่ในการดูแล

จดัเก็บทรพัยสนิออกจากกัน เพ่ือเปนการตรวจสอบซึง่กันและกันอนัเปนการปองกันการทจุรติ ในสวนของการทาํ

รายการกับบุคคลที่เก่ียวของ  ทนุธนชาต ไดกําหนดแนวทางปองกันความขดัแยงทางผลประโยชนไวในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งการอนุมัติ

จะตองไมกระทําโดยผูมีสวนเก่ียวของ นอกจากน้ี  การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดกําหนดใหปฏิบัติตามประกาศ

ของทางการอยางเครงครัด  

  ทนุธนชาต ยงัมหีนวยงานทีค่อยติดตามการดําเนินงานของทนุธนชาต ใหเปนไปตามทีเ่กณฑทางการ

กําหนด โดยจะมีหนวยงานที่จะศึกษาและเผยแพรกฎเกณฑทางการใหพนักงานรับทราบและใหคําปรึกษา ตลอดจน

ติดตามใหทนุธนชาต  มีการกําหนดระเบียบใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งยังมีฝายงานที่คอยดูแลธุรกรรม

สินเช่ือ การลงทุน และกอภาระผูกพัน ใหมีการอนุมัติโดยถูกตองและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ไดรับอนุมัติ รวมถึงมีฝายงานที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย  

  ในกรณีทีท่นุธนชาต  มีการลงทุนในบริษัทยอย ทุนธนชาต  มีการสงตัวแทนเขาไปรวมเปนกรรมการ

เพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทยอย รวมถึงมีการ รายงานผลการดําเนินการของบรษิทัยอยแกทนุธนชาต  เปน

ประจําทุกเดือน  

  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

    ทนุธนชาต ไดจัดใหมีกระบวนการจัดทําขอมูลและแนวทางการเปดเผยสารสนเทศตอผูที่เกี่ยวของ 

ทั้งกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ โดยขอมูลดังกลาวจะมีเน้ือหาที่จําเปนเพียงพอ

ตอการตัดสินใจ ถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน  เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ี   

ขอมูลหรือสารสนเทศดังกลาวมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถตรวจสอบได 

 

 

 

 

 5. ระบบการตดิตาม 
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   การดําเนินธรุกิจ ทนุธนชาต  ไดจดัใหมหีนวยงานเฉพาะ ทาํหนาทีร่ายงานผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบเปาหมายเปนรายเดือน และจะมีการทบทวนเปาหมายทุก 6 เดือน รวมถึงยังมีคณะกรรมการบริหาร           ทํา

หนาที่ดูแลและบริหารสภาพคลองดานสินทรัพยและหน้ีสินและนําเสนอเก่ียวกับการปรับเปาหมายเงินฝากและสินเช่ือ

ระหวางปดวย 

   นอกจากน้ี ทนุธนชาต ยังมีสํานักตรวจสอบทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายใน ซึ่งมีการจัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป โดยนําวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาใชใน

การวางแผนเพื่อใหครอบคลุมทุกธุรกรรมของบริษัทเพื่อจัดลําดับความสําคัญ มีการรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมี

การปรบัปรงุแกไขใหถกูตองเรยีบรอยโดยเรว็                                                  

                                 ในการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาต ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่   26 มีนาคม 2552 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติวา ทนุธนชาต มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 สวน ไดแก องคกร

และสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูล และระบบการติดตาม  
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน   2   ทาน ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ทุกทานเปนกรรมการ

อิสระ   เปนผูทรง คณุวุฒิดานบญัชี   ดานการเงิน   และมปีระสบการณในสถาบนัการเงินและองคกรขนาดใหญมานาน   

ประกอบดวย 

 นายสมมาตร  พูนภักดี             ประธานกรรมการ 

 นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการ 

 นางจันทิมา จตุรภัทร  กรรมการ * 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ ทนุธนชาต กําหนดไวในกฎบตัรของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ  ในป 2551 ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระปกติ 7 ครัง้ และวาระพิเศษ 2 ครั้ง รวม  

9  ครั้ง โดยประชุมรวมกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักตรวจสอบ  สายงานตรวจสอบ   ฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ    

ฝายบญัชีทนุธนชาต   ฝายบรหิารความเสีย่ง   และผูสอบบญัชี เปนตน เพ่ือรบัทราบและพิจารณาเรือ่งตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัท 

ทุกครั้งอีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของ

หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งบริษัทในเครือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปไดวา   การบริหารจัดการของ ทนุธนชาตและบริษัทกลุมธนชาตเปน 

ไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    งบการเงินของ ทนุธนชาต มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ถูกตอง เช่ือถือได

และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การดําเนินงานถูกตองตามกฎหมาย  เน่ืองจากเปนนโยบายหลกัประการ

หน่ึงของทนุธนชาต   ระบบการควบคมุภายในมคีวามรดักุมเพยีงพอ  เหมาะสม  และมกีารพัฒนาอยางตอเน่ือง ระบบ

การบริหารความเสี่ยงของทนุธนชาต ไดวางครอบคลุมไวทุกดานเพียงพอ มีหนวยงานที่ดูแลโดยเฉพาะ   เพ่ือทําหนาที่

ติดตามและปรบัใหสอดคลองทนัตอสถานการณ     ทนุธนชาตไมมีรายการที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือจากฝายจัดการและผูเกี่ยวของเปนอยางดีและ 

เปนไป ดวยความอิสระเปนที่นาพอใจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ  

ทนุธนชาตตออีกปหนึ่ง โดยเห็นวาเปนสํานักงานที่ไดรับความเช่ือถือในระดับช้ันนําของประเทศ มีความเขาใจในธุรกิจ

เปนอยางดีบุคลากรมีความรูและประสบการณ จึงเห็นควรใหทนุธนชาตเสนอตอผูถือหุนเปนผูสอบบัญชีของทนุธนชาต 

ในป 2552 ตอไป 

 

 

(นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ)   (นายสมเกียรติ  ศขุเทวา) 

             กรรมการตรวจสอบ      กรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ     นางจันทิมา จตุรภัทร  ลาออกจากตําแหนงกรรมการ และกรรมการชุดยอย ต้ังแตวนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 

                          ปจจบัุนนายสมเกียรติ  ศุขเทวา ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 8 มกราคม 2552  



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-1 

 

10. รายการระหวางกัน 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ

กันกับบริษัท หมายถึง บริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับทุนธนชาต  และบริษัทยอย ผูบริหาร

สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของทุนธนชาต และบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ

ทุนธนชาต และบริษัทยอย  ซึ่งรายการกับบุคคลที่เก่ียวของมีรายละเอียดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ขอ 34. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในป 2551 ทุนธนชาต มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตาม เกณฑของ กลต. และ

แสดงตามตาราง ดังน้ี 

รายการสนิเชือ่และภาระผูกพัน 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ทุนธนชาต และบริษัทยอยมีรายการที่เก่ียวของกันกับพนักงานระดับช้ัน

บริหารต้ังแตผูจัดการฝายขึ้นไปที่มียอดคงคางดังตอไปน้ี :- 

 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

เงินใหสนิเช่ือ 69 52 2 4 

เงินรบัฝาก 496 399 - - 

รายการบัญชทีีม่สีาระสาํคัญ 

 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550 (สําหรับป 2551) 

บริษัทยอย :-      

คาขายเงนิลงทุนในบริษัทยอย (2550 : 

โดยมีกําไร 1,146 ลานบาทในงบ

การเงนิเฉพาะกิจการ) 

- - - 4,158  

คาซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม - - - 347  

คาซือ้เงนิลงทุนในตราสารหน้ี - - 28,443 5,685 ราคาตลาด 

มูลคาซื้อสินทรัพย - - 1 - ราคาตามบัญชี 

มูลคาขายสินทรัพยดําเนินงาน  

(2550 : ไมมีกําไรจากการขาย) 

- - - 225  

 



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-2 

 

(หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550 (สําหรับป 2551) 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสินเช่ือ - - 39 128 คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.74 – 5.25 และ 

11.51 ตอป 

ดอกเบ้ียรบัจากเงนิฝากธนาคาร - - 70 13 คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.00- 4.00 ตอป 

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนใน 

ตราสารหน้ี 

- - 186 186 คดิดอกเบ้ียรอยละ 6.18 ตอป 

รายไดคาเชาและบริการอ่ืน - - 175 134 อัตราท่ีตกลงกันตามสญัญา 

รายไดคาธรรมเนียมและอ่ืน ๆ - 6 6 47 อัตราท่ีตกลงกันตามสญัญา 

เงินปนผลรับ - - 559 215 ตามท่ีประกาศจาย 

ดอกเบ้ียจาย - - 292 1,280 คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.42 - 5.25 ตอป 

คาเชาจายและบริการอ่ืน - 14 180 205 อัตราท่ีตกลงกันตามสญัญา 

คาเบ้ียประกันจาย - - 2 2 ตามกรมธรรม 

บริษัทรวม :-      

ดอกเบ้ียรับ 3 5 - - คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3.40 - 4.30 ตอป 

เงินปนผลรับ - - 75 59 ตามท่ีประกาศจาย 

รายไดอ่ืน 3 5 - -  

ดอกเบ้ียจาย 5 11 - - คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 1.00 – 2.75 และ 

11.51 ตอป 

คาใชจายอ่ืน 53 48 29 31  

บริษัทที่เก่ียวของกัน :-      

มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ี 21,047 17,790 - - ราคาตลาด 

มลูคาขายเงนิลงทุนในตราสารหน้ี

(2551 : กําไร 13 ลานบาท 2550 

: ขาดทุน 1 ลานบาท) 

1,454 511 - - ราคาตลาด 

มูลคาซื้อ/ขายสัญญาอัตราแลกเปล่ียน 

(2551 : ขาดทุน 36 ลานบาท) 

132,786 - - - ราคาตลาด 

มูลคาเงินใหสินเช่ือท่ีรับโอน - 824 - -  

มูลคาเงินฝากท่ีรับโอน - 53 - -  

มูลคาซื้อสินทรัพยถาวร - 4 - -  

ดอกเบ้ียรับ 192 189 - - คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ1.00 - 8.50 ตอป 

เงินปนผลรับ 40 38 25 18 ตามท่ีประกาศจาย 

กําไรจากการขายหน้ี - 168 - -  

รายไดอ่ืน 10 26 2 1  

เงินปนผลจาย 186 - - - ตามท่ีประกาศจาย 

ดอกเบ้ียจาย 61 76 - - คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 1.00 - 4.85 และ

9.00 ตอป 

คาบริหารโครงการจาย 59 

 

57 29 30 อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาซึ่งคํานวณ 

โดยอางอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช 

คาใชจายอ่ืน 87 67 4 7  

 นอกเหนือจากรายการตามทีก่ลาวไวขางตน ในระหวางปสิน้สดุวันที ่ 31 ธนัวาคม 2551  ธนาคารธนชาตได

โอนขายลูกหน้ีดอยคุณภาพใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จาํกัด จํานวน 8 ลานบาท (2550 : บริษัทบริหาร



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-3 

 

สนิทรพัย เอน็ เอฟ เอส จาํกัด ไดโอนขายทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 258 ลานบาท ใหแก ธนาคารธนชาต และ

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในกลุมตามราคาประเมินที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระภายนอก) 

ยอดคงคางของรายการระหวางกัน 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 

สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

บริษัทยอย     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) - - 2,036 568 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ - - 3,000 3,000 

เงินใหสินเชื่อ - - 647 2,008 

เงินรับฝาก - 30 - - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) - - 7,389 25,095 

เงินกูยืม - - 129 88 

บริษัทรวม     

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 48 108 - - 

เงินใหสินเชื่อ 51 183 - - 

เงินรับฝาก 57 35 - - 

เงินกูยืม 25 64 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน     

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 4,457 4,944 37 60 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 842 787 - - 

เงินใหสินเชื่อ 812 1,377 - 2 

เงินรับฝาก 1,039 845 - - 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 324 24 - 1 

เงินกูยืม 534 874 - - 



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-4 

 

 ยอดคงคางของรายการระหวางกัน กับบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน  ที่มีสาระสําคัญ 

มีรายละเอียดดังน้ี  
 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2551 

 สินทรัพย หนี้สิน 

ภาระผูกพัน 
 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน  

ตราสารหนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบ้ีย

คางรับ 

สินทรัพย

อ่ืน 

เงินรับ

ฝาก 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 

 

ดอกเบ้ีย

คางจาย 

 

หนี้สินอ่ืน 

บริษัทรวม            

บมจ. เอ็ม บี เค - - - - 10 65 - - - 6 64 

บริษัทที่เก่ียวของกัน            

บมจ. แอดวานซ  

อินโฟร เซอรวิส - 714 43 12 11 32 - - - 6 - 

ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 7,743 - - 8 3 - 8 - - 4 1,194 

อ่ืน ๆ 20 - 307 1 16 568 94 212 9 2 68 

รวม 7,763 714 350 21 40 665 102 212 9 18 1,326 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน 

ภาระผูกพัน 

 

 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน  

ตราสารหนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบ้ีย

คางรับ 

สินทรัพย

อ่ืน 

เงินรับ

ฝาก 

 

 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 

 

 

ดอกเบ้ีย

คางจาย 

 

หนี้สินอ่ืน 

 

 

บริษัทรวม            

บมจ. เอ็ม บี เค - 271 - 5 9 14 - 45 2 - 56 

บริษัทที่เก่ียวของกัน            

บมจ. แอดวานซ  

อินโฟร เซอรวิส - 700 31 11 24 987 - - - 4 - 

ธนาคารไทยพาณิชย 601 169 - 1 - - - - - - 15,452 

ธนาคารนครหลวงไทย 61 - - - - - - 750 3 - - 

ธนาคารแหงโนวาส โกเทีย 8,875 - - 28 - - 7 - - - - 

อ่ืน ๆ 20 35 777 3 15 652 20 148 5 30 112 

รวม 9,557 1,175 808 48 48 1,653 27 943 10 34 15,620 



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-5 

 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2551 

 สินทรัพย หนี้สิน 

ภาระผูกพัน 
 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 

ตราสารหนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบ้ีย

คางรับ 
สินทรัพยอ่ืน 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 
ดอกเบ้ีย

คางจาย 
หนี้สินอ่ืน 

บริษัทยอย           

บมจ. ธนาคารธนชาต 3,413 3,000 - 13 11 4,502 - - 22 - 

บมจ. หลักทรัพยธนชาต - - - - 2 - - - 9 - 

บจ. เนชั่นแนล ลีสซิ่ง - - 112 - - - - - 9 - 

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด - - 264 - - - - - 1 - 

บจ. ธนชาตกฎหมายและ

ประเมินราคา - - 10 - - - - - - - 

บจ. ธนชาตประกันภัย - - - - 1 - 123 1 - - 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต - - - - - - 137 1 - - 

บริษทัรวม           

บมจ. เอ็ม บี เค  - - - - 3 - - - 5 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน           

อ่ืน ๆ 20 - - - 1 - - - 1 10 

รวม 3,433 3,000 386 13 18 4,502 260 2 47 10 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2550 

 สินทรัพย หนี้สิน 

ภาระผูกพัน 

  

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินลงทุน 

ตราสารหนี้ 

เงินให

สินเชื่อ 

ดอกเบ้ีย

คางรับ 
สินทรัพยอ่ืน 

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ 

เงินกูยืม 

 

ดอกเบ้ีย

คางจาย 
หนี้สินอ่ืน 

บริษัทยอย           

บมจ. ธนาคารธนชาต 931 3,000 - 13 6 12,500 - - 15 - 

บมจ. หลักทรัพยธนชาต - - - - - - - - 32 - 

บจ. ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง - - 846 3 - - - - - - 

บจ. เนชั่นแนล ลีสซิ่ง - - 259 - - - - - 13 - 

บบส. แมกซ จํากัด - - 224 10 1 - - - - - 

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด - - 93 - - - - - 1 - 

บจ. ธนชาตกฎหมายและ

ประเมินราคา - - 10 - - - - - 1 - 

บจ. ธนชาตประกันภัย - - - - 1 - 98 1 2 - 

บริษทัรวม           

บมจ. เอ็ม บี เค  - - - - 3 - - - - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน           

ธนาคารไทยพาณิชย 29 - - - - - - - - 8,000 

อ่ืน ๆ 29 - - - 1 - - - 1 10 

รวม 989 3,000 1,432 26 12 12,500 98 1 65 8,010 

 

 



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  สวนที่  1 หนา 10-6 

 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทุนธนชาต มีรายการระหวางกันที่สําคัญแกบริษัทยอย ซึ่งแสดงความสมเหตุสมผล

ของรายการทีม่สีาระสาํคญัในกลุมธนชาต ดังน้ี 
 (หนวย : ลานบาท) 

บริษัทที่เก่ียวของ / ความสัมพันธกับบริษัท 

ลักษณะรายการ / 

ระยะเวลาของ

สัญญา 

อัตราดอกเบ้ีย 

มูลคารายการ

ระหวางกัน  

(จํานวนเงินคงคาง) 

(ลานบาท) 

ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ

และนโยบาย 

การกําหนดราคา 

 บริษัทยอย    

บริษทั เนช่ันแนล ลีซซ่ิง จํากัด 

การถือหุน 

- ทุนธนชาต ถือหุนทางออมโดยผานการถือหุนของ   

 บริษัท  ธนชาต กรุป ลีสซิ่ง จํากัด รอยละ 100 ซึ่งเปน

 บริษัทลูกของธนาคารธนชาต   

กรรมการท่ีมีความสัมพันธ 

- ไมมี  

ต๋ัวสัญญาใชเงิน

ประเภทเมือ่ทวงถาม 

ความเก่ียวของ 

-  เปนบริษัทยอยของทุนธนชาต  

 (ถือหุนทางออมผานธนาคารธนชาต)  

คงท่ีรอยละ  

5.25 ตอป 

112   

 

 

 การใหสินเชื่อบริษัทในกลุมธนชาต

เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจปกติของแตละ

บริษัท 

        

 ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทเปน  

ผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวโดยการ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณา

อนุมัติสินเชื่อตามลําดับ โดยผูท่ีเก่ียวของ

กับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการ

พิจารณาและอนุมัติ     

 

 ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขของ

รายการท่ีเกิดขึ้นจะถือปฏิบัติเหมือนลูกคา

ท่ัวไป โดยมีราคาอางอิงเทียบไดกับลูกคา

ท่ัวไปท่ีมีความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งวงเงินท่ี 

อนุมัติจะอยูภายใตวงเงินท่ีไดรับอนุญาต

จาก ธปท. 

บริษทั บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

การถือหุน 

-  ทุนธนชาต ถือหุนรอยละ 100 

กรรมการท่ีมีความสัมพันธ 

- นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ 

- นายวัชระ   เพิ่มพิทักษ 

- นางสาวดาราวรรณ  บุญนําเสถียร 

ความเก่ียวของ 

- เปนผูบริหารของทุนธนชาต 

-  มีอํานาจใน บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

-   ไมไดถือหุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 

 จํากัด 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ประเภทเมือ่ทวงถาม 

ตนทุนทางการเงิน

ของบริษัทฯ  

264 

บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด  

การถือหุน 

- ทุนธนชาต ถือหุนทางออมโดยผานการถือหุนของ

 ธนาคารธนชาต  รอยละ 100 

กรรมการท่ีมีความสัมพันธ 

- ไมมี 

ความเก่ียวของ 

-  เปนบริษัทยอยของทุนธนชาต  

 (ถือหุนทางออมผานธนาคารธนชาต  

ต๋ัวสัญญาใชเงิน

ประเภทเมือ่ทวงถาม 

ลอยตัวอางอิงอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 1 ปสําหรับ

บุคคลธรรมดาบวก

รอยละคงท่ีตอป 

10 
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 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทุนธนชาต และบริษัทยอยมีเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกันโดย การมีผูบริหารของ

ทุนธนชาต และบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ /หรือเปนกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 439 ลานบาท (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ :219 ลานบาท) (2550 : 1,285 ลานบาท ในงบการเงินรวมและ 1,085 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษทัในกลุมธนชาต 

 กลุมธนชาตมีนโยบายรวมงานสนับสนุนแตละงานไวที่บริษัทเดียว เพ่ือใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด อัน

เปนการประหยัดจากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of scope) และใชทรพัยากรใหเกิด

ประโยชนสงูสดุ โดยมนีโยบายในการคาํนวณคาบรกิารจากตนทนุในการดําเนินงานเปนหลกั (Cost Plus) ซึ่งมีการ

ใหบรกิาร ดังน้ี 

 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 ใหบริการงานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการตัวแทนเรียกเก็บและชําระหนี้ งานบญัชี งานธรุกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส งานพัฒนาระบบงานและระเบยีบคาํสัง่ งานตรวจสอบภายใน งานกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ 

งานทรัพยากรบุคคล งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานตรวจสอบเครดิตเชาซือ้ งานอาคารสถานที่ งานธรุการ

จัดซื้อ และงานธุรการทรัพยสิน 

 บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

 ใหบรกิารพนักงานในสวนพนักงานบรกิาร 

 บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

 ใ หบริการงานที่ปรึกษากฎหมาย งานนิตกิรรมสญัญา งานฟองคดีและบังคับคดี งานประเมินราคาหลักประกัน 

 บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

 ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต  

รายการเงินใหสนิเชือ่และการกอภาระผูกพันแกพนักงานบริหารต้ังแตระดบัผูจดัการฝายขึน้ไปของทุนธนชาต บริษทัใน

กลุมธนชาตและรายการอ่ืนท่ีแสดงขางตน 

 เปนรายการตามธุรกิจปกติ  

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 ทุนธนชาต มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการทํารายการ

ระหวางกันและรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามขอกําหนดของ ตลท. โดยประกาศเปนระเบียบใหพนักงานและผูบริหารยึดถือ

ปฏิบัติครอบคลุมรายการระหวางทุนธนชาต กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑของ กลต. 

 โดยการพิจารณาการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวของ ทุนธนชาต จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคา ทั่วไป 

และเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดอยางเหมาะสม  ตามความจําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของ  

ทนุธนชาต  และในการกําหนดราคาในการทาํรายการระหวางกัน เพ่ือปองกันความขดัแยงทางผลประโยชน  



บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
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ทนุธนชาต  กําหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสมและเปนไปตามขอกําหนดทางการ โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่

ทุนธนชาต และผูถือหุนจะไดรับเปนสําคัญ 

 ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน กรรมการหรือพนักงานที่เกี่ยวของ  ตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติการ

ทํารายการใหสินเช่ือแกหรือลงทุนในกิจการที่ทุนธนชาต หรือกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของทุนธนชาต มี

ผลประโยชนเก่ียวของ หรือใหสินเช่ือแกผูถือหุนหรือผูบริหารระดับสูงของทุนธนชาต รวมถึง ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการทุนธนชาต ดวยมติเปนเอกฉันท และหามกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของทุนธนชาต ที่มีผล  

ประโยชนเก่ียวของเขารวมพิจารณาอนุมัติสินเช่ือน้ัน และการอนุมัติรายการตองอยูภายในอํานาจดําเนินและวงเงินที่  

ทนุธนชาต กําหนดและเปนไปตามขอกําหนดทางการ 

 ในการปฏิบัติงานการใหสินเช่ือหรือลงทุน การจายเงิน การใหเชา /เชาสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และ

การซื้อขายหลักทรัพยรายการระหวางกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตองระมัดระวังมิใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนดโดยเครงครัด รวมทั้งการเปดเผยขอมูลการทํา

รายการดังกลาวใหเปนไปตามหลกัเกณฑทางการ มาตรฐานการบญัชี และระเบยีบทีท่นุธนชาต กําหนด 

0นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวางกันของทุนธนชาต กับบริษัทในกลุมธนชาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของจะเปนรายการที่เกิด

จากการประกอบธุรกิจตามปกติ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุม  

ธนชาต ตามแนวนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) และเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ( Consolidated 

Supervision) ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต โดยทุนธนชาต

ไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียทํารายการระหวางกัน 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

งบการเงนิ 

 สรุปรายงานการสอบบญัช ี

 ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในระยะ 3 ป 

ทีผ่านมาแสดงความเหน็ในรายงานการตรวจสอบดังน้ี 

 ป 2549  ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็อยางไมมเีง่ือนไข ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของทนุธนชาต 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธนัวาคม  2549 โดยมีวรรคเนนขอมูลและเหตุการณอางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 10.9 

เก่ียวกับการบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งในเดือนธันวาคม 2549 ธปท.ไดเปลีย่นหลกัเกณฑในการกันเงินสาํรองของลกูหน้ี

ที่ไมกอใหเกิดรายได  โดยมีผลบังคับเปนสามระยะในป 2549 และ 2550 ทั้งน้ี ทนุธนชาตและบริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับ

ลูกหน้ีที่เขาเง่ือนไขที่จะตองกันสํารองภายในป 2549 แลว  ผลกระทบจากหลักเกณฑใหมที่เหลือตองบการเงินป 2550  ยังไม

สามารถสรปุจาํนวนไดในขณะน้ี 

 ป 2550 ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็อยางไมมเีง่ือนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของทนุธนชาต  สาํหรบั

ปสิ้นสุดวันที่ 31  ธนัวาคม 2550 โดยมีวรรคเนนขอมูลและเหตุการณอางถึง 

 ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  4  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ทนุธนชาตไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ

การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ   จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเปลี่ยน

นโยบายการแสดงราคาทรัพยสินของบริษัทรวม จากวิธีราคาที่ตีใหมใหเปนวิธีราคาทุนเชนเดียวกับของ ทนุธนชาต โดย 

ทนุธนชาต ไดปรบัยอนหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2549 และสําหรับปสิ้นสุด  

วันเดียวกัน เพ่ือสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว   

 ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.10  ก) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2549  ทนุธนชาตและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสญูในงบการเงิน ตามหลกัเกณฑของ ธปท.ในการกันเงินสํารองของลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งทยอยมีผลบังคับ

ใชเปนสามระยะในป 2549 และ 2550   ซึ่ง  ทนุธนชาตและบริษัทยอยไดกันสํารองสําหรับลูกหน้ีที่เขาเง่ือนไขที่จะตองกัน

สํารองในป 2549 แลว และผลกระทบจากหลักเกณฑใหมที่ตองกันสํารองเพ่ิมเติมในป 2550 ยังไมสามารถสรุปไดในขณะน้ัน 

ซึง่ในระหวางป 2550 ทนุธนชาตและบริษัทยอยไดต้ังสํารองตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. แลวในงบการเงินปปจจุบัน 

  ป 2551 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของทุนธนชาต สําหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 
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 ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 

                            (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 2550 2549 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย       

เงินสด 4,017,994 1.02 3,274,647 1.02 2,466,126 0.86 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       

  ในประเทศ       

     มีดอกเบ้ีย 40,977,469 10.40 1,369,192 0.42 2,559,775 0.89 

     ไมมีดอกเบ้ีย 3,945,117 1.00 3,310,826 1.03 2,979,958 1.04 

  ตางประเทศ       

     มีดอกเบ้ีย 20,372,081 5.17 35,600,520 11.08 21,420,642 7.49 

     ไมมีดอกเบ้ีย 495,715 0.12 181,006 0.06 104,083 0.04 

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 65,790,382 16.69 40,461,544 12.59 27,064,458 9.46 

หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน - 0.00 2,500,000 0.78 6,300,000 2.20 

เงินลงทุน       

     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 11,823,115 3.00 5,296,660 1.65 7,338,916 2.56 

     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 26,157,768 6.64 22,269,203 6.93 26,201,195 9.16 

     เงินลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ 1,404,444 0.36 1,308,476 0.41 1,226,111 0.43 

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 39,385,327 10.00 28,874,339 8.99 34,766,222 12.15 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 50,186 0.01 243,570 0.08 786 0.00 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ        

     เงินใหสินเชื่อ 277,553,638 70.42 237,306,779 73.87 207,471,746 72.48 

     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,896,481 0.48 1,930,104 0.60 1,815,874 0.63 

     รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 279,450,119 70.90 239,236,883 74.47 209,287,620  73.11 

     ดอกเบ้ียคางรับ 323,640 0.08 252,787 0.08 277,313 0.10 

     รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 279,773,759 70.98 239,489,670 74.55 209,564,933 73.21 

     หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,920,939) (2.52) (8,371,855) (2.60) (8,095,956) (2.83) 

     หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (86,795) (0.02) (84,025) (0.03) (150,135) (0.05) 

รวมเงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ-สุทธิ 269,766,025 68.44 231,033,790 71.92 201,318,842 70.33 

ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ 7,554,495 1.92 8,074,114 2.51 8,420,481 2.94 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 2,522,254 0.64 2,308,197 0.72 1,758,010 0.61 

สินทรัพยไมมีตัวตน-ซอฟทแวร-สุทธิ 419,173 0.11 216,293 0.07 156,135 0.06 

สิทธิการเชา-สุทธิ 552,384 0.14 430,465 0.13 379,125 0.13 

คาความนิยม 44,274 0.01 44,274 0.01 10,215 0.00 

มูลคาเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชี - 0.00 - 0.00 (18,111) (0.01) 

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 398,586 0.10 1,095,150 0.34 1,475,296 0.52 

สินทรัพยอนุพันธทางการเงิน 1,369,064 0.35 364,010 0.11 476,157 0.17 

สินทรัพยอ่ืน-สุทธิ 2,265,567 0.57 2,335,759 0.73 1,655,217 0.58 

รวมสินทรัพย 394,135,711 100.00 321,256,152 100.00 286,228,959 100.00 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-3 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล (ตอ) 

     (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 2549  

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

เงินรับฝาก       

     เงินรับฝากท่ีเปนเงินบาท 269,660,019 68.42 187,537,866 58.38 198,526,849 69.36 

     เงินรับฝากท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 70,368 0.02 628,475 0.19 75 0.00 

รวมเงนิรับฝาก 269,730,387 68.44 188,166,341 58.57 198,526,924 69.36 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน       

    ในประเทศ       

      มีดอกเบ้ีย 6,679,211 1.70 3,113,262 0.97 4,338,927 1.52 

      ไมมีดอกเบ้ีย 607,158 0.15 588,939 0.18 168,431 0.05 

     ตางประเทศ       

      ไมมีดอกเบ้ีย 6,451 0.00 6,680 0.00 - 0.00 

รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 7,292,820 1.85 3,708,881 1.15 4,507,358 1.57 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 294,804 0.07 - 0.00 609,007 0.21 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 854,589 0.22 1,243,919 0.39 645,426 0.23 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 1,316,693 0.33 1,329,027 0.42 1,461,623 0.51 

เงินกูยืม       

     เงินกูยืมระยะสั้น 46,652,605 11.84 65,848,267 20.50 18,459,807 6.45 

     เงินกูยืมระยะยาว 18,810,500 4.77 14,116,547 4.39 26,574,862 9.28 

รวมเงินกูยืม 65,463,105 16.61 79,964,814 24.89 45,034,669 15.73 

ดอกเบี้ยคางจาย 1,774,585 0.45 1,499,246 0.47 1,883,847 0.66 

เงินสํารองประกันชีวิต 7,821,623 1.98 5,593,424 1.74 3,550,308 1.24 

เงินสํารองประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 1,465,631 0.37 1,207,395 0.38 923,333 0.32 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 301,189 0.08 941,425 0.29 373,672 0.13 

หนี้สินอ่ืน 5,459,116 1.39 5,339,411 1.66 5,281,967 1.85 

รวมหนี้สิน 361,774,542 91.79 288,993,883 89.96 262,798,134 91.81 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-4 

 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล (ตอ) 

(หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 2549  

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       

  ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว :-       

       หุนบุริมสิทธิ 15,856  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  159 0.00 193 0.00 195 0.00 

       หุนสามัญ 1,333,138,147 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท       

   (2550 : หุนบุริมสิทธิ์ 19,336 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท       

        หุนสามัญ 1,333,134,667 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท)       

       (2549: หุนบุริมสิทธิ  19,546  หุน มูลคาหุนละ 10 บาท       

       หุนสามัญ 1,333,134,457 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท) 13,331,381 3.38 13,331,347 4.15 13,331,345 4.66 

 13,331,540 3.38 13,331,540 4.15 13,331,540 4.66 

สวนเกินมูลคาหุน 2,065,645 0.52 2,065,645 0.64 2,065,645 0.72 

สวนเกินมูลคาหุนของบริษัทยอย 1,141,664 0.29 1,141,664 0.36 - 0.00 

สวนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคาสุทธิของบริษัทยอย 226,460 0.06 - 0.00 - 0.00 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 380,737 0.10 510,938 0.16 159,423 0.06 

สวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน (1,699,455) (0.43) (528,018) (0.16) (925,583) (0.32) 

กําไรสะสม       

   จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 803,179 0.20 734,878 0.23 597,369 0.21 

                     -สํารองหุนทุนซื้อคืน 110,260 0.03 - 0.00 - 0.00 

   ยังไมไดจัดสรร 10,342,356 2.63 8,951,656 2.78 7,336,945 2.56 

รวมสวนของผูถือหุนกอนหักหุนทุนซ้ือคืนและ 

        สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 
26,702,386 6.78 26,208,303 8.16 22,565,339 7.89 

หัก: หุนทุนซื้อคืน (110,260) (0.03) - 0.00 - 0.00 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษทั 26,592,126 6.75 26,208,303 8.16 22,565,339 7.89 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 5,769,043 1.46 6,053,966 1.88 865,486 0.30 

รวมสวนของผูถือหุน 32,361,169 8.21 32,262,269 10.04 23,430,825 8.19 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 394,135,711 100.00 321,256,152 100.00 286,228,959 100.00 

      มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 20.19  19.66  16.93  

      มูลคาท่ีตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

      จํานวนหุนปลายป (ลานหุน) 1,316.86  1,333.13  1,333.13  

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-5 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 

  (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 2549 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล       

       เงินใหสินเชื่อ 3,792,823 18.76 3,063,653 17.32 2,945,907 21.62 

       รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,570,454 7.77 1,274,549 7.21 2,255,798 16.55 

       การใหเชาซื้อและเชาการเงิน 14,735,661 72.87 13,118,260 74.17 10,424,699 76.49 

       เงินลงทุน 1,313,893 6.50 1,342,781 7.59 1,324,996 9.72 

รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 21,412,831 105.90 18,799,243 106.29                                                                                         16,951,400 124.38 

คาใชจายดอกเบ้ีย       

      เงินรับฝาก 6,999,256 34.61 7,113,469 40.22 8,182,299 60.04 

      รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 183,898 0.91 120,116 0.68 108,155 0.79 

      เงินกูยืมระยะสั้น 1,675,476 8.30 1,478,630 8.36 184,237 1.35 

      เงินกูยืมระยะยาว 647,662 3.20 994,954 5.62 1,567,874 11.51 

รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 9,506,292 47.02 9,707,169 54.88 10,042,565 73.69 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 11,906,539 58.88 9,092,074 51.41 6,908,835 50.69 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (3,579,668) (17.70) (2,051,232) (11.60) (758,827) (5.57) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (13,550) (0.07) (339) 0.00 (165,206) (1.21) 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี ้ 8,313,321 41.11 7,040,503 39.81 5,984,802 43.91 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย       

       คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 756,390 3.74 713,718 4.04 647,812 4.75 

       กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (302,268) (1.49) 819,237 4.63 357,774 2.63 

       สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 334,979 1.66 270,891 1.53 223,028 1.64 

       คาธรรมเนียมและบริการ       

          การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 34,500 0.17 21,781 0.12 16,576 0.12 

          สวนลดคาเบ้ียประกันภัยรับ 546,812 2.70 709,260 4.01 724,676 5.32 

          อื่นๆ 1,840,453 9.10 1,421,743 8.04 948,384 6.96 

       กําไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพันธทางการเงิน 222,700 1.10 50,604 0.29 37,674 0.28 

       กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอ่ืน 248,668 1.23 250,792 1.42 590,414 4.33 

       กําไรจากการรับชําระหนี/้ขายหนี้ 240,889 1.20 493,878 2.79 874,422 6.42 

       รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 7,340,118 36.30 5,389,475 30.47 2,935,330 21.54 

       รายไดอ่ืน 643,960 3.18 504,613 2.85 287,374 2.10 

     รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย  11,907,201 58.89 10,645,992 60.19 7,643,464 56.09 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-6 

                                                            บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

       งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

                              (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 2549 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย       

       คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 3,660,135 18.10 2,894,604 16.37 2,571,756 18.87 

       คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 1,576,324 7.80 1,287,629 7.28 1,189,348 8.73 

       คาภาษีอากร 222,247 1.10 363,850 2.06 547,414 4.02 

       คาธรรมเนียมและบริการ 271,647 1.34 251,785 1.42 267,887 1.97 

       คาตอบแทนกรรมการ 41,306 0.20 31,200 0.18 33,735 0.25 

       เงินนําสงเขากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน       

            /กองทุนคุมครองเงินฝาก 822,570 4.07 814,591 4.60 740,396 5.43 

       คานายหนาเชาซื้อ - 0.00 - 0.00 1,477,963 10.84 

       คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 5,818,093 28.77 4,460,896 25.22 2,345,150 17.21 

       คาใชจายอื่น   3,466,208 17.15 2,708,399 15.31 1,869,701 13.72 

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 15,878,530 78.53 12,812,954 72.44 11,043,350 81.04 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,341,992 21.47 4,873,541 27.56 2,584,916 18.96 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (999,509) (4.94) (1,704,551) (9.64) (965,255) (7.08) 

กําไรสุทธิสําหรับป 3,342,483 16.53 3,168,990 17.92 1,619,661 11.88 

       

การแบงปนกําไรสุทธิ       

สวนท่ีเปนของบริษัท 2,768,411 13.69 2,817,749 15.93 1,467,867 10.77 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษทัยอย 574,072 2.84 351,241 1.99 151,794 1.11 

 3,342,483 16.53 3,168,990 17.92 1,619,661 11.88 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

           และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 20,220,522 100.00 17,686,495 100.00 13,628,266 100.00 

   กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัท (บาท) 2.08  2.11  1.10  

   มูลคาท่ีตราไว (บาท/หุน) 10.00  10.00  10.00  

   จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 1,332.53  1,333.15  1,333.15  

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-7 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

(หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

    กําไรสุทธิกอนภาษี    4,341,992 4,873,541 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิ กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน   

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (334,979) (270,890) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  591,221 445,551 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้   3,593,218 2,051,571 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  222,211 32,283 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้น  22,325 34,537 

 คาเผื่อการดอยคา/ปรับมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  271,493 99,297 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (262,113) (94,424) 

 ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนท่ีตํ่ากวามูลคาตามบัญชี-สุทธิ - (7,896) 

 ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนและอนุพันธทางการเงิน (63,416) 93,316 

 เงินสํารองการประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 2,500,684 2,263,029 

 กําไรจากการ ตีโอนทรัพยชําระหนี้ (16,124) (34,798) 

 กําไรจากการขาย /รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย - (885,275) 

 ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ  11,340 15,712 

 รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (5,143) (38,835) 

 รายไดคางรับอ่ืน ลดลง(เพิ่มขึ้น) 104,381 (224,026) 

 10,977,090 8,352,693 

            รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ (11,906,539) (9,092,074) 

            เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดําเนินงาน 20,029,226 17,477,809 

            เงินสดจายจากดอกเบ้ียจากการดําเนินงาน (6,791,372) (8,017,439) 

            เงินสดจายภาษีเงินได (1,834,568) (1,073,789) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 10,473,837 7,647,200 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-8 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

                              (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2551 2550 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (25,244,742) (13,447,261) 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,500,000 3,800,000 

            เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (113,016) (77,473) 

            ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 193,385 (242,784) 

 เงินใหสินเชื่อ  (48,608,207) (36,504,193) 

 ทรัพยสินรอการขาย 6,567,270 5,254,341 

 สินทรัพยอ่ืน (70,165) (73,431) 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

 เงิน รับฝาก 81,564,045 (7,900,583) 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,583,939 261,523 

            เจาหนี้สํานักหักบัญชี 294,804 (609,007) 

           เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (389,330) 598,494 

           หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม (12,334) (132,595) 

           หนี้สินอื่น 436,668 81,974 

      เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 31,176,154 (41,343,795) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

        เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น) (12,372,091) 6,694,954 

        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 2,572,222 

        เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย/รวม (245,268) (204,078) 

        เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปนผล 1,477,356 1,245,127 

       เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (889,784) (957,728) 

       เงินสดรับจากการขายอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 16,902 13,336 

       เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,012,885) 9,363,833 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

        เงินสดรับจากการท่ีบริษัทยอยเพิ่มทุน - 4,522,428 

        เงินสดรับจากเงินกูยืม 15,692,269 45,165,812 

        เงินสดจายคืนเงินกูยืม (30,264,448) (13,783,696) 

        เงินสดจายดอกเบ้ียเงินกูยืม (2,372,995) (2,048,287) 

        เงินปนผลจาย (1,153,451) (1,066,377) 

        เงินสดจายซื้อ–หุนทุนซื้อคืน (109,410) - 

        เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย (211,886) (1,397) 

       เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (18,419,921) 32,788,483 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 743,348 808,521 

เงินสด ณ วันตนป   3,274,646 2,466,126 

เงินสด ณ วันปลายป   4,017,994 3,274,647 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-9 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

                                                                                                                                                              (หนวย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

    กําไรสุทธิ    1,467,867 

  รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-  

 กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  151,794 

 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (223,028) 

 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  342,718 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้   924,032 

 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น  17,554 

 คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ/สินทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้น  19,031 

 คาเผื่อการดอยคา/ปรับมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  180,296 

 ตัดจําหนายกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย-รอตัดบัญชี  (70,177) 

 ตัดจําหนายสวนเกิน/สวนตํ่ามูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และบัตรเงินฝากตัดบัญชี  (143,243) 

 ตัดจําหนายสวนลดจายเงินกูยืม 28,811 

 ตัดจําหนายคาความนิยม/มูลคาเงินลงทุนท่ีตํ่ากวามูลคาตามบัญชี-สุทธิ (11,904) 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและอนุพันธทางการเงิน 133,058 

 เงินสํารองการประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได/เงินสํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 670,538 

 กําไรจากการรับชําระหนี/้ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ (56,819) 

 กําไรจากการจําหนายอุปกรณ  (10,746) 

 รายไดดอกเบ้ียคางรับเพิ่มขึ้น  (253,880) 

 รายไดรอตัดบัญชีตัดจาย  (132,909) 

 รายไดคางรับอ่ืนเพิ่มขึ้น (32,710) 

 ดอกเบ้ียคางจายเพิ่มขึ้น 628,800 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     3,629,083 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-10 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

               (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (22,209,040) 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 13,400,000 

            เงินลงทุนชั่วคราว (98,012) 

            ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 163,134 

 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (49,130,830) 

 ทรัพยสินรอการขาย 2,650,767 

 สินทรัพยอ่ืน 368,019 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 เงินฝาก 50,155,715 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,906,509 

 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (200,000) 

            เจาหนี้สํานักหักบัญชี 583,568 

           เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (412,437) 

           หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 464,467 

           หนี้สินอื่น 1,211,988 

      เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,482,931 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

         เงินลงทุนในหลักทรัพยระยะยาวเพิ่มขึ้น (2,188,033) 

        เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปนผล 137,158 

       เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน (728,025) 

       เงินสดรับจากการขายอุปกรณ/สินทรัพยไมมีตัวตน 28,992 

       เงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,749,908) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

        เงินกูยืมเพิ่มขึ้น 3,055,823 

        เงินสดจายปนผล (1,064,955) 

        เงินปนผลจายผูถือหุนสวนนอย (58,719) 

       เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,932,149 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 1,665,172 

เงินสด ณ วันตนป   800,954 

เงินสด ณ วันปลายป   2,466,126 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-11 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

อัตราสวนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) 

                           (หนวย  : รอยละ) 

 งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร  (PROFITABILITY RATIO)    

     อัตรากําไรขั้นตน  59.18 51.93 43.19 

     อัตรากําไรสุทธิ  8.31 9.57 5.97 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  10.49 11.55 6.49 

     อัตราดอกเบี้ยรับ  (1) 6.52 6.86 7.89 

     อัตราดอกเบี้ยจาย  (2) 3.09 3.72 4.53 

     สวนตางอัตราดอกเบี้ย  3.43 3.14 3.36 

     อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  2.96 6.79 4.95 

     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  RATIO)     

     อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย  3.33 2.99 2.69 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  0.77 0.93 0.57 

     อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)  0.09 0.10 0.10 

     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน   11.18 8.96 11.22 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม   83.14 88.88 85.53 

     อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก   103.72 127.28 105.56 

     อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม  74.56 65.11 75.54 

     

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (ASSET QUALITY RATIO)      

     อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม  3.55 3.50 3.86 

     อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม  0.66 0.62 0.04 

     อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม  4.39 4.69 5.16 

     อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม  0.12 0.11 0.13 

     

ขอมูลตอหุน (บาท)     

     มูลคาตามบัญชีตอหุน   20.19 19.66 16.93 

     กําไรสุทธิตอหุน   2.08 2.11 1.10 

     

หมายเหต ุ :  (1) อัตราดอกเบ้ียรับ = (รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ+รายไดจากการใหเชาซ้ือและเชาการเงิน+รายไดดอกเบ้ียจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน) /     

                          (เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้เฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบ้ียเฉลี่ย) 

                     (2) อัตราดอกเบ้ียจาย = คาใชจายดอเบ้ีย / (เงินรับฝากเฉลี่ย+เงินกูยืมเฉลี่ย+หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินท่ีมีดอกเบ้ีย  

                          เฉลี่ย) 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-12 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทุนธนชาตและบริษัทยอย 

 สรุปผลการดําเนินงาน 

 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  จาํนวน 394 ,136 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 

72,880 ลานบาท หรือรอยละ 22.69 จากป 2550 จากการขยายตัวของสินเช่ือ  แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมเอื้ออํานวย

นัก โดยสามารถขยายสินเช่ือเพ่ิมขึ้นจากปกอน รอยละ 16. 76 ในขณะที่หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้น 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 

25.18 โดยมีเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.55 จากปกอน  

(หนวย : ลานบาท) 

 
ป 2551 ป 2550 

เปล่ียนแปลงจากป 2550 

 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 21,413 18,799 2,614 13.90 

คาใชจายดอกเบี้ย 9,506 9,707 (201) (2.07) 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสทุธิ 11,907 9,092 2,815 30.96 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 11,907 10,646 1,261 11.84 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 15,878 12,813 3,065 23.92 

กําไรกอนหักหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 7,936 6,925 1,011 14.60 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (3,580) (2,051) (1,529) 74.55 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (14) - (14) 100.00 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,342 4,874 (532) (10.92) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,000) (1,705) 705 (41.35) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย-สุทธิ (574) (351) (223) 63.53 

กําไรสทุธิ 2,768 2,818 (50) (1.77) 

 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิในป 2551 จาํนวน 2,768 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 50 ลานบาท 

หรือรอยละ 1. 77 โดยปจจัยสําคัญตอผลการดําเนินงานในป 2551 ของ ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไดแก การเพิ่มรายได

ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 3 0.96  ตามการขยายตัวอยางตอเน่ืองของสนิเช่ือ โดย

สวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.58 เปนรอยละ 3.99 ประกอบกับการ

เรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 1,261 ลานบาท หรือรอยละ 11.8 4 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึน้จากรายได

คาธรรมเนียมและบริการ รายไดจากธรุกิจประกันภัยและประกันชีวติ  แตอยางไรก็ตาม  รายไดที่มิใชดอกเบี้ยไดรวมการ

ดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 254 ลานบาท  จากผลกระทบภาวะตลาดทนุที่ซบเซา  ในขณะทีใ่นป 2550 มี

รายการพิเศษจากกําไรจากการจาํหนายเงินลงทนุในธนาคารธนชาตจาํนวนหน่ึง และมี คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 

3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 2 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายซึ่งผันแปรตามราย ไดและปริมาณธุรกิจ 

และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน ทําใหตนทนุจากการดําเนินงานตอรายไดรวม 

(Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 66.68 จากรอยละ 64.92 ในป 2550  

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 1,529 ลานบาท หรือรอยละ 74. 55 เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว

ซึง่สงผลตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี  ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไดมีมาตรการเขมงวดในการใหสินเช่ือ



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
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รวมทัง้การเพ่ิมประสทิธภิาพในการติดตามหน้ีเพ่ือลดความเสยีหายทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต  รวมทั้งในป 2552 ทนุธนชาต 

และบริษัทยอย  ไดมีแนวทางในการกันสํารองสําหรับสินเช่ือรายยอยโดยใชวิธีการกันสํารองเปนแบบกลุมสินเช่ือ 

(Collective approach) โดยใชวิธีผลขาดทุนจากประสบการณในอดีตเพื่อใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

จากเดิมที่ ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไดกันสํารองเต็มจาํนวน สําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สําหรับป 2551 เทากับ 2.08 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 2.11 

บาท ในป 2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยสําหรับป 2551 เทากับรอยละ 10.49 

  (หนวย : ลานบาท) 

 
ป 2551 ป 2550 

เปล่ียนแปลงจากป 2550 

 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

รายไดดอกเบีย้และเงินปนผล     

 เงินใหสนิเช่ือ 3,793 3,064 729 23.79 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,570 1,274 296 23.23 

 การใหเชาซือ้และเชาการเงิน 14,736 13,118 1,618 12.33 

 เงินลงทนุ 1,314 1,343 (29) (2.16) 

รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 21,413 18,799 2,614 13.90 

คาใชจายดอกเบี้ย     

 เงินรบัฝาก 6,999 7,113 (114) (1.60) 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 184 120 64 53.33 

 เงินกูยืมระยะสั้น 1,675 1,479 196 13.25 

 เงินกูยืมระยะยาว 648 995 (347) (34.87) 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 9,506 9,707 (201) (2.07) 

รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสทุธิ 11,907 9,092 2,815 30.96 

 รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสทุธิ 

 ใน ป 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย   มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ จํานวน 11,907 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น

จากปกอน 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 3 0.96 โดยมรีายไดดอกเบีย้และเงินปนผล จาํนวน 21,413 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก  

ปกอน 2,614 ลานบาท หรือรอยละ 13.9 0  จากการขยายตัวอยางตอเน่ืองของสนิเช่ือเชาซือ้ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ย 

ลดลง 201  ลานบาท  หรือรอยละ 2. 07  สวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือปรับตัวดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมจาก

รอยละ 3.58 ในป 2550 เปนรอยละ 3.99 ในป 2551 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-14 

(หนวย : รอยละ) 

สวนตางของอัตราดอกเบีย้ 
สําหรับป 

2551 2550 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ (Yield on loans)  7.17 (1)  7.30 

อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund)  3.18 (2)  3.72 

สวนตางอัตราดอกเบีย้ (Loan Spread)  3.99  3.58 

หมายเหต ุ: (1) อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ = (รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ+รายไดจากการใหเชาซ้ือและเชาการเงิน) / เงินใหสินเชื่อเฉลี่ย 

   (2) อัตราดอกเบ้ียจาย = คาใชจายดอกเบ้ีย /  (เงินรับฝากเฉลี่ย+เงินกูยืมเฉลี่ย+หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินท่ีดอกเบ้ีย        

                        เฉลี่ย) 

(หนวย : ลานบาท) 

 
ป 2551 ป 2550 

เปล่ียนแปลงจากป 2550 

 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย     

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 756 714 42 5.88 

 กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทนุ (302) 819 (1,121) (136.87) 

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี

  สวนไดเสยี 335 271 64 23.62 

 คาธรรมเนียมและบริการ 2,422 2,153 269 12.49 

 กําไรจากการปริวรรต/สญัญาอนุพนัธทางการเงิน 223 50 173 346.00 

 กําไรจากทรัพยสินรอการขาย/ทรัพยสินอื่น 249 251 (2) (0.80) 

    กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหน้ี 241 494 (253) (51.21) 

    รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ 7,340 5,389 1,951 36.20 

    รายไดอื่น 643 505 138 27.33 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 11,907 10,646 1,261 11.84 

 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

           สําหรับป  2551   ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 11,907 ลานบาท เพ่ิมขึ้น จากป

กอน 1,261  ลานบาท หรือรอยละ 11.8 4   สวนใหญเพ่ิมขึน้ตามการขยายตัวของธรุ กรรมในกลุมธนชาต  โดยมรีายได

จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น 1,951 ลานบาท หรือรอยละ 36.2 0  รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 

269 ลานบาท  หรือรอยละ 12.49 และคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 42 ลานบาท หรือรอยละ 5.88 

 สวนรายไดจากเงินลงทนุในป 2551 ลดลง 1,121 ลานบาท สวนหน่ึงเน่ืองจากในป 2550 มกีาํไรจากการ

จาํหนายเงินลงทนุในธนาคารธนชาตใหกับ Bank of Nova  Scotia (BNS) และสวนหน่ึงจากการต้ังดอยคาเงินลงทุนในป 

2551 รวมจาํนวน  254  ลานบาท ซึง่สงูกวาป 2550 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-15 

 

(หนวย : ลานบาท) 

 
ป 2551 ป 2550 

เปล่ียนแปลงจากป 2550 

 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย     

 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 3,660 2,895 765 26.42 

    คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,576 1,288 288 22.36 

    คาภาษอีากร 222 364 (142) (39.01) 

    คาธรรมเนียมและบริการ 272 252 20 7.94 

    คาตอบแทนกรรมการ 41 31 10 32.26 

    เงินนําสงเขากองทนุเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

  สถาบนัการเงิน /กองทุนคุมครองเงินฝาก 823 814 9 1.11 

 คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวติ 5,818 4,461 1,357 30.42 

    คาใชจายอื่น 3,466 2,708 758 27.99 

รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 15,878 12,813 3,065 23.92 

 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 ใน ป 2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 15,878 ลานบาท เพ่ิมขึ้น จากปกอน  

3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.92  สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย ซึ่งผันแปรตามรายไดและปริมาณธุรกรรม

ที่เกิดขึ้น ไดแก คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 30.42  สําหรับคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ  เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.4 2 และ 22. 36 ตามลาํดับ   ตามการขยายตัวของธรุกิจ

และจากการเพ่ิมสาขาของธนาคาร ธนชาต โดย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 ธนาคาร ธนชาตมีสาขาทั้งสิ้น 213 สาขา จาก 

166 สาขา ณ สิน้ป 2550 รวมทั้งการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน สงผลใหอัตราสวน

ตนทนุจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) เพ่ิมขึ้นอยูที่รอยละ 66.68 จากรอยละ 64.92 ของปกอน  

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ทนุธนชาต และบริษัทยอย มีคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในป  2551 จาํนวน 3,580 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,529 ลานบาท หรือรอยละ 74.55 จากปกอน  ซึง่เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวสงผลกระทบตอความสามารถใน

การชําระหน้ีของลูกหน้ีลดลง ทําใหคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งในป 2550 ทนุธนชาต และ 

บริษัทยอย มีสํารองสวนเกินอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑของ  ธปท. ทําใหมีการต้ังคาใชจายหน้ีสูญและ  

หน้ีสงสัยจะสูญในชวงเวลาดังกลาวเพ่ิมขึ้นในอัตราคอนขางตํ่า 
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สรุปฐานะทางการเงิน 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

เปล่ียนแปลงจากป 2550 

 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

สนิทรัพย     

 เงินสด 4,018 3,275 743 22.69 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 65,790 40,462 25,328 62.60  

    หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,500 (2,500) (100.00) 

    เงินลงทนุ-สุทธิ 39,385 28,874 10,511 36.40 

    เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 279,774 239,490 40,284 16.82 

    คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือปรับมูลคาจากการ

 ปรับโครงสรางหนี้ (10,008) (8,456) (1,552) 18.35 

 สินทรัพยอื่น-สุทธ ิ 15,177 15,111 66 0.44 

รวมสนิทรัพย   394,136 321,256 72,880 22.69 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     

     เงินรบัฝากและเงินกูยมืระยะสัน้ 316,382 254,014 62,368 24.55 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 7,293 3,709 3,584 96.63 

     เงินกูยมืระยะยาว 18,811 14,117 4,694 33.25 

     หน้ีสนิอืน่  19,289 17,154 2,135 12.45 

 รวมหน้ีสิน 361,775 288,994 72,781 25.18 

     สวนของผูถือหุนกอนหักหุนทุนซื้อคืน 26,702 26,208 494 1.88 

     หัก (110)  หุนทุนซื้อคืน - (110) 100.00 

     สวนของผูถอืหุนของบริษัท 26,592 26,208 384 1.47 

     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 5,769 6,054 (285) (4.71) 

 รวมสวนของผูถือหุน  32,361 32,262 99 0.31 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 394,136 321,256 72,880 22.69 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-17 

สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของทนุธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 มจีาํนวน 394,136 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

72,880 ลานบาท หรือรอยละ 22.69 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 โดยมีรายการที่สําคัญดังน้ี 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สทุธิ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มรีายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ จาํนวน 

65,790 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จาํนวน 25,328 ลานบาท หรือรอยละ 62.60 

 เงินลงทุน-สทุธิ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุน-สุทธ ิ มีจํานวนทั้งสิ้น 39,385 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จาํนวน 

10,511 ลานบาท  หรือรอยละ 36.40 โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนจําแนกตามประเภทเงินลงทนุดังน้ี 

                                      (หนวย : ลานบาท) 

เงินลงทุนจาํแนกตามประเภท 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

จาํนวนเงิน 
สัดสวน 

รอยละ 
จาํนวนเงิน 

สัดสวน 

รอยละ 

ตราสารหน้ี 32,257 81.90 20,409 70.68 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

• เพ่ือคา 607 1.54 480 1.66 

• เผ่ือขาย 4,987 12.66 3,359 11.63 

• ถือจนครบกําหนด 15,914 40.40 12,629 43.74 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน     

• เพ่ือคา - 0.00 11 0.04 

• เผ่ือขาย 5,009 12.72 1,719 5.95 

• ถือจนครบกําหนด 893 2.27 861 2.98 

ตราสารหน้ีตางประเทศ     

• ถือจนครบกําหนด 4,847 12.31 1,350 4.68 

ตราสารทุน 7,128 18.10 8,465 29.32 

• เผ่ือขาย 2,868 7.28 4,020 13.92 

• เงินลงทุนทั่วไป 2,856 7.25 3,137 10.87 

• เงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,404 3.57 1,308 4.53 

รวมเงินลงทุน-สทุธิ 39,385 100.00 28,874 100.00 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-18 

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

 ณ สิ้นป 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย  มีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 279,774 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 

2550 จาํนวน  40,284  ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  16.82 โดย มีสาเหตุหลัก จากการขยายตัวอยางตอเน่ืองจากสนิเช่ือ  

เชาซื้อ รถยนต  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 มีลูกหน้ีสินเช่ือเชาซื้อ จํานวน 211,828  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 20,803 ลานบาท 

 เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทธุรกิจไดดังน้ี  

                                   (หนวย : ลานบาท) 

 
31 ธันวาคม 2551 

สัดสวน

รอยละ 
31 ธันวาคม 2550 

สัดสวน 

รอยละ 

1.  อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย 13,404 4.79 7,717 3.22 

2.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง 15,596 5.58 7,258 3.03 

3.  สาธารณูปโภคและบริการ 13,829 4.94 9,129 3.81 

4.  สินเช่ือรายยอย     

     4.1  เชาซื้อ  211,828 75.71 191,025 79.77 

     4.2  เคหะ 7,724 2.76 8,143 3.40 

5.  อื่น ๆ 17,602 6.29 16,473 6.88 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 279,983 100.07 239,745 100.11 

หัก
(209) 

 กําไรจากการโอนขายเงินใหสนิเช่ือ

ระหวางกัน 
(0.07) (255) (0.11) 

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 279,774 100.00 239,490 100.00 

 เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับของทุนธนชาตและบริษัทยอย ในป 2551 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของ

สัญญา   สวนใหญเปนเงินใหสินเช่ือที่มีอายุเกิน 1 ป จาํนวน 240,144 ลานบาท รองลงมาไดแก เงินใหสินเช่ืออายุไมเกิน 

1 ป จาํนวน 31,041 ลานบาท และเงินใหสนิเช่ือเมือ่ทวงถาม จาํนวน 8,798 ลานบาท 

 เงินใหสินเชื่อจัดชั้น 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ทุนธนชาตและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน ( ธนาคาร ธนชาตและ 

บริษัทบริหารสินทรัพย ) มีเงินใหสินเช่ือจัดช้ัน (รวมถึงเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน ซึ่งแสดงรวมในรายการระหวาง

ธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสาํรองทีเ่ก่ียวของตามเกณฑของ ธปท. ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-19 

             (หนวย : ลานบาท) 

 

 มูลหนี้/มูลคาตามบัญช ี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกตามบัญชี 

31 ธ.ค. 51 
สัดสวน 

รอยละ 
31 ธ.ค. 50 

สัดสวน 

รอยละ 
31 ธ.ค. 51 

สัดสวน 

รอยละ 
31 ธ.ค. 50 

สัดสวน 

รอยละ 

จัดชั้นปกติ 274,523 88.19 199,066 85.82 912 9.92  528 6.74 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 25,107 8.07 22,100 9.53 185 2.01 141 1.80 

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 2,093 0.67 2,492 1.07 1,475 16.05 1,685 21.52 

จัดชั้นสงสัย 1,719 0.55 2,244 0.97 1,230 13.39 1,085 13.85 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 7,828 2.52 6,047 2.61 5,118 55.69 3,870 49.41 

รวม 311,270 100.00 231,949 100.00 8,920 97.06 7,309 93.32 

สํารองหนี้สูญทั่วไป     270 2.94 523 6.68 

รวมสํารองหนี้สูญท้ังหมด     9,190 100.00 7,832 100.00 

UหมายเหตุU -  เฉพาะทุนธนชาตและบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของ ธปท.  
 -   มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 สินเชื่อดอยคุณภาพ  () 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีสินเช่ือดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จาํนวน 12,265 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จาํนวน 1,0 47 ลานบาท หรือรอยละ 9.33 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือเชาซื้อ

ดอยคณุภาพ5 T โดยอตัราสวน 5 T ต 5 Tอสินเช่ือรวมอยูที่รอยละ 4.39 ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 4. 695 T ทั้งน้ี 

NPL-net   และรอยละของ NPL-net   ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 มจีาํนวน 3,836 ลานบาท หรือรอยละ 1.42 

 

                                      (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

สินเช่ือดอยคุณภาพ () 12,265 11,218 

อัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม                           (รอยละ) 4.39 4.69 

สินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPL-net ) 3,836 4,165 

อัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารองตอสินเช่ือรวม     (รอยละ) 1.42 1.79 

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญรวม 9,947 8,417 

อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวมตอสินเช่ือดอยคุณภาพ    (รอยละ) 81.10 75.03 

หมายเหต ุ NPL- net  : เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-20 

 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ณ สิ้นป 2551  ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน  9,947  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,530 

ลานบาท หรือรอยละ 18.18 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2550 ตามการขยายตัวของเงินใหสนิเช่ือโดยเฉพาะสนิเช่ือเชาซือ้ ประกอบ

กับไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีอัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือดอยคุณภาพ  

คิดเปนรอยละ 81.10 และคิดเปนรอยละ  106.81 ของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑของธปท. 

 การปรับโครงสรางหน้ีทีม่ปีญหา 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีจํานวนลูกหน้ีทั้งหมด 810,793 ราย เปนลูกหน้ีที่มีการ

ปรับโครงสรางหนี้ 83 1 ราย มจีาํนวนหน้ีคงคาง 4, 846 ลานบาท และจํานวนหน้ีคงคางสุทธิจากหลักประกัน 1, 571  

ลานบาท และในระหวางป 2551  ทนุธนชาตและบริษัทยอย ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหากับลูกหน้ีทั้งสิ้น

จาํนวน 363 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 1,052  ลานบาท                   

 ทรัพยสนิรอการขาย-สทุธิ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จํานวน 8,471  

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2. 15 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคาสําหรับทรัพยสินรอการขายจํานวน 917 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 10.83  ของมลูคาตามราคาตนทนุ 

 รายจายลงทุน 

 สําหรับป  2551  ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตน 

890 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณ 610 ลานบาท อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  

2 ลานบาท และอืน่ ๆ 278 ลานบาท 

 สภาพคลอง 

               ณ สิ้นป 2551  เงินสดของ ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มจีาํนวน  4,018  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 743 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอนโดยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

• เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยและหน้ีสนิดําเนินงานที่

สาํคญั อนัไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย) เพ่ิมขึ้น 25,245  ลานบาท หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญา

ขายคืนลดลง 2,500 ลานบาท เงินใหสินเช่ือเพ่ิมขึ้น 48,608  ลานบาท ทรัพยสินรอการขายลดลง 6,567 ลานบาท เงินรับ

ฝากเพ่ิมขึน้ 81,564  ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน(หน้ีสิน) เพ่ิมขึ้น 3,584  ลานบาท เจาหน้ีธุรกิจ

หลักทรัพยลดลง 389  ลานบาท 

• เงินสดสทุธใิชไปในกิจกรรมลงทนุจาํนวน 12,013 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดจายซื้อเงินลงทุน 12,617  

ลานบาท เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตน 890 ลานบาท และมีเงินปนผลและดอกเบี้ย

รับ 1,477 ลานบาท 

• เงินสดสทุธใิชไปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 18,420 ลานบาท ซึ่งเกิด จากการจายคืนเงินกูยืม 30,264  

ลานบาท รับคืนเงินกูยืม จํานวน 15,692 ลานบาท เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืม 2,373 ลานบาท จายเงินปนผล 1,153  

ลานบาท และจายซื้อหุนทุนซื้อคืน 109 ลานบาท  
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 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

โครงสรางเงินทุน 

                แหลงที่มาของเงินทุนของทนุธนชาตและบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หน้ีสินและสวนของผูถือหุน โดย  

ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2551  ทนุธนชาตและบริษัทยอย  มีเงินทุนที่มาจากหน้ีสินรวม 361,775  ลานบาท และสวนของ  

ผูถือหุน จาํนวน 32,361 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 91.79 และ 8.21 ของแหลงเงินทุนรวมตามลําดับ  โดยมอีตัราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 11.18 เทา หรือมีหน้ีสิน 11.18 เทาของทนุดําเนินการ  โดยองคประกอบของแหลง

เงินทุนดานหน้ีสินที่สําคัญ ไดแก  เงินรับฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.56 ของแหลงเงินทุนดานหน้ีสิน สาํหรบัรายการ

ระหวางธนาคารและตลาดเงินและเงินกูยืม มีสัดสวนรอยละ 2.02 และรอยละ 18.09 ตามลาํดับ 

 หน้ีสิน 

 หน้ีสินของ ทนุธนชาตและบริษัทยอย ณ 31 ธนัวาคม 2551  จาํนวน 361,775 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 25.18 โดยมีรายการหลัก ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

• เงินรับฝากและเงินกูยืมระยะสั้น ณ สิ้นป 2551 มจีาํนวน 316,38 2  ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 62,36 8 ลานบาท  

หรือรอยละ  24.55 

• เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 18,811 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 4,694 ลานบาท หรือรอยละ 33.25 

                                                                                                                                               (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ 

เงินรบัฝาก 269,730 74.56 188,166 65.11 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 7,293 2.02 3,709 1.28 

เงินกูยืม     

   - ระยะสั้น 46,652 12.89 65,848 22.79 

   - ระยะยาว 18,811 5.20 14,117 4.88 

หน้ีสินอื่น ๆ 19,289 5.33 17,154 5.94 

รวมหน้ีสิน 361,775 100.00 288,994 100.00 

 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ทนุธนชาตและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนจํานวน 32,361 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 99 

ลานบาท หรือรอยละ 0.31 จากจาํนวน  32,262 ลานบาท ณ สิน้ป  2550 โดยมีรายการสําคัญดังน้ี 

• กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร มีจํานวน  10,342  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,390 ลานบาทจากสิ้นป 2550 โดยสวน

ใหญเพ่ิมขึ้นจากกําไรสุทธิประจําป 2550 ของทุนธนชาตและบริษัทยอย จํานวน 2,768 ลานบาท สุทธิกับการจายเงิน  

ปนผล  จาํนวน 1,200 ลานบาท (อตัรา 0.90 บาทตอหุน) 

• สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน มีจํานวน 1,319  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,302  ลานบาท จาก

ป 2550 ตามสภาวะตลาด 
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• ในระหวางป 2551 ทุนธนชาต ซื้อคืนหุนทุนจากผูถือหุนจํานวน 16.29 ลานหุน คดิเปนเงิน 110 ลานบาท 

ในราคาถัวเฉลี่ยหุนละ 6.77 บาท และยังมิไดมีการจําหนายออกไปในระหวางป หุนทุนซื้อคืนดังกลาวมีเง่ือนไขใหตอง

จาํหนายออกไปภายใน 3 ป นับจากวันซื้อคืน 

 ภาระผูกพัน 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551  ทนุธนชาต และบริษัทยอย  มีภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบดุลทั้งสิ้น 95,751   

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอนรอยละ 11.72 โดยเปนภาระผกูพนัตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้จาํนวน 32,540 

ลานบาท ภาระผูกพันตามสญัญาอตัราแลกเปลีย่นจาํนวน  44,680 ลานบาท ภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยตางสกุลเงิน 10,015 ลานบาท วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดเบิกใช 4,164 ลานบาท การรบัอาวัลต๋ัวเงินและ

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 128 ลานบาท เล็ตเตอรออฟเครดิต  664  ลานบาท  ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสนิคาเขาทีย่งัไม

ครบกําหนด 443 ลานบาท และการค้ําประกันอื่น ๆ 3,117 ลานบาท 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญจากงบการเงินของแตละบริษัท มีดังน้ี  
                   (หนวย : ลานบาท) 

บริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุน 

ทางตรง/ทางออม 

(รอยละ) 

กําไรสทุธิ 

ป 2551 ป 2550 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.93 1,304 991 

      บรษิทั หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 74.93 97 257 

      บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด 56.20 123 102 

      บรษิทั ธนชาตประกันภัย จาํกัด   74.93 63 66 

      บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด   74.93 350 176 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00 253 78 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จาํกัด   83.44 130 98 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย   

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสาํหรบัปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2551 เปรียบเทียบกับ  

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550 

ฐานะการเงิน 

 สนิทรัพย 

 ธนาคารธนชาตมสีนิทรพัยรวม ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 368,272 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 77,175 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.51  โดยเปนการเพ่ิมขึน้จากเงินใหสนิเช่ือ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ จาํนวน 

46,226 ลานบาท และสภาพคลองระยะสัน้จาํนวน 27,934 ลานบาท 

 เงินใหสนิเช่ือ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ ของธนาคารธนชาต จาํนวน 2 66,843 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 46,226 ลานบาท หรือรอยละ 2 0.95 สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซื้อรถยนตจํานวน 36,199 ลาน

บาท สินเช่ือธุรกิจจํานวน 13,344 ลานบาท และสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  (SMEs) 

จาํนวน 6,603 ลานบาท ในขณะที่การใหสินเช่ือแกบริษัทในกลุมธนชาตลดลงจํานวน 8,426 ลานบาท  จากการชําระคนื

ตามปกติ 

 สภาพคลองระยะสัน้ของธนาคารธนชาต จาํนวน 86 ,005 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 27 ,934 ลานบาท หรือรอยละ 48.10 

ตามการเพิม่ขึน้ของเงินฝากและเงินกูยมืระยะสัน้ของธนาคารธนชาต อยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตไดบรหิารสภาพ

คลองสวนเกินไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทนโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 หน้ีสิน 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาตมหีน้ีสนิรวมจาํนวน 347,002 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 76,600 ลานบาท หรือรอยละ 28.33 สวนใหญเปนผลจากการเพิม่ขึน้ของเงินฝากผานชองทางสาขารวมทัง้การ

ออกผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีรายการหลัก ๆ ที่สําคัญในหน้ีสินและสวนของ  

ผูถือหุน ดังน้ี 

• เงินฝากรวมจาํนวน 270,832 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 81 ,746 ลานบาท หรือ  

รอยละ 43.23 โดยเงินฝากสวนใหญเปนเงินฝากทีม่รีะยะเวลาทีเ่หลอืของสญัญาไมเกินกวา  1 ป ซึ่งมีสัดสวนเมื่อเทียบ

กับเงินฝากทัง้หมดเปนรอยละ  99.48 เมื่อเทียบกับเงินฝากทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นจากปกอนที่มีสัดสวนรอยละ  99.28 ของ

เงินฝากทัง้หมด 

• เงินกูยืมรวมจํานวน 62,288 ลานบาท แบงเปนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 47 ,928 ลานบาท และเงินกูยืม

ระยะยาวจาํนวน 14,360 ลานบาท โดยมีเงินกูยืมระยะสั้นลดลงจากสิ้นปกอนจํานวน 11,070 ลานบาท หรือรอยละ 

18.76 สวนเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 1,400 ลานบาท หรือรอยละ 10.80 เน่ืองจากระหวางไตรมาสที ่

2 ป 2551 ธนาคารธนชาตไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีหลักประกันจํานวน 5,000 ลานบาท อาย ุ7 ป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

รอยละ 5.61 เพ่ือรองรับการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือที่เติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต และทดแทนเงินกูยืมบางสวนที่

ไดครบกําหนดในระหวางไตรมาสเดียวกัน 
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 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 มจีาํนวน 21,270 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 575 ลานบาท หรือ 

รอยละ 2.87  เมื่อเทียบกับสิ้นป  2550 สวนใหญเปนผลจากกําไรในระหวางป 2551 ในขณะทีใ่นระหวางไตรมาสที ่2  

ป 2551 ธนาคารธนชาตไดจายเงินปนผลจากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ  0.43 บาท  รวมเปน  

เงินปนผลทั้งสิ้น 746 ลานบาท นอกจากน้ี สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 155 ลานบาท 

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

 ธนาคารธนชาตมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 13.07 เทา ในป 2550 เปน 16.31 เทา ในป 

2551 เน่ืองจากธนาคารธนชาตมกีารขยายตัวของเงินฝากและเงินกูยมืระยะสัน้อยางตอเน่ือง รวมทัง้การออกผลติภัณฑ

เงินฝากในรปูแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลอืกและชองทางในการฝากเงินใหแกลกูคา ทาํใหเงินฝากและเงินกูยมื

ระยะสั้นเพ่ิมขึ้นจํานวน 70,676 ลานบาท หรือรอยละ 28.49  รวมทั้งเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน จํานวน 

1,400 ลานบาท หรือรอยละ 10.80  

 ภาระผูกพัน 

  ธนาคารธนชาตมภีาระผูกพันรวมเพ่ิมขึน้จาก 75,066 ลานบาท  ในป 2550 เปน 87,095 ลานบาท   

ในป 2551 โดยมภีาระผูกพันทกุรายการเพ่ิมขึน้จากป 2550  

  นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงมภีาระผกูพันจากการประมาณการสวนแบงผลขาดทนุทีอ่าจเกิดขึน้จากการ

โอนขายเงินใหสินเช่ือแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเปนจํานวนเงินประมาณ 89 ลานบาท ซึง่จาํนวนประมาณการผล

ขาดทุนน้ีไดแสดงไวเปนสวนหน่ึงของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี รวมทั้งมีภาระที่จะตอง

จายคาชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจํานวนสินเช่ือ  อนัเกิดจากการไมไดรบัชําระหน้ีสงูสดุไมเกินรอยละ 20 ของ

มูลคาสินเช่ือที่ขายจากการโอนขายสินเช่ือที่อยูอาศัยแกบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย ซึ่ง ณ สิ้นป 2551 มจีาํนวน

สงูสดุไมเกิน 3 ลานบาท  

 คุณภาพสนิทรัพย 

 1. เงินใหกูยืม ลูกหน้ี และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน ตามเกณฑที่  ธปท.

กําหนด 311,981 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 86,697 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.48 โดย ในระหวางป 

2551 ธนาคารธนชาตไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบตาง  ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการ

ชําระหน้ี การโอนสินทรัพยและ  / หรือหุนทุนและ / หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี รวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 

214 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนประมาณ 621 ลานบาท  ทัง้น้ี ณ สิน้ธนัวาคมป 

2551 ธนาคารธนชาตมีลูกหน้ีที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลวจํานวน 381 ราย จากลูกหนี้ของธนาคารธน

ชาตทัง้หมด จาํนวน 707,434 ราย บัญชีลูกหน้ีที่ปรับโครงสรางดังกลาว มียอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจํานวน 

2,645 ลานบาท ลดลงจากป 2550 ที่มีจํานวน 2,698 ลานบาท  

 2.   เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ ธปท. 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับจัดช้ัน ตามเกณฑที่  ธปท.

กําหนด จาํนวน 311,891 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน  จาํนวน 86,697 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.48  โดยไดทาํ

การสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 6,268 ลานบาท นอกจากน้ี ยงัคง
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มีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมอีกจํานวน 97 ลานบาท ทําใหมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น 6,365 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากสิน้ปกอนจาํนวน 1,840 ลานบาท และมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดตอเงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับคิดเปน

รอยละ 2.04 

 3. สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans) 

 ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2551  ธนาคารธนชาตมสีนิเช่ือดอยคณุภาพจาํนวน 7,16 7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,95 4 

ลานบาท จากสิ้นปที่ผานมาตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจ  

เชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารธนชาตลดลง แตอยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตไดเพิม่มาตรการเขมงวดในการให

สินเช่ือรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อัตราสวนสินเช่ือดอย

คณุภาพตอสนิเช่ือรวม (  Ratio) อยูที่รอยละ 2.30 ใกลเคียงกับสิ้นปที่ผานมา และเมื่อพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลัง

หักสํารอง (NPL-net) มจีาํนวน 1,830 ลานบาท และอตัราสวน  NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 0.60 โดย  

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 6,365 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.80 ของสินเช่ือดอยคุณภาพ  

4.   เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 ในป 2551 ธนาคารธนชาตมีเงินลงทุนในหลักทรัพยรวมทั้งสิ้น 22,346 ลานบาท โดยเงินลงทนุสวนใหญ

เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณรอยละ  56.39 รองลงมาคือตราสารหนี้ตางประเทศถือจน

ครบกําหนด ซึง่ธนาคาร ธนชาตไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไวแลว ทั้ง

เงินลงทุนในตางประเทศและดอกเบี้ยที่เก่ียวของคิดเปนรอยละ 21.69 ของเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร ธนชาต 

หลงัจากบวก (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคาและคาเผ่ือการดอยคาแลว จะมีเงินลงทุนสุทธิ  สิ้นป 2551 จาํนวน 22,104 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 ที่มีเงินลงทุนสุทธิ 15,673 ลานบาท หรือรอยละ 41.03   

 การดาํรงอัตราสวนเงินกองทุนตอสนิทรัพยเสีย่ง  

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 ธนาคารธนชาตมเีงินกองทนุรวมทัง้สิน้ 28,247 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทนุ

ช้ันที่ 1 จาํนวน 20,261 ลานบาท  และเงินกองทุนช้ันที่ 2 จาํนวน 8,250 ลานบาท  โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพย

เสีย่งคาํนวณตามเกณฑของ Basel II เทากับรอยละ 11.18 ในขณะที่สิ้นป 2550 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

คาํนวณตามเกณฑของ Basel I อยูที่รอยละ 12.00 ยังคงสูงกวาเกณฑที่  ธปท. กําหนดใหธนาคารดํารงอตัราสวนเงิน 

กองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงคือไมตํ่ากวารอยละ 8.50 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

 ในป 2551 ธนาคารธนชาตมกีาํไรสทุธจิาํนวน 1,304 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 314 ลานบาท หรือ 

รอยละ 31.67 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.30 เปนรอยละ 3.72 

เน่ืองจากการขยายสินเช่ืออยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการบริหารตนทุนที่เหมาะสมดวยการระดมเงินฝากผานสาขาของ

ธนาคารธนชาต จาํนวน 213 สาขา และการออกผลิตภัณฑที่หลากหลาย อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  

รอยละ 14.02 ขณะที่คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.58 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับ

พนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ อันเนื่องมาจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและ

โครงสรางพ้ืนฐาน และการสรางภาพลกัษณของธนาคาร ธนชาตในการเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลาง เพ่ือรองรบัการ

ขยายตัวทางธรุกิจในอนาคต แตอยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตสามารถบรหิารตนทนุจากการดําเนินงานตอรายไดรวม 

(Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 61.06 ใกลเคียงกับปที่ผานมา โดยมีการขยายตัวที่สําคัญ ดังน้ี 
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 1. การขยายเงินใหสินเช่ือ  ธนาคารธนชาตมีการขยายสินเช่ืออยางตอเน่ืองทั้งสินเช่ือเชาซื้อและสินเช่ือธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ลูกหน้ีเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารธนชาตเพ่ิมขึ้นจาก 162,205 ลานบาท เปน 198 ,344  

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 22.28 จากสิ้นป 2550  

 2.  การขยายฐานเงินฝากในภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตัวลดลง รวมทัง้การบรหิารสดัสวนเงินฝาก

อยางเหมาะสม และการออกผลิตภัณฑเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกลูกคา เพ่ือขยายฐานลูกคาและเพิ่มสวนแบง

การตลาด ทาํใหตนทนุเงินฝากของธนาคารธนชาต (Cost of Fund) ลดลงเปนรอยละ 3.21 จากรอยละ 3.76 ในป 2550  

 3.  การเรงสรางรายไดทีม่ใิชดอกเบีย้ และการบรหิารตนทนุการดําเนินงาน ใน ป 2551 ธนาคารธนชาตไดเรง

สรางรายไดโดยการออกผลิตภัณฑ รวมทั้งการปรับโครงสรางพื้นฐาน และระบบงานตาง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

ทําใหธนาคารธนชาตสามารถรักษาสัดสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม (Non-interest Income Ratio) ไวที่รอยละ 

17.92 

 จากปจจัยที่ไดกลาวขางตน  ทาํใหผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาตในป 2551 ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดย

กําไรกอนหกัหน้ีสญูและภาษเีงินไดมจีาํนวน 4,966 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,328 ลานบาท หรือรอยละ 36.52 เมื่อเทียบกับปที่

ผานมา และกําไรสทุธิ จาํนวน 1,304 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 314 ลานบาท หรือรอยละ 31.67  ถึงแมวา ภาวะเศรษฐกิจในป 

2551 จะชะลอตัว และสงผลตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจเชาซื้อ โดยสินเช่ือที่

ไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึน้เปน 7 ,167 ลานบาท จาก 5 ,213 ลานบาท ในป 2550 ซึ่งสงผลใหคาใชจายหน้ีสูญและ  

หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 942 ลานบาท อยางไรก็ตาม ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยไดเพิ่มมาตรการเขมงวดในการให

สินเช่ือรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 รายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 

 สําหรับป 2551 ธนาคารธนชาตมรีายไดดอกเบีย้และเงินปนผลจาํนวน 19,897 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,77 4  

ลานบาท หรือรอยละ 16.19 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ

ตามการขยายตัวของการใหสนิเช่ือ   

 คาใชจายดอกเบี้ย  

 คาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 9,42 9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4 3 ลานบาท หรือรอยละ 0.45  เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดย

ปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 70,676 ลานบาท หรือรอยละ 28.49 เมื่อเทียบกับป 2550 ขณะที่ตนทุน  

เงินฝากลดลงตามการปรบัตัวลดลงของอตัราดอกเบีย้ในชวงครึง่หลงัของป 2551  

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ธนาคาร ธนชาตมีคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  2551 จาํนวน 3,548 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 942 

ลานบาท หรือรอยละ 36.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลกระทบตอความสามารถ

ในการชําระหน้ีของลูกหน้ีลดลง โดยในกรณีที่สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นจะตองต้ังสํารองเพ่ิมขึ้นเปนอัตรา  

รอยละ 100 ตามหลักเกณฑการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหน้ีของลูกหน้ี

ในการกันเงินสํารองสําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพของ ธปท. ที่นําออกมาบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 2549 
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 รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 สําหรับป  2551   ธนาคารธนชาตมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,286 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 281 ลานบาท หรือ

รอยละ 14.02   เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สวนใหญจากการเพิ่มขึ้นจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 301  

ลานบาท และกําไรจากการปรวิรรตเงินตราจาํนวน 17 3 ลานบาท ในขณะทีก่าํไรจากเงินลงทนุลดลงตามภาวะตลาดทนุ

ที่ซบเซา 

 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 สําหรับป 2551 ธนาคารธนชาตมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 7,788 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,684 ลานบาท หรือ

รอยละ 27.58 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา   สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงานจํานวน 820 ลานบาท 

และคาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณจํานวน 249 ลานบาท เปนผลจากการขยายสาขา การลงทนุในระบบ

สารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐาน และการสรางภาพลกัษณของธนาคารธนชาตในการเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลาง 

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต  



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-28 

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสาํหรบัปสิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม  2551 เปรียบเทียบกับป

สิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550 

ฐานะการเงิน 

 สนิทรัพย 

 ณ  สิ้นป  2551 บริษัทฯ  มีสินทรัพยรวม 3,105.99 ลานบาท  ลดลงรอยละ  15.94 เมื่อเปรียบเทียบกับ  ณ สิ้นป  

2550  โดยสินทรัพยสวนใหญประกอบดวย ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยสุทธิและลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  เงินลงทุนสุทธิ  และ

เงินสด  รายการเทยีบเทาเงินสดและเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงิน  การลดลงของสนิทรพัยเปนผลมาจากการลดลง

ของเงินสด รายการเทยีบเทาเงินสด เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินและเงินลงทุนสุทธิเปนอัตรารอยละ  28.82 และ 

23.51  ตามลําดับ ในขณะที่สินทรัพยอื่นเพ่ิมขึ้นรอยละ  34.09  

 หน้ีสิน 

 โครงสรางหนี้สินของบริษัทฯ  ไดแก  เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ  เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  และหน้ีสินอื่น   

ณ  สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 1,297.26 ลานบาท แบงเปนเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยสุทธิและเจาหน้ีสํานักหักบัญชี  

1,150.71  ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  88.70 ของหนี้สินรวม ลดลงจากสิ้นป  2550 ในอัตรารอยละ  9.30 รวมทั้ง

บริษัทฯ  มีการกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน  50 ลานบาทดวย  

 สวนของผูถือหุน 

 ณ  สิ้นป   2551บริษัทฯ  มีสวนของผูถือหุนเทากับ 1,808.73 ลานบาท  ลดลง 455.88 ลานบาท  หรือรอยละ  

20.13 จากปกอน โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปเทากับ  96.92 ลานบาท ลดลงจากปกอน 160.30 ลานบาท ในขณะที่

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง  312.80 ลานบาท จากการดอยคาเงินลงทุนจํานวนหน่ึงและ

ราคาตลาดของเงินลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งบริษัทฯ  มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวนเงินรวม  240 ลาน

บาทดวย 

 สภาพคลอง 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  กิจกรรมที่มีผลกระทบตอสภาพคลองสวนใหญ  คือ  กิจกรรมดําเนินงาน  

โดยกระแสเงินสดไดมาและใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  จะเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียนในสวน

ของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย และลูกหน้ีหรือเจาหน้ีสํานักหักบัญชี  

 สําหรับป 2551 กระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ลดลง  439.34 ลานบาท เปนกระแสเงินสดทีใ่ชไปในกิจกรรม

ดําเนินงาน  81.38 ลานบาท จายซื้อเงินลงทุนระยะยาว  146.38 ลานบาท และบริษัทฯ จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน  240 

ลานบาท รวมทั้งมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารธนชาต  50 ลานบาท  



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-29 

ผลการดาํเนินงาน 

 สําหรับป  2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ  96.92  ลานบาท ลดลงจากปกอน  160.30 ลานบาท หรือรอยละ 

62.32 ผลการดําเนินงานโดยสรปุมดีงัน้ี 

 รายได 

 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น  954.54 ลานบาท ลดลงจากปกอน  102.72  ลานบาท หรือรอยละ  9.72  โดยรายได

หลักมาจากคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา  787.40 ลานบาทซึ่งเพ่ิมขึ้น   

รอยละ  7.34 ดอกเบีย้และเงินปนผล  93.71  ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการ  62.31 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.05 และ 

 172.07 ตามลาํดับ ในขณะที่กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลง  226.94 ลานบาท เน่ืองจากการดอยคาเงินลงทนุใน

หลักทรัพย  40.96 ลานบาทและในปกอนบริษัทฯ มกีาํไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยจาํนวนหน่ึง 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 สําหรับป 2551 บริษัทฯ  มีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น  800.04 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 97.90 ลาน

บาทจากปกอนหรือรอยละ 13.94 จากการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น  20.95 ลานบาท รวมทั้ง 

มีการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากต๋ัวสัญญาใชเงินที่ฝากในกิจการที่มีปญหาทางการเงิน  25.49 ลานบาท  ดานคาใชจาย

ดําเนินงาน คาใชจายการพนักงานเพ่ิมขึ้น  36.13 ลานบาทคิดเปนรอยละ  9.74 ซึ่งผันแปรตามรายไดคานายหนาที่เพิ่มขึ้น 

และภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง  40.32  ลานบาท ผันแปรตามกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ลดลงเชนกัน 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-30 

บริษทั หลักทรัพยจดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 

ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรัพย 

 สินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ อยูในรปูเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน (รอยละ 75.36 ของสินทรัพยรวม)  

 ในป 2551  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 313.14 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น  6.36 ลานบาทจากป 2550  หรือเพ่ิมขึ้น

คิดเปนรอยละ 2.07 จากผลการดําเนินงาน  โดยในระหวางป 2551 บริษัทฯ จายเงินปนผลใหผูถือหุนจากผลกําไรสําหรับ

ป 2550 เปนจาํนวน 100.00 ลานบาท 

 หน้ีสิน 

 หน้ีสินรวมอยูในอัตราสวนที่ตํ่าเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม (รอยละ 19.72 ของสินทรัพยรวม) ซึ่งประกอบดวย

เจาหน้ีการคา เจาหน้ีตามสญัญาเชาทางการเงิน และคาใชจายคางจาย 

 ในป 2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 61.75 ลานบาท ลดลง 17.02 ลานบาทจากป 2550 หรือลดลงคิดเปน

รอยละ 21.61 สาเหตุจากคาภาษคีางจาย  

 สวนของผูถือหุน 

  ณ สิ้นป 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 251.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23.38 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปน  รอยละ 

10.26 จากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ไดจายเงินปนผลแลวจํานวน 100.00 ลานบาท ดังกลาวขางตน 

 ผลการดาํเนินงาน 

 ในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 123.32 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 21.33 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.92 เมื่อ

เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิป 2550 ซึ่งคิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 12.33 บาท ซึง่สามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดงัน้ี 

 รายได 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น เทากับ 444.36 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 69.37 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 18.50 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 โดยรายไดหลักซึ่งรวม

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน  คาธรรมเนียมนายทะเบียนและคาธรรมเนียมขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนเทากับ 

434.40 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 70.36 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 19.33 เน่ืองจากการเปดกองใหมและมูลคาทรัพยสิน

สุทธิที่เพ่ิมขึ้น     

 ตนทุนและคาใชจาย 

 คาธรรมเนียมและบริการจาย ซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่บริษัท ฯ จายใหแกผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และ  

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจเทากับ 49.74 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.34 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.13 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-31 

 คาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 233.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 45.63 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ  24.24 

อนัเปนผลจากคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน เงินชวยเหลอืพิเศษ  คาอบรมสัมมนา คาเชาอาคารและอุปกรณ คาซอมแซม

บํารุงรักษา คาเสื่อมราคา คาไปรษณีย คาโฆษณา และคาสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 

 อตัราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอรายไดกอนภาษ ี (Operating Profit Margin) ในป 2551 เทากับรอยละ 

36.17 ลดลงจากป 2550 ที่อยูในระดับรอยละ 39.03 อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (Net Profit Margin) ในป 2551 

เทากับรอยละ 27.75  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 27.20 ในป 2550 



บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551     สวนที่ 1 หนา 11-32 

บริษทั ธนชาตประกันภยั จาํกัด 

 วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสาํหรบัปสิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม  2551 เปรียบเทียบกับป

สิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550 

ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรัพย  

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น  3,470.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 

2550  จาํนวน 627.79 ลานบาท หรือรอยละ 22.09 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยลงทุน ซึ่ง ณ 31 ธนัวาคม 2551 

มีสินทรัพยลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,510.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 จาํนวน 529.34 ลานบาท หรือรอยละ 26.72 โดย

สินทรัพยลงทุนประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย 2,207.25 ลานบาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร  303.40 ลานบาท  

 หน้ีสิน  

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 2,621.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2550 

จาํนวน 492.82 ลานบาท หรือรอยละ 23.15 สวนหน่ึงของหน้ีสินที่เพ่ิมขึ้นมาจากมีเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน

รายไดเพิ่มขึ้น 258.24 ลานบาท เน่ืองจากการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับ   

 สวนของผูถือหุน  

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มี สวนของผูถือหุน รวมทั้งสิ้น 848.30 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก

สิ้นป 2550 จาํนวน 134.97  ลานบาท หรือรอยละ 18.92 ทั้งน้ี ในเดือนตุลาคม 2551 ไดเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก 500.00 

ลานบาท เปน 740.00 ลานบาท เพื่อใชในการรองรับการขยายธุรกิจ 

 กระแสเงินสดและสภาพคลอง  

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มกีระแสเงินสดจากการดําเนินงานจาํนวน 495.57 ลานบาท   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดานการลงทนุจาํนวน 41.15 ลานบาท ซึ่งแบงเปนดอกเบี้ยรับและเงินปนผลจํานวน 62.59 

ลานบาท ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยจํานวน 21.45 ลานบาท และมเีงินสดรบัจากการเพ่ิมทนุจาํนวน 240.00 ลานบาท 

 สภาพคลองทางการเงินในป 2551 บริษัทฯ ยงัคงนโยบายดานการลงทนุทีจ่ะลดความเสีย่งจากความผนัผวน

ของอัตราดอกเบี้ย จึงทําการทยอยขายเงินลงทุนระยะยาวออกไปและลงทุนในตราสารระยะสั้นเพ่ือลดความเสี่ยง

ดังกลาว ประกอบกับการลงทุนยังคงเนนที่จะลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองสูง จึงทําใหบริษัท ฯ มีสภาพคลองที่ดีมาก

ในการดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจ 

ผลการดาํเนินงาน 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ กําไรสุทธิ 63.37 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.17 

บาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีผลกําไรสุทธิ 65.89 ลานบาท  คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.32 บาท ซึง่

สามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดดงัน้ี 
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รายได 
 บริษัท ฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,898.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 527.39 ลานบาท หรือรอยละ 22.24 เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนรายไดจากการรบัประกันภัยจาํนวน 2,851.81 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 569.97 ลานบาท 

หรือรอยละ 24.98 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดรวมมอืกับธนาคารธนชาต ใน

การขยายการประกันภัยกับกลุมลูกคารายยอยของธนาคารธนชาต ประกอบกับในป 2551 บริษัทฯ ไดขยายตลาดผาน

ชองทางแบงกแอสชัวรันส และปรับกลยุทธในการทําขยายตลาดรถยนต  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังใหความสําคัญใน

การรักษาฐานลูกคาเกาไวอยางตอเน่ือง โดยใชกลยุทธการปรับปรุงการบริการทั้งกอนและหลังการขายเพ่ือสรางความ

พึงพอใจใหลกูคา ทาํใหในป 2551  บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 449.84 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 124.34 
ลานบาท หรือรอยละ 38.20 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

 ตนทุนและคาใชจาย  

  บริษัทฯ มีคาสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นจํานวน 1,428.75 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 248.25 ลานบาท หรือรอยละ 

21.03 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลจากการเติบโตโดยรวมของบริษัท ฯ ที่มีการรับประกันภัย

มากขึ้น สําหรับอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในป 2551 อยูที่ระดับรอยละ 57.55 ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของป 2550 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 60.51 คาใชจายในการดําเนินงานมจีาํนวนรวมทัง้สิน้ 412.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 89.00 
ลานบาท หรือรอยละ 27.55 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อันเปนผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรภายใน

องคกร เพื่อรองรับการเติบโตทางการตลาดและเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพสามารถครอบคลุมไปยังลูกคาและคูคาทุกกลุม 
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บริษัท ธนชาตประกันชวีติ จาํกัด 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เปรียบเทียบกับป    

สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550   

ฐานะการเงิน 

 สนิทรัพย  

 ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 9,050.80 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.68 โดยสวนใหญเปนเงินลงทนุ

ในหลักทรพัยจาํนวน 8,017.37 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.84 เมื่อเทียบกับป 2550 คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 8.58 ของ

สินทรัพยรวม  และเปนไปตามหลักเกณฑการลงทุนที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยกําหนด 

 หน้ีสิน 

 ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 8,159.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 38.11 โดยเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้น

ของหน้ีสินรวม ไดแก การต้ังเงินสํารองประกันชีวิตที่เพ่ิมขึ้นทุกป คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.86 ของหน้ีสินรวม โดย   

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 มเีงินสาํรองประกันชีวติจาํนวน 7,821.62 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 39.84 เมื่อเทียบกับปกอน  

ตามขอกําหนดของกรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิตตองต้ังวงเงินสํารองประกันชีวิตสําหรับกรมธรรมที่ยังมีผล

บังคับอยู เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงินที่มีตอผูถือกรมธรรม 

 สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 มจีาํนวน 891.23 ลานบาท ลดลง 234.13 ลานบาท หรือลดลงรอย

ละ 20.80 โดยบริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ในป 2551 อยูที่รอยละ 31.59 

เพ่ิมขึ้นจากป 2550 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 18.25 

ผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ สิน้สดุป 2551 มีกําไรสุทธิ 350.30 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 174.62 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 99.40  เมื่อเทียบกับป 2550 และในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุน 7.01 บาท ซึง่สามารถวิเคราะหผล

การดําเนินงานไดดงัน้ี 

 รายได 

 ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 4,791.53 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,566.00 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 48.55 ทั้งน้ี เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุม ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 20.21 และ

จากการรับประกันประเภทสามัญเพิ่มขึ้นรอยละ 215.48 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 ในป 2551 คาใชจายในการรับประกันภัยมีจํานวน 4,038.23  ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,219.53 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 43.27 โดยมีรายการหลัก ๆ ดังน้ี 
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 เงินสาํรองประกันชีวติ  คาํนวณตามวิธขีองคณิตศาสตรประกันภัยตามประกาศของกระทรวงพาณิชย  เรือ่ง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย ซึ่งไดต้ังสํารองไว 2,228.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 13.00  เน่ืองจากเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภทกลุมเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.21 และเบี้ยประกันภัยรับตรงประเภท

สามัญเพ่ิมขึ้นรอยละ 215.48 

 เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันภัย มีจํานวน 1,352.08 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 157.42 โดยคาใชจาย  สวน

ใหญรอยละ 45.07  เปนเงินสนิไหมทดแทนเน่ืองจากมรณกรรม ซึง่ในป 2551 มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจาก

มรณกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 55.08  หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 2 16.45 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 และมเีงิน ครบกําหนดตาม

เง่ือนไขกรมธรรมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3,859.03 หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 526.05 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 

 คาจางและคาบาํเหน็จ มจีาํนวน 3 90.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 85.86 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.21 ซึง่คาจาง

และคาบําเหน็จจะผันแปรไปตามรายไดจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น และอัตราคาจางคาบําเหน็จของแตละกรมธรรม

ที่ไมเทากัน   

 คาใชจายในการดําเนินงาน มจีาํนวน 4 79.98 ลานบาท เพิ่มขึ้น 76.01 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.82 โดย

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานเพ่ิมขึ้น 25.93 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 37.27 และ คาใชจายดําเนินงานอื่นเพ่ิมขึ้น 41.45  

ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.14  เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาบริการงานสนับสนุน  คาบํารุงสมาคมและสถาบัน  

คารับรอง คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ เปนตน 
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บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

 วิเคราะหฐานะการเงิน  ณ วันที ่3 1 ธนัวาคม  2551 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 และผลการ

ดําเนินงานสาํหรบัป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เปรียบเทียบกับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550 

ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,012  ลานบาท ลดลง 198 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 9  

เมื่อเทียบกับ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2550  โดยมรีายละเอยีดของสนิทรพัย ไดแก เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินจาํนวน 

237 ลานบาท  เงินลงทุนในลูกหน้ีสุทธิ 287 ลานบาท  เงินใหสินเช่ือสุทธิ 278 ลานบาท  ทรัพยสินรอการขายสุทธิ จํานวน 

1,183 ลานบาท และสินทรัพยอื่น ๆ จาํนวน 27 ลานบาท 

 หน้ีสิน 

 ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 131 ลานบาท ลดลง 328  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 71  

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550   ทั้งน้ี เน่ืองจากไดมีการจายชําระคืนเงินกู ทั้งหมดที่คงเหลือจากป 2550 จาํนวน  

269  ลานบาท 

 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,881 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 130 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 7  เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น   มอีตัราสวน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เทากับรอยละ 7  

ผลการดาํเนินงาน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551    บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 130  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 32  ลานบาท  เมื่อเทียบกับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 รายได 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551    บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยรวมเทากับ 26  ลานบาท   ซึ่งสวนใหญเปน

รายไดดอกเบี้ยจากการรับชําระหน้ี สําหรับรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เทากับ 230 ลาน

บาท  ซึง่มาจากกําไรจากการรบัชําระหน้ี 115 ลานบาท และกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 102 ลานบาท 

 ตนทุนและคาใชจาย 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯ มคีาใชจายในการดําเนินงานจาํนวน 30 ลานบาท  คาใชจายใน

การกูยืมเงินมีจํานวน 18 ลานบาท ลดลง 27 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 60  ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ ไดชําระคนืเงินกู

ทั้งหมดที่คงเหลือจากป 2550 จาํนวน 269 ลานบาท   
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บริษทั บริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 

 วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 เปรียบเทียบกับป    

สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550   

ฐานะทางการเงิน 

 สนิทรัพย 

 ณ วันที่ 31  ธนัวาคม  2551  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 5,772  ลานบาท  ลดลง  95 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2 

เมื่อเทียบกับงวด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2550 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  เงินสด และเงินฝากสถาบนัการเงินจาํนวน 31 ลาน

บาท  เงินลงทุนในหลักทรัพย และ ตราสารหน้ี จาํนวน  1,295  ลานบาท เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  

(ต๋ัวสญัญาใชเงิน) สุทธิจํานวน 171 ลานบาท เงินลงทุนในลูกหน้ีสุทธิ จํานวน 1,156 ลานบาท เงินใหสินเช่ือสุทธิจํานวน 

953  ลานบาท ทรัพยสินรอการขายสุทธิจํานวน 2,114   ลานบาท และสินทรัพยอื่นจํานวน  52  ลานบาท 

 หน้ีสิน 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 4,292 ลานบาท  ลดลง 347 ลานบาท  หรอืลดลงรอยละ 7 เมื่อ

เทียบกับ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2550   

 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 1,481 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 253  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 21 เมื่อเทียบกับ ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2550 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานที่มีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น อตัราสวน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธนัวาคม  2551  เทากับรอยละ 19 

ผลการดาํเนินงาน 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธนัวาคม  2551   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ  253   ลานบาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 รายได 

 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 146  ลานบาท  รายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวม  278 ลานบาท  ซึ่งเปนผลมา

จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และรับชําระหนี้ไดกําไร 98 ลานบาท กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  116 ลาน

บาท และรายไดอื่นรวม 64 ลานบาท  

 ตนทุนและคาใชจาย 

 ตนทุนและคาใชจาย บริษัทฯ มีคาใชจายในการกูยืมเงินมีจํานวน  166  ลานบาท ลดลง 161 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับป 2550 ซึ่งเปนผลมาจากบริษัทฯ คนืเงินกู 600 ลานบาท และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมลดลง สําหรับหน้ีสูญและหน้ี

สงสัยจะสูญมีจํานวนลดลง 205 ลานบาท ซึง่เปนผลมาจาก บริษัทฯไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีดอยคุณภาพ () โดยบริษัทฯ 

ไดมกีารต้ังสาํรองมากกวาเกณฑของธปท. กําหนด และมคีาใชจายจากการดําเนินงานรวม  98  ลานบาท     
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ปจจยัท่ีมผีลกระทบตอโอกาสและขอจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต ปจจัยที่

มีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงพิจารณาไดจาก ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาส

และขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ  ที่กลาวไว ในเรื่อง การประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ  สวนที่ 1   หวัขอ การ

ประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของทุนธนชาตและบริษัทยอย โดยม ีนางสาวรตันา  

จาละ เลขทะเบยีน 3734 เปนผูสอบบัญชีของทุนธนชาต 

 ทุนธนชาตและบริษัทยอยไดใชบริการสอบบัญชีและบริการอื่นจากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง  จาํกัด และ  

มีคาใชจายคาตอบแทนที่เก่ียวของดังน้ี 

 1. คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)  ของทุนธนชาตและบริษัทยอยซึ่งจายในรอบป 2551 

• ผูสอบบัญชีของทุนธนชาต5 เปนจาํนวนเงิน 5

• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบัญชีเปน จาํนวนเงินรวม 13,770,000 บาท และคาใชจายอื่นที่เก่ียวเน่ืองกับการสอบบัญชี จํานวน  398,975  

บาท 

1,650,000 บาท และคาใชจายอื่นที่เก่ียวเน่ืองกับการสอบ

บญัชี จาํนวน  67,728  บาท 

• นอกจากน้ี ในป 255 1 บริษัทยอย จํานวน 1 แหง ซึง่อยูระหวางการชําระบญัชีไดมกีารจาย

คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด มีจํานวนเงินรวม 10,000 บาท 

 2. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

 ทนุธนชาตและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบ รายงานพิเศษตาม

ประกาศของ ธปท. คาสอบบัญชีงบประจําป และคาสอบทานระบบการควบคุมภายในสง สาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใหแก 

• ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบป บัญชี 2551 เปน จาํนวนเงิน  350,000 

บาท  

• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบญัชีดงักลาว ในรอบปบญัชี 2551 เปนจาํนวนเงิน 410,000 บาท 
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12.  ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

 ในป 2552 กลุมธนชาตมโีครงการสําคัญ ดังน้ี 

 การเสนอขายหุนแกธนาคารแหงโนวาสโกเทีย “สโกเทียแบงก” 

 วันที่ 7 พฤศจกิายน 2551 ธปท.ไดมีหนังสือแจงอนุญาตใหสโกเทียแบงกเขาถือหุนเพิ่มเติมของธนาคาร  

ธนชาตได โดยการซื้อหุนสามัญเดิมจากทุนธนชาต แตทั้งน้ีเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่สโกเทียแบงกถืออยูเดิมกับจํานวน

หุนที่ถือโดยผูถือหุนตางชาติรายอื่นแลวตองไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร  

ธนชาตและเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ทุนธนชาตไดจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหแกสโกเทียแบงก

เพ่ิมเติมอกี จาํนวน 416,526,737 หุน เมื่อรวมกับจํานวนหุนที่สโกเทียแบงกถืออยูเดิมกับจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน

ตางชาติรายอื่นแลวมีจํานวนไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารธนชาต  ซึ่งทําใหมี

การเปล่ียนแปลงสดัสวนการถอืหุนในธนาคารธนชาต ดังน้ี 

 1.   บรษิทั ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) จํานวนหุนที่ถือ 883,279,930  หุน คิดเปนรอยละ 50.92  

 2.   The Bank of Nova Scotia จํานวนหุนที่ถือ 849,920,153  หุน คิดเปนรอยละ 48.99  

 การเพ่ิมเงินกองทุนของธนาคารธนชาต  

 ธนาคารธนชาตมีโครงการเพิ่มเงินกองทุนประมาณ 4,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตาม

แผนงาน โดยแบงเปนดังน้ี 

 1) เพ่ิมเงินกองทนุช้ันที่  1 จาํนวน 2,000 ลานบาท ดวยการออกหุนสามญัจาํนวน 200 ลานหุน มูลคาที่  

ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยคณะกรรมการธนาคารธนชาตจะเปน

ผูดําเนินการเสนอขายตามความเหมาะสมตอไป 

 2) เพ่ิมเงินกองทุนช้ันที่ 2 จาํนวน 2,000 ลานบาท ดวยการออกหุนกูดอยสิทธิจํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่ง

คณะกรรมการธนาคารธนชาตจะเปนผูดําเนินการออกและเสนอขายตามความเหมาะสมตอไป 
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 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 ทุนธนชาต ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง  

ทุนธนชาตขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง

ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ทนุธนชาตขอรบัรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสาํคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ ทุนธนชาตและบริษัทยอย

แลว 

 (2) ทนุธนชาตไดจดัใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาทนุธนชาตไดเปดเผยขอมลูในสวนที่

เปนสาระสาํคญัทั้งของทุนธนชาตและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกลาว 

 (3) ทนุธนชาตไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

และทนุธนชาตไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที่ 26 มีนาคม 2552  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของทุนธนชาตแลว  ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของทุนธนชาตและบริษัทยอย 

 ในการน้ี เพ่ือเปนหลกัฐานวาเอกสารทัง้หมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ ทนุธนชาตไดรับรองความถูกตอง  

แลว ทนุธนชาตไดมอบหมายให นายภาณุพนัธุ   ตวงทอง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใด

ไมมีลายมือช่ือของ นายภาณุพนัธุ  ตวงทอง กํากับไว ทนุธนชาตจะถือวาไมใชขอมูลที่ทนุธนชาตไดรับรองความถูกตองของ

ขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 

 

นายศุภเดช  พูนพิพฒัน 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

   

    

 

นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

 

กรรมการบริหาร 

 

   

    

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ นายภาณุพนัธุ  ตวงทอง 

รองผูอาํนวยการ 

สาํนักเลขานุการองคกร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของทุนธนชาต 
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1. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมอีาํนาจควบคุมของทุนธนชาต  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 

คณะกรรมการ 

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

อาย ุ 64  ป 

การศกึษา - Master of Science (Finance) Sloan School of Management, Massachusetts Institute  

    of Technology, USA. 

 - Bachelor of  Science in Electrical Engineering Massachusetts Institute of  

 Technology, USA. 

 -  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547  

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2549 - ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  

 - กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป 

 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

2546 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค  รีสอรท จํากัด (มหาชน)  

 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด  

 - กรรมการ บริษัท บี.ว.ี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)  

2532 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)   

    (ป 2549 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ)  

2530 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด  

 - กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต รอยละ 0.1545 (2,060,000 หุน)  

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 2 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจดัการใหญ 

(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร)  

อาย ุ 58 ป 

การศกึษา - Master of Science, (Agricultural Economies) University of Wisconsin, USA. 

 -  พาณิชยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2550 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด  

2549 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด 

2548 - ปจจุบัน -  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร   

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

 -   กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

2546 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

 - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 

 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

 - รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

 (ป 2549 ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ) 

2543 - ปจจุบัน - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิลล แอนด แกรนารี จํากัด  (มหาชน) 

2535 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 

นายสมมาตร พนูภกัดี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

อาย ุ 78 ป 

การศกึษา - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเทาปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 15/2549, 

 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 58/2549 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต         ไมไดถือหุน 

หมายเหตุ  นายสมมาตร พูนภักดี  ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 3 

นายพมิล รัฐปตย                                        กรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

อายุ 73 ป 

การศกึษา - เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP )รุน 2/2546 

 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุน 3/2546 

 - ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman Program รุน 9/2546 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2547 - 2550 - ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2547 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

2545 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการ (กรรมการอิสระ) 

อาย ุ 72 ป 

การศกึษา - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ)์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - Master of Public Health, Harvard University, USA. 

 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

 -  วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -   วปอ.รุนที่ 31 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 -   ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 29/2547 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -   นักบริหารระดับสูง รุนที่13 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

    สํานักนายกรัฐมนตรี 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2541 – ปจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

2540 - ปจจุบัน -   กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ 

2534 - ปจจุบัน -   กรรมการ มูลนิธิแพทยอาสาในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

หมายเหตุ  พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ ต้ังแตวันที่ 29 มกราคม 2552 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 4 

นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา   
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

อายุ 64 ป 

การศกึษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

 -   เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -   Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT (USA.) 

 -   ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 6/2546 

 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 40/2547 

 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 

 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุน 8/2547 

 - ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation Committee (RCC) รุนที่ 6/2551 

 -   หลักสูตรสัมมนา  IT Governance : A Strategic Path Forward Board and 

    Performance Evaluation 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2545-2551 - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2549 - ปจจุบัน -   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด 

2546 - ปจจุบัน -   ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

2543 - ปจจุบัน -   หุนสวน หางหุนสวนจํากัด พ.ีที. แอนด เอส คารแคร 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

หมายเหตุ 

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ มีผลต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  

และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

อาย ุ 60 ป 

การศกึษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA. 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 33/2546 

- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2543 - 2550 -   กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด(มหาชน) 

2542 - 2550 -   กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

2542 - 2550 -   กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2551 - ปจจุบัน -   ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 5 

นางจนัทิมา จตุรภทัร กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

อาย ุ 58 ป 

การศกึษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Central State University, USA. 

 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 4/2546, 

 - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 40/2547, 

 - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550, 

 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program  (ACP) รุน 16/2550, 

 - ประกาศนียบัตร Corporate Fraud : A Risk That needs to be managed  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2549- 2551 -   กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย จตุจักร จํากัด 

2548-2550 -   กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

2548-2549 -   ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 3  

    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2542-2548 -   กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยพาณิชยธนพัทธ จํากัด 

2546-2547 -   ผูชวยผูจัดการใหญ สายผลิตภัณฑ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

2547 -   ผูชวยผูจัดการใหญ สายตลาดลูกคาบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2551 - ปจจุบัน -   ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี แคปปตอล จํากัด 

2551 - ปจจุบัน -   กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด 

2549 - ปจจุบัน -   ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมจัดการทรัพยสิน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

หมายเหตุ

นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป 

   นางจันทิมา จตุรภัทร ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2551 

รองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

อาย ุ 63 ป 

การศกึษา -  Bachelor of Economics, Monash University,Australia 

 -  Commercial Lending Training  Program Banker Trust, New York , USA. 

 -  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2548 - ปจจุบัน 

 

-  กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

-  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2545 - ปจจุบัน -  กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

หมายเหตุ   นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  

 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน ต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 6 

นายทวศีกัดิ ์ศักดิศ์ริลิาภ กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผูจดัการ (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

อาย ุ 54 ป 

การศกึษา -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 -  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -  ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 94/2550 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2550 -  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2548-2550 -  รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2548 -  ผูบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2548 -  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานแกไขหนี้ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2547-2548 -  ผูอํานวยการฝายอาวุโส สายแกไขหนี้ บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2550 - ปจจุบัน -  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

 2546 - ปจจุบัน -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอรต้ีฟนด 6 

 2543 - ปจจุบัน -  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

    บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 

นายอนุวติัร เหลืองทวีกลุ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจดัการ (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

อาย ุ 45 ป 

การศกึษา -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

 -  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญช)ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 -  ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 24/2545, 

 -  หลักสูตรสัมมนา  ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร  

 Board and Performance Evaluation 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -  โครงการพัฒนาผูบริหารบริษัทเงินทุน รุนที่ 9/2537 สมาคมบริษัทเงินทุน 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2550 -  ผูอํานวยการอาวุโส สายงานกลยุทธและแผนงาน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2545-2550 -  ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในบริษัท รอยละ 0.0011 (15,250 หุน) 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 7 

ผูบริหารระดับสูง 

นายวัชระ เพ่ิมพิทักษ ผูอาํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

อาย ุ 47 ป 

การศกึษา -  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (M.B.A)  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2549-2550 -  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2548-2549 -  ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายสินเชื่อสํานักงานใหญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

2547-2548 -  ผูอํานวยการฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2550-ปจจุบัน -  กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

 -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอรต้ีฟนด 6 

2549-ปจจุบัน -  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

    บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 

นางสาวรมณยี เจนพนิจิ ผูอาํนวยการ ฝายวางแผนขอมูลเพือ่การจดัการ 

อาย ุ 48 ป 

การศกึษา -  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2549-2550 -  ผูอํานวยการ สํานักวางแผนและพัฒนาระบบบัญชี บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2543-2544 -  ผูอํานวยการ ฝายบัญชี ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 

นางสาวดาราวรรณ บญุนําเสถยีร ผูอาํนวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

อาย ุ 47 ป 

การศกึษา -  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -  หลักสูตรอบรม Managing the Recovery ธนาคารแหงประเทศไทย 

 -  หลักสูตร การปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสําเร็จ ธนาคารแหงประเทศไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

2547-2548 -  ผูอํานวยการ สํานักปรับปรุงโครงสรางหนี้ธุรกิจ  

   บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 

   (ปจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเปน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)) 

2544-2547 -  ผูอํานวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น  

2550 - ปจจุบัน -  กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

2548 - ปจจุบัน -  กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

2546 - ปจจุบัน -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอรต้ีฟนด 6 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต รอยละ   0.000006  (800 หุน) 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 8 

นางธนวนัต ชยัสทิธิการคา ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบัญชีทุนธนชาต 

อาย ุ 44 ป 

การศกึษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - MINI M.B.A.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - Young Bankers’ Executive Development Program YOBEX 

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

 - หลักสูตร CFO มืออาชีพ  NIDA Business School / ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/  

  ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ไมมี 

ตําแหนงงานในบริษัทอื่น ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี 

การถือหุนในทุนธนชาต ไมไดถือหุน 

 
 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 9 

 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2550 – 2551 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551) 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 

จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

จํานวนหุนที่

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ในป 2551 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 

1 นายบันเทิง ตันติวทิ ประธานกรรมการ  2,060,000  - 2,060,000 0.1545  

2 นายศุภเดช พนูพพิฒัน รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการใหญ 

- - - - 

3 นายสมมาตร พนูภกัดี กรรมการอิสระ และ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

4 นายพมิล รฐัปตย กรรมการ  

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

- - - - 

5 พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการ (กรรมการอิสระ)   - - - - 

6 นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ    

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

- - - - 

7 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และ

ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน  

 

- - - - 

8 นางจันทิมา จตุรภัทร กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

- - - - 

9 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ    

รองประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

- - - - 

10 นายทวีศักด์ิ ศักด์ิศิริลาภ กรรมการ กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจัดการ 

- - - - 

11 นายอนุวติัร  เหลืองทวกุีล กรรมการ กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจัดการ 

15,250 15,250 - 0.0011 

12 นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ผูอาํนวยการอาวโุส  

สายงานธรุกิจ 

- - - - 

13 นางสาวรมณยี เจนพนิจิ ผูอาํนวยการ ฝายวางแผน

ขอมูลเพื่อการจัดการ 

- - - - 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551  เอกสารแนบที่ 1 หนา 10 

 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 

จํานวนหุนที่ถือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

จํานวนหุนที่

เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ในป 2551 

สัดสวน 

การถือหุน 

ในบริษัท (รอยละ) 

14 นางสาวดาราวรรณ บุญนําเสถียร ผูอาํนวยการ  

ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

800 - - 0.000006 

15 นางธนวนัต ชัยสทิธกิารคา ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายบัญชีทุนธนชาต 

- - - - 

 

หมายเหตุ

 2. พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ ต้ังแตวันท่ี 29 มกราคม 2552 

  1. นายสมมาตร  พูนภักดี ไดถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552  

 3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 8 มกราคม 2552  

 4. นางจันทิมา จตุรภัทร ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัท ต้ังแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 

5. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา ต้ังแตวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน ต้ังแตวันท่ี 8 มกราคม 2552 
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ขอ 2.  การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของหลายบริษัท  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 
 

 

บริษัทรวม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

นายบันเทิง  ตันติวิท XXX XXX XX XXX XXX X X X X X X X

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน XX /// A XX /// C X /// /// XX // X X X X X X X

นายสมมาตร พูนภักดี X

นายพิมล รัฐปตย X XXX X

พลเรือตรี นายแพทยวิทุร แสงสิงแกว X X

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X XXX XXX

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ X XXX

นางจันทิมา จตุรภัทร X X D

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X // X X

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  X  /  B XXX /// XXX ///

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล  X  /  B

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ E X X //

นางสาวรมณีย เจนพินิจ F

นางสาวดาราวรรณ บุญนําเสถียร F X X

นางธนวันต ชัยสิทธิการคา G

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร

    A   กรรมการผูจัดการใหญ    B  รองกรรมการผูจัดการ C  ประธานเจาหนาที่บริหาร D  ผูชวยผูจัดการใหญ E  ผูอํานวยการอาวุโส F  ผูอํานวยการ

    G  ผูชวยผูอํานวยการ

รายชื่อ

ท
ุน

ธน
ชา

ต บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ
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รายชื่อบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 

 

บริษทัยอย  บริษัทท่ีเก่ียวของ 

1. ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)  7. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด  8. บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 

3. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด   9. บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

4. บรษิทั ธนชาตประกันภัย จาํกัด   10. บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 

5. บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด  11. บริษัท ดีบุก จํากัด  

  12. บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 

บริษัทรวม   13. บริษัท บ.ีวี. โฮลด้ิง จํากัด 

6. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  14. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

  15. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

  16. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล  เอซเทท จํากัด 

  17. บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

  18. บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรรี่ จํากัด (มหาชน) 

  19. บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด  

  20. บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จาํกัด 

  21. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก จํากัด 

  22. บริษัทบริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด 

  23. ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 

  24. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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3.  คุณลักษณะของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

 -  ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกทาน ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศวาดวยการขออนุญาตเสนอขายหุน  

    ขอ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

Thanachart Capital Public Company Limited 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษทัยอย (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 

 ทุนธนชาตเปนบริษัทแมของกลุมธนชาต มีบริษัทในกลุม  17  บริษัท แตบริษัทในกลุมที่มีนัยสําคัญ โดยมี

รายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด มี 2 บรษิทั ไดแก ธนาคารธนชาต 

จาํกัด (มหาชน) และ บรษิทั ธนชาตประกันชีวติ จาํกัด   

 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) มีกรรมการทั้งหมด  10  ทาน ดังน้ี 

 1. นายบนัเทงิ ตันติวทิ ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 2. นายศภุเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร 

 3. นายเกียรติศักด์ิ มี้เจริญ กรรมการอิสระ 

 4. นายณรงค จิวังกูร กรรมการอิสระ 

 5. นายสุวิทย อรณุานนทชยั กรรมการอิสระ 

 6. นายสถาพร ชินะจติร กรรมการอิสระ 

 7. นายวิชติ ญาณอมร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 8. นางมเิชล ชิว คว็อก  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 9. นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 10. นางสาวสวุรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร 

 

 บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังน้ี 

 1. นายบนัเทงิ  ตันติวทิ  ประธานกรรมการ  

 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

 3. นายชาติชยั  พาราสขุ  กรรมการผูจดัการ 

 4. พลเรือตรีนายแพทยวิทุร แสงสิงแกว กรรมการ  

 5. นายเกียรติศักด์ิ  มี้เจริญ  กรรมการ  

 6. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทปี กรรมการ  

 7. นายนพดล  เรอืงจนิดา กรรมการ  

 8. นายลลิต โดแดมป กาเมจ ธรรมเสรี  กรรมการ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

Thanachart Capital Public Company Limited 
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กิจกรรมการเพ่ือสังคม 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

    

   นอกจากการดําเนินธุรกิจของกลุมธนชาต ที่มุงมั่นในการสรางผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนแลว  

เรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมยังเปนอีกเปาหมายที่กลุมธนชาตไดใหความสําคัญ โดยยึดถือเปนหน่ึง

ในกลยุทธหลัก 6 ประการของกลุมธนชาต (CEO’s Six-point Agenda) ทีท่กุหนวยงานตองใหความสาํคญั     

ในการดําเนินงานของกลุมธนชาตตลอด 28 ปที่ผานมา ไดยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีตอสัง คม โดยเช่ือวา

การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมจะชวยใหธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งแมวาจะไมไดมีขอบังคับใด ๆ 

กําหนดไวก็ตาม แตเปนสิ่งที่กลุมธนชาต ไดทําดวยความสมัครใจ โดยมีผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูนําในการ

ผลักดันอยางจริงจัง ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตน้ี ดําเนินอยูภายใตหลกัการในเรือ่งความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) “CSR” ที่วา “เติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณธรรม 

พรอมมีสวนรวมในการสนับสนุน หรือชวยเหลือชุมชนทองถิ่นและสังคมอยางเขาใจ ต้ังใจจริง และตอเนื่อง จากความ

รวมมือกับพนักงาน พันธมิตร ชุมชนในทองถิ่น และสังคม”  

ทัง้น้ี กลุมธนชาต ไดแยกแนวทางในการดําเนินงานในเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคม โดยแบงเปนภาพ

ใหญ ๆ 2 ดาน ดังน้ี  

1. ในการดาํเนินธุรกิจปกติขององคกร  (Socially Responsible Business) ซึง่เปนไปตามหลกัการในเรือ่ง 

CSR ที่วาตองเติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณธรรม โดยตลอด 28 ปที่ไดดําเนินธุรกิจการเงินมาน้ัน กลุมธนชาตไดยึดมั่นที่

จะไมสนับสนุนธุรกิจใดที่ขัดตอศีลธรรมอันดี หรือเปนภัยตอสังคม   ซึง่ในการดําเนินธรุกิจโดยปกติทีส่ะทอนความ

รับผิดชอบตอสังคมที่ไดยึดถือปฏิบัติมา มีดังน้ี 

1.1 การดําเนินงานของทุกบริษัทในกลุมธนชาต จะไมสนับสนุนหรือทําธุรกิจรวมกับองคกรใด ๆ 

ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรมอันดี 

1.2 เครงครัดในจริยธรรมและศีลธรรมอันดี ในทุกระดับขององคกร   

1.3 การขายผลิตภัณฑหรือบริการใด ๆ จะตองเปดเผยทุกขอจํากัดหรือเง่ือนไขใหแกลูกคาทราบ

ต้ังแตแรกอยางชัดเจน 

1.4 ปกปองขอมูลที่เปนเรื่องสวนตัวของลูกคา และปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องเก่ียวกับขอมูลลูกคา

อยางเครงครัด 

1.5 อาคารสถานทีต่องมคีวามปลอดภัยในการทาํงาน 

1.6 ประหยัดพลังงาน อนุรักษสิ่งแวดลอม และลดการสิ้นเปลืองในการใชกระดาษ 

1.7 ลดการใชวัสดุที่กอใหเกิดมลพิษเปนอันตรายตอสุขภาพ 

1.8 สนับสนุนความเปนอยูที่ดีของบุคลากร 

2. การดาํเนินกิจกรรมเพือ่สงัคม  (CSR Activities) โดยกิจกรรมเหลาน้ีอาจเปนการดําเนินการเอง หรอื

การชักชวนผูที่มีความเช่ียวชาญมารวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม ในบางกิจกรรมอาจจะตองสรางพันธมิตรในการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหกิจกรรมน้ันบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการชักชวนกลุมผูมีสวนไดเสีย 
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(Stakeholders) ตาง ๆ มารวมเพื่อใหกิจกรรมเพื่อสังคมประสบความสําเร็จในวงกวาง นอกจากนั้นแลว ตองเปนการใหที่

ตรงจุด โดยเนนผูรับเปนศูนยกลางของการออกแบบกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้ แบงเปน 3 ประเภทหลกั ไดแก 

2.1. กิจกรรมเพือ่สงัคมในสวนกลาง (Central CSR) เปนโครงการที่ริเริ่มจากสวนกลาง  สําหรับการ

ดําเนินการอาจจะเปนการดําเนินการโดยสวนกลาง หรอืมสีวนรวมจากแตละสาํนักงานภาค  และฝายเครือขายสาขา

กรงุเทพฯ  (Hub) โดยขอบเขตของกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาต ไดพิจารณาจากความ

เก่ียวเน่ือง  หรือความผูกพันกับธุรกิจ ทําใหสามารถแบงกิจกรรมออกไดเปน 4 ประเภทหลกั เพือ่เปนแนวทางในการ

ดําเนินกิจกรรม ดังน้ี  1.เพ่ือการศกึษาหรอืการพัฒนาเยาวชน  2. เพ่ือสรางโอกาสใหแกผูดอยโอกาสในสงัคม  3. เพ่ือ

ความปลอดภัยบนทองถนน และ 4.เพ่ือดูแลสิ่งแวดลอม  

2.2    กิจกรรมเพือ่สงัคมของสาํนักงานภาคและสํานักงานเครือขาย ( Hub CSR) มวีตัถปุระสงค

เพ่ือใหธนาคารธนชาต  จาํกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต ” เปนสวนหน่ึงของสังคม  และเปนที่ยอมรับในสังคมที่เรา

ดําเนินธุรกิจอยู ดังน้ันกิจกรรมของแตละ Hub น้ันจะมคีวามแตกตางกันไป ตามความตองการ  หรือวัฒนธรรมทองถิ่น

ในสงัคมน้ัน ๆ  Hub CSR จึงเปนกิจกรรมที่ศึกษา  และริเริ่มโดยแตละ Hub และจะไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก

สวนกลาง สาํหรบัการดําเนินกิจกรรมน้ัน ดําเนินการโดยสาํนักงานภาคแตละแหง และไดรบัการสนับสนุนจาก

สวนกลาง 

2.3 กิจกรรมเพือ่สงัคมของบริษทัในกลุมธนชาต มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทในกลุมธนชาตมีสวน

รวมในการชวยเหลือสังคม  

ในป 2551 กลุมธนชาตไดมีคาใชจายในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมรวมจํานวน 16 ลานบาท 

จาํแนกเปน 3 ประเภทหลัก ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ของบริษัท

ในกลุมธนชาต

 จํานวน 0.50 ลานบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

ในสวนกลาง จํานวน 

11.60 ลานบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

ของ HUB จํานวน 

3.90 ลานบาท
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เพื่อศาสนา 

จํานวน 0.52 ลานบาท

 รอยละ 3

อื่น ๆ 

จํานวน 0.63 ลานบาท

รอยละ 4

เพื่อสุขภาพ

 จํานวน 0.90 ลานบาท 

รอยละ 6

เพื่อสังคม 

จํานวน 6.50 ลานบาท 

รอยละ 41

เพื่อการศึกษาและ

พัฒนาเยาวชน จํานวน 

6.10 ลานบาท

 รอยละ 38

เพื่อความปลอดภัย

บนทองถนน 

จํานวน 0.80 ลานบาท

รอยละ 5

เพื่อสิ่งแวดลอม

จํานวน 0.55 ลานบาท 

รอยละ 3

โดยสามารถแบงกลุมประเภทกิจกรรมที่กลุมธนชาตไดใหการสนับสนุนดังน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ในป 2551 มีกจิกรรมท่ีดาํเนินการสาํคัญดงัน้ี 

 กิจกรรมเพือ่สงัคมในสวนกลาง (Central CSR)   

กิจกรรมเพ่ือสงัคมในสวนกลาง ( Central CSR) ของธนาคารธนชาต  ในป 2551  แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ  

คือ โครงการหลัก ไดแก โครงการ  “ริเริ่ม ..เติมเต็ม ” และกิจกรรมยอย ๆ ในดานตาง ๆ อีกหลากหลายกิจกรรม โดย

กิจกรรมเพื่อสังคมในสวนกลางมักเปนโครงการที่มีขนาดใหญ  และเปนโครงการที่สํานักงานในสวนกลาง  สาขา  และ

สํานักงานเครือขาย (Hub) ทั่วประเทศไดรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรม  ซึ่งหัวใจสําคัญในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของ

ธนาคารธนชาต ก็คือ การใหทุกฝาย ทั้งพนักงาน  ผูบริหาร ลูกคา และผูที่เก่ียวของ ไดมีสวนในการเขารวมกิจกรรม และ

การชวยเหลือตามกําลงั  ตามศรทัธา และความสามารถ  

โครงการ “ริเร่ิม..เติมเต็ม” กิจกรรมเพือ่สรางโอกาสใหแกผูดอยโอกาสในสงัคม 

โครงการเพื่อสังคมที่เปนโครงการหลักของธนาคารธนชาตในป 2551 คือ  โครงการ “ริเร่ิม..เติมเต็ม” โดย 

ไดมุงเนนไปที่การริเริ่มคนหาความตองการที่แทจริงของสังคมที่ยังขาดอยู และรอคอยความชวยเหลือเพื่อให “การให” 

น้ัน เปนการใหทีเ่ติมเต็มไดตรงกับความตองการ โดยธนาคารธนชาตเปนผูชวยเหลอืเอ งในสวนหน่ึง และเปนตัวกลาง

ในการบอกกลาวผานสารคดีสัน้ ช่ือ  “ริเร่ิม..เติมเต็ม โดย ธนาคารธนชาต ” ป 1 เพ่ือใหประชาชนทัว่ไป หนวยงาน หรอื

องคกรที่พรอมจะชวยเหลือ ไดมีโอกาสชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนสิง่ของ อปุกรณตาง ๆเงิน

บริจาค หรือในรูปแบบอื่น ๆ เชน การแบงปน เวลา ความรู ความรัก ความอบอุน ความเอาใจใส ความเอื้ออาทร  ความ

เปนเพื่อน หรือในรูปแบบตาง ๆ ที่ผูใหพรอมจะให โดยออกอากาศในรายการ “จุดเปลี่ยน” ระหวางเดือนตุลาคม-

ธนัวาคม  2551 ทกุวันเสาร เวลา 13.00 น. ทางสถานีโทรทัศน ชอง 9  และในรายการ “คนคนฅน” ระหวางเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ 2552 ทกุวันองัคาร  เวลา 22.15 น. ทางสถานีโทรทัศน ชอง 9 นับเปนโครงการที่ประสบ

ความสําเร็จ โดยมีองคกรและมูลนิธิตาง ๆ ที่ไดรับความชวยเหลือจากธนาคารธนชาต และผูมีจิตศรัทธาแลวหลายแหง 

เชน  
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 สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ธนาคารธนชาต มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันที่มีความ

ทนัสมยัเปนจาํนวนเงิน 285,000 บาท เพื่อใชประโยชนในการตรวจรักษาผูปวยโรคมะเร็ง 

 สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2  โดยการทํากิจกรรมกายภาพชวยเหลือผูสูงอายุ และเลี้ยงอาหาร

กลางวันผูสูงอายุที่ขาดการดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน  ในกิจกรรมน้ีพนักงานธนาคารธนชาต Hub เพชรเกษม จาํนวน

มากไดมารวมกิจกรรมใหความอบอุนแกผูสูงอายุ สรางความสนุสนาน และความปลาบปลื้มแกผูสูงอายุเปนอยางมาก 

 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  (ซอยลาดพราว 47)  โดยตัดเย็บผาเพ่ือ ชวยในการเคลื่อนไหวใหแกนอง ๆ ที่ปวย

เปนโรคออทิสติกและพิการ ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ในกิจกรรมน้ีพนักงานธนาคารธนชาต Hub รชัดาภิเษกได

มารวมกันตัดเย็บผาเพ่ือชวยในการเคลื่อนไหวดังกลาวใหแกนอง ๆ 

 การปลูกปาชายเลน  (ณ ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติการ ชายฝงมหาชัยตะวันออก ตํา บลโคกขาม อํา เภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร) เพ่ือเปนการสรางสํานึกในการหวงใยธรรมชาติ และเปนการเรียนรูการปลูกปาชายเลนที่ถูกวิธี 

เพ่ือใหตนกลาที่ปลูกสามารถมีชีวิตเติบโตได โดยไมถูกนํ้าทะเลพัดทิ้งไป  ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมเปน

อยางยิ่ง 

 มูลนิธิเด็ก   (อําเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม) ธนาคารธนชาตไดมอบเครื่องซักผา  และเครื่องอบผ า

ใหแกนอง ๆ สถานดูแลเด็กเล็กที่กําพรากวารอยชีวิต ซึ่งในชวงฤดูฝน ตองประสบความยากลําบากในการดูแลเรื่องการ

ซักผาออมและเสื้อผา ตลอดทั้งปญหาการดูแลเรื่องความอับช้ืนของเสื้อผา  

 มูลนิธขิองคนตาบอดไทย  (ซอยบุญอยู ถนนดินแดง) ซึ่งไดจัดใหมีหองสมุดเสียงประจํามูลนิธิฯ เพ่ือ

เปนการใหความรูผานแผนซดีไีปยงัผูพกิารทางสายตา ในกิจกรรมน้ี ธนาคารธนชาตไดมอบแผนซดีใีหแกมลูนิธฯิ เพ่ือ

ใชในการบนัทกึเสยีง และยงัไดนาํพนักงานมารวมในการบนัทกึเสยีง  เพ่ือสงมอบความรูผานแผนซีดีไปยังผูดอยโอกาส

ทีพ่กิารทางสายตาอกีดวย นอกจากน้ันแลวไดมอบเงินสนับสนุนใชในการบรหิารโครงการไมเทาขาวใหแกมลูนิธฯิ เพ่ือ

จัดซื้อไมเทาขาวไปแจกจายใหแกผูพิการทางสายตาที่จังหวัดเพชรบุรี 

 การถวายฟนปลอมแกพระภกิษ ุ (ณ โรงพยาบาลสงฆ ) เพ่ือสะทอนใหสังคมเห็นถึงการทําบุญอีก

ประการหนึ่งที่โรงพยาบาลสงฆ ที่นอกเหนือจากการถวายภัตตาหารแดพระ ภิกษุ ซึ่งสิ่งที่พระ ภิกษุสงูอายตุองการมาก

อีกอยาง ไดแก ฟนปลอม ซึ่งจะชวยใหทานสามารถฉัน และเทศนไดตามปกติ  

 โครงการสรางอาชพีใหแกทหารผานศึก  (ณ โรงพยาบาลทหารผานศึก ) เพ่ือใหประชาชนทัว่ไปได

ทราบวา โรงพยาบาลทหารผานศึก นอกจากเรื่องการดูแลรักษาแลว ยังไดดูแลเรื่องการฝกอาชีพใหแกทหารผานศึกที่

พิการดวย ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ตองมีคาใชจายในการฝกอาชีพน้ีดวย แตก็ไมไดมีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับคาใชจาย

การฝกอาชีพในการน้ีธนาคารธนชาตไดรวมมอบเงินทนุสนับสนุนจาํนวน 20,000 บาท  

 มูลนิธบิานนกขม้ิน  เปนมูลนิธิที่ดําเนินการดูแลเลี้ยงดูเด็กเรรอนที่ไมมีครอบครัว ซึ่งมีต้ังแตเด็กเล็ก

จนกระทัง่เด็กโต ตลอดจนสนับสนุนใหการศกึษา เพือ่สรางใหเด็กเหลาน้ันไมเปนภาระของสงัคม ซึง่ทางธนาคาร  

ธนชาตไดมอบคอมพิวเตอร จาํนวน 2 เครือ่งพรอมติดต้ังระบบอนิเตอรเน็ต เพ่ือใหเด็ก ๆ ในบานนกขมิน้ไดใชในการ

คนหาความรู และเพื่อการศึกษาโดยมีครูคอยควบคุมดูแล 
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กิจกรรมเพือ่สงัคมอ่ืน ๆ 

 มอบเงินใหแกมูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยานิ

วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  โดยธนาคารธนชาตไดมอบเงินจาํนวน 500,000 บาท ใหแกมลูนิธเิด็กออนใน

สลัมฯ ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวเปนเงินทีม่าจากการรวมบรจิาคของธนาคารธนชาต ลกูคา ผูบรหิาร พนักงาน โดยทุกสาขา

ของธนาคารธนชาตไดมีกลองรับบริจาค เพื่อเปนชองทางใหผูสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุน ใหแกมูลนิธิเด็กออนในสลัมฯ 

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนมลูนิธเิด็กออนในสลมัฯ น้ี กลุมธนชาตไดดาํเนินการตอเน่ืองมาเปนเวลานานแลว ต้ังแตการมอบ

รถบัสเล็กเพ่ือจัดทําเปนหองสมุดเคลื่อนที่ การบริจาคเงิน  และเครื่องใชจําเปนสําหรับเด็ก ๆ เครื่องซักผา การนํา

พนักงานไปรวมในการเลีย้งดูเด็ก ๆ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลพเิศษ ฯลฯ 

 เปนผูสนับสนุนหลักในโครงการ “123 Unity Thailand 2008” โดยธนาคารธนชาต  เปนผูสนับสนุน

หลักรวมกับสถานีโทรทัศน Thai PBS เพ่ือชวยในการเผยแพรและสงเสรมิใหเยาวชนไทยทัว่ประเทศ  ไดพฒันาการ

เรียนรูและเลนบทเพลงคลาสสิก กับวาทยากรที่มีช่ือเสียงหลายคน รวมทั้ง คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรระดับโลก อัน

จะเปนการสรางโอกาสในการพัฒนา  และสนับสนุนความสามารถทางดนตรีของเยาวชนไทยใหไปสูระดับ

มาตรฐานสากล ในโครงการน้ีไดจดัใหม ี Music Camp ที่เยาวชนผูไดรับคัดเลือก เขามาอยูรวมกัน เพ่ือการเรียนรูและ

พัฒนาทกัษะทางดนตรคีลาสสกิ  ตลอดจนการฝกซอมเพื่อการแสดงคอนเสิรตซิมโฟนีออรเคสตรา และการแสดง

คอนเสิรตดังกลาวจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

 ถวายผาพระกฐินพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียนและเดก็นักเรียน   ธนาคาร 

ธนชาต และบรษิทัในกลุมธนชาต ไดเปนเจาภาพในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจาํป 2551   ณ วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในการนี้ไดทําการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาใหแก

โรงเรียน 5 แหง และมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนจํานวน 20 ทนุ โดยไดรบัความรวมมอืจากพนักงานในกลุมธนชาต 

ผูบริหาร ลูกคา และประชาชนทั่วไป รวมมียอดเงินรับบริจาคทั้งสิ้น 4,819,181.80 บาท   

 สนับสนุนโครงการ  “1 พนับาท 1 วันเกิด” ของสมาคมนิสติเกาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั โดยพระราช

ประสงคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยธนาคารธนชาต ไดรวมบริจาคสมทบทุนในโครงการ

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช และใหทกุสาขาของธนาคารธน

ชาตเปนชองทางในการใหบริการแกผูสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการดังกลาว 

กิจกรรมเพือ่สงัคมของสาํนักงานภาค และสาํนักงานเครือขาย  (Hub CSR) 

ธนาคารธนชาต มสีาํนักงานภาคในแตละภูมภิาค และสาํนักงานเครอืขายในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

(Hub) ทั้งหมด 22 แหงทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของสํานัก งานภาค และสาํนักงานเครอืขายแตละแหง ก็จะมี

ความแตกตางกันไปตามความตองการหรือวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้น ๆ โดยเปนกิจกรรมที่แตละแหงไดมีการศึกษา  

สาํรวจความตองการในพ้ืนที่  และริเริ่มโครงการเอง โดยการดูแลและอนุมัติจากทางสวนกลาง  ซึ่งมีคณะกรรมการ

พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Committee) เปนผูรบัผิดชอบ โดยกิจกรรมทีไ่ดดาํเนินการในป 2551 มีดังน้ี 

 โครงการ “จกัรยานน้ีเพือ่นอง” (Hub เชียงใหม) โดยมอบจักรยานจํานวน 200 คนั ใหแกโรงเรยีนใน

ชนบทที่ อําเภอจอมทอง และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหนักเรียนที่บานอยูหางไกลจากโรงเรียนมาก  ไดยืมเพ่ือ

ใชในการเดินทางไป  - กลับระหวางบานและโรงเรียน ทําใหการเดินทางรวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังไดสนับสนุนใหโรงเรียน

สามารถดูแลรักษาจักรยานเหลาน้ัน ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดีตลอด  นอกจากน้ี ยงัไดมอบเสือ้กันหนาว ผา
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หม และอุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียน โดยมีลูกคา ผูบริหาร และพนักงานในกลุมธนชาตรวมบริจาคดวย 

 โครงการ “อาคารธนชาตรักษสิง่แวดลอม”  (Hub ภูเก็ต) เปนการจัดสรางอาคารอเนกประสงค สําหรับ

โรงเรยีนบานปายาง อาํ เภอเมือง จั งหวัด พังงา ซึ่งอยูในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือใชในการทํากิจกรรมทางการศึกษา และ

สนัทนาการใหแกนกัเรยีน รวมถงึเพ่ือประโยชนของชุมชนในบรเิวณน้ันดวย โดยโครงการน้ีพนักงาน Hub ภูเก็ต ได

รวมในการกอสรางกับชุมชนในบรเิวณน้ันดวย 

 1โครงการ “บริจาคโลหติ รอยใจถวายแม 1คร้ังท่ี 1/2551” และ โครงการ “บริจาคโลหิต ถวายแดพอหลวง   

คร้ังท่ี 2/2551” (1Hub ขอนแกน)  1

 กิจกรรมการมอบถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย   โดยบริจาค ในจังหวัดนครสวรรค  

(Hub นครสวรรค)  ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (Hub อยุธยา) ในจงัหวัดพษิณุโลก เขตพ้ืนที่ 1

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดย ไดรับความ รวมมอืจากสภากาชาด 

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งกิจกรรมในครั้งน้ี ไดจัดตอเน่ือง

มาแลวเปนครั้งที่ 6 โดยไดโลหิตทั้งหมด 248,300 ซซี ีนอกจากน้ันแลว ธนาคารธนชาตยงัไดใหบรกิารตรวจสขุภาพ กาย 

ตรวจโลหิต และตรวจสุขภาพทางการเงินใหแกผูมารวมในการบริจาค โลหิตฟรี พรอมทั้งแจกกลาไมเพ่ือใหผูมารวม

บริจาคโลหิตไดนําไปปลูกเพ่ือดูแลสิ่งแวดลอมโลกดวย   

อาํเภอวังทอง อาํเภอเนิน

มะปราง และอาํเภอชาติตระการ 1 (Hub พิษณุโลก) และในจังหวัดลพบุรี 1 เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง  อําเภอโคกสําโรง  และ

อําเภอบานหมี่ 1

 โครงการ “ธนชาตหวงใย สวมหมวกนิรภัยใหนอง  ป 2” (Hub หาดใหญ) เปนโครงการที่รวมรณรงค

การสวมหมวกนิรภัย และลดอุบัติเหตุบนทองถนนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนระดับประถมตน ที่ซอนทาย

รถจักรยานยนตผูปกครองมายังโรงเรียน โดยจัดมอบหมวกนิรภัยจํานวน 1,200 ใบ เพือ่มอบใหกบัเด็กนักเรยีนโรงเรยีน

ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งทางโรงเรียนไดใหความรวมมือในการจัดเตรียมสถานที่  เพ่ือใหเด็กนักเรยีนแขวนเก็บ

หมวกนิรภัยที่โรงเรียนดวย นอกจากนั้นแลวโครงการนี้ยังไดรับความรวมมือจากตํารวจจราจร  เพื่อจัดอบรมการขับขี่

รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยใหแกผูปกครองดวย  

รวมจาํนวน 4,000 ถุง 

 1โครงการ “ธนชาตคัพ คร้ังท่ี 1” (Hub สรุาษฎรธานี) เปนโครงการสงเสรมิใหเยาวชนสนใจในการเลน

กีฬาฟุตบอล และยังปล กูฝงเยาวชนใหรูจกัใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด โดยเปนการแขงขันกีฬาที่เปน

ที่นิยมอยางมากในทองถิ่น และเปนโอกาสที่อาจจะสรางนักกีฬาดาวรุงของจังหวัด ซึ่งอาจกาวสูระดับชาติไดในอนาคต 

ในการจัดการแขงขันนี้ไดรับความสนใจ โดยมีทีมสมัครเขารวมในการแขงขันทั้งสิ้น จํานวน 24 ทีม 1

 1

และใชเวลาในการ

แขงขันทั้งสิ้น 5 สัปดาห 

โครงการ “ปนลดมลพิษ ...พิชิตโลกรอน” ( Hub งามวงศวาน)  โดยการมอบที่จอดรถจักรยานตามจุด

ตาง ๆ หลายแหงในทองถิ่นเทศบาลนครนนท บุรี จงัหวัดนนทบรุ ีเพือ่อาํนวยความสะดวกแกประชาชนทีใ่ชจกัรยานใน

การเดินทาง และรวมรณรงคใหประชาชนใชจกัรยานในการเดินทางเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน โดยโครงการน้ีเปน

โครงการตอเนื่องที่ Hub งามวงศวาน ไดรวมกับเทศบาลนครนนท บุรี สําหรับกิจกรรมชวยลดปญหาภาวะโลกรอนใน

รูปแบบตาง ๆ มาหลายปติดตอกันแลว จากโครงการ “คลองสวย...นํ้าใส” โครงการ “โลกไมรอน ที่นครนนท” ฯลฯ 
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กิจกรรมเพือ่สงัคมของบริษทัในกลุมธนชาต 

บริษทั ธนชาตประกันภัย จาํกัด  ไดบริจาคเงิน 1จาํนวน 100,000 บาท  1

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  ไดมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “ริเริ่ม เติมรัก” ใหแกนักเรียนที่เรียนดี 

แตขาดแคลนทุนทรัพย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   

จาํนวน 60 ทุน โดยดําเนินการตอเน่ืองมาแลวเปนปที่ 6  โดยเปนทุนการศึกษาที่ใหกับนักเรียนคนเดิมต้ังแตช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 จนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ใหกบัมลูนิธกิารผาตัดหวัใจเด็ก 

โรงพยาบาลราชวิถี  เพ่ือนําเงินไปชวยชีวิตเด็กที่เปนโรคหัวใจ  โดยเฉพาะเด็กยากจนที่ปวยเปนโรคหัวใจพิการมาแต

กําเนิด ใหไดรบัการผาตัดหวัใจไดอยางทนัทวงท ี  

 บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จาํกัด (มหาชน) ไดจัดโครงการเพื่อสังคม “ชวยนองป 4” ดวยการรับบริจาคเงิน

จาํนวน 290,593 บาท พรอมทั้งอุปกรณการศึกษา และหนังสือใหแกโรงเรียนบานสันหีบ จังหวัดสุโขทัย เพ่ือนําเงินไป

ปรับปรุงที่พักอาศัยสําหรับนักเรียนที่อยูหางไกลจากโรงเรียน หรือที่ตองพักอาศัยอยูที่โรงเรียนเปนประจํา พรอมทั้ง

ปรับปรุงหองสมุด และสรางหองน้ําเพิ่มเติมใหกับทางโรงเรียน 
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