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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้กเลิกหวัขอ้น้ี” 
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ส่วนที ่1   

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่ “บริษทฯ” ช่ือภาษาองักฤษ 
“Thanachart Capital Public Company Limited” ช่ือยอ่ “TCAP” 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจดงัน้ี 

1. การลงทุน และให้สินเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ตนเอง 

2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลทาํใหบ้ริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุม
ในบริษทันั้นจะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 
  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000510    

ทุนจดทะเบียน : 13,331,540,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้  13,331,540,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :     1,333,138,147 หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

                      หุน้บุริมสิทธิ * :                15,856  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เวบ็ไซต ์ : www.thanachart.co.th    

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

โทรศพัท ์ : 0 2217 8000, 0 2217 8199, 0 2217 8444 

โทรสาร  : 0 2217 8312 

หมายเหตุ * ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1: 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้ายและ
สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 
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บุคคลอ้างองิ 

หลกัทรัพย์  :  หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259 
  Call Center  0 2229 2888 
  เวบ็ไซต ์ : www.tsd.co.th 

หลกัทรัพย์  : หุน้กู ้TCAP103A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
  393 สาขาสีลม ซอย 7  ถนนสีลม แขวงบางรัก  

  กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศพัท ์0 2230 6301, 0 2230 5883  โทรสาร 0 2230 6200 
  เวบ็ไซต ์: www.tmbbank.com 

หลกัทรัพย์  : หุน้กู ้TCAP105A 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259 
  Call Center  0 2229 2888 
  เวบ็ไซต ์ : www.tsd.co.th 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารซิต้ีแบงค ์กรุงเทพ 
  82 ชั้น 16  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก 

  กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศพัท ์0 2232 2665, 0 2232 2679  โทรสาร 0 2639 2594 
  เวบ็ไซต ์: www.citibank.co.th 

หลกัทรัพย์  : หุน้กู ้TCAP14NA และหุน้กู ้TCAP131A 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
  44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

  กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท ์0 2626 7503-4, 0 2626 7218 โทรสาร 0 2626 7587, 0 2626 7542 
  เวบ็ไซต ์: www.cimbthai.com 
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ผู้สอบบัญชี : บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  
  193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

รายช่ือผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734     

ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั 
  128/20-21 ชั้น 3 อาคารพญาไท พลาซ่า  
  ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท ์0 2216 6677 โทรสาร 0 2216 6558 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ  - ไม่มี  

ทีป่รึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สัญญาการจดัการ  - ไม่มี  
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การลงทุนบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) ในบริษัทอืน่ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2552   

บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุน้ท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั/สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น 
ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 
ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 
ท่ีออกจําหน่าย 

(หุ้น) 

จํานวนหุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธนาคารธนชาต  จาํกดั  (มหาชน) 
900 อาคารตน้สนทาวเวอร์  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั   
กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท ์ 0 2655 9000  
โทรสาร   0 2655 9001 

ธนาคาร สามญั 59,346,192,720 
 

19,346,192,720 
 

1,934,619,272 
 

985,170,229 50.92 

บริษทับริหารสินทรัพย ์  
เอน็  เอฟ  เอส  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 17   
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่    
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8199   
โทรสาร   0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

สามญั 1,000,000,000 1,000,000,000 
 

100,000,000 99,999,993 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ แม๊กซ์  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 17   
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่   
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2611 9533-44  
โทรสาร   0 2611 9494 

บริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ
สถาบนัการเงิน 

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

บริษทั  ถิรวานิช  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 10 
โซน C4  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2611 6606   
โทรสาร   0 2611 9516 

อยูร่ะหว่าง
ดาํเนินการชาํระ

บญัชี 

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

บริษทั  กรุงเทพเคหะ  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 10  
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่   
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8000  
โทรสาร   0 2611 9486 

อยูร่ะหว่าง
ดาํเนินการชาํระ

บญัชี 

สามญั 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 

บริษทั  สินเคหการ  จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค  ทาวเวอร์  ชั้น 10  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่    
เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2613 6000   
โทรสาร   0 2611 9516 

อยูร่ะหว่าง
ดาํเนินการชาํระ

บญัชี 

สามญั 
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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สถานทีต้ั่ง ประเภทธุรกจิ ประเภทหุ้น ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 
ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 

(บาท) 
จํานวนหุ้น 

ท่ีออกจําหน่าย 
(หุ้น) 

จํานวนหุ้นท่ีถอื 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทั  เอช  ที  อาร์  จาํกดั 
32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18  
ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)   
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศพัท ์0 2259 8911-6 
โทรสาร  0 2259 8919 

ใหเ้ช่าพื้นท่ี
สาํนกังานและ

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

สามญั 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00 

บริษทั ธนชาตเอสพวีี 01 จาํกดั 
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์  
ชั้น 11 โซนดี ถนนพญาไท  
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 0 2217 8160 

แปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์

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

หมายเหตุ  ร้อยละการถือหุน้ท่ีแสดงนบัรวมการถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 
 ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2552 ท่ีผา่นมามีการหดตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 
1 อนัมีสาเหตุมาจากภาวะสินเช่ือตึงตวั และการขาดสภาพคล่องของสถาบนัการเงิน รวมถึงการขาดความเช่ือมัน่ของภาค
ธุรกิจและภาคครัวเรือน ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยทุกรายการท่ีสาํคญัในทุกตลาดลดลงอยา่งมาก กอปรกบัปัญหา
ทางการเมืองภายในประเทศท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจหดตวัรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แต่จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2  ส่งผลให้การส่งออกของไทยเร่ิมดีข้ึนประกอบกบัมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้ช่วยให้เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง ประชาชนมีการใช้จ่ายมากข้ึน นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศเพ่ิมข้ึน และจากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ท่ีคาดว่าจะมีการฟ้ืนตวั
เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีจะส่งผลให้มีการฟ้ืนตวัของภาคการผลิตและการท่องเท่ียวของไทย
ดว้ย  

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ยงัคงตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว คณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด และมีการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ  ซ่ึงมีธนาคารธนชาตเป็นบริษทัยอ่ยท่ีทาํธุรกรรมหลกั
ในการปล่อยสินเช่ือก็ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการพฒันามาตรการในการปล่อยสินเช่ือและปรับปรุง
พฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น Behavior Scoring อยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วยใหธ้นาคารสามารถจดัการ
ความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของความเส่ียง (Risk Profile)  

 นอกจากน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฐานะการเงินของบริษทัฯ มีความแขง็แกร่ง มัน่คง  บริษทัฯ ไดอ้ยูร่ะหวา่งการ
พฒันากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) ตามเกณฑ ์ Basel II: Pillar 2 ข้ึนตามแนวทางท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” กาํหนดซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน และเพื่อใหส้ามารถควบคุม  และบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างองคก์ร
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายผา่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียง เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ตอ้งเผชิญกบั
ปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ   
ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถควบคุมและบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงทาํการจดัโครงสร้างการบริหารความเส่ียง
ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท  มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะ
ภาพรวม (Enterprise-Wide Risk) โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของ 
บริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกาํหนดกลยุทธ์ และพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงรวมทั้ง
กลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาอนุมติั 
และกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเส่ียง
และระบบการควบคุมภายใน  

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-    การดาํเนินงานต่างๆ อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างองคก์รท่ีมีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจ สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบติังานระหวา่งกนัได ้(Check and Balance) มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ 
ฝ่ายควบคุมความเส่ียง (Risk Control Department) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงาน
ท่ีทาํธุรกรรม (Front Office)  

-    บริษทัฯ   กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงได้
กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้พนกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้าํหนด
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยั
ความเส่ียง 2) การพฒันาเคร่ืองมือและแบบจาํลอง (Model) ท่ีเหมาะสมสาํหรับวดัค่าความเส่ียง  3) การควบคุมความ
เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ละ 4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

-    การกาํหนดขนาด และสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ทาํใหบ้ริษทัฯ  สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรง
ของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพื่อใชเ้ป็นเพดานในการควบคุมค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ และใชเ้ป็นระดบั
สัญญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

ระบบการบริหารความเส่ียงขา้งตน้มีการพฒันาข้ึนบนพื้นฐานของหลกัความระมดัระวงั มีการปรับปรุงให้
เหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
ลกูคา้ และพนกังานเป็นสาํคญั 

 

คณะกรรมการ 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ประเภทความเส่ียงทีสํ่าคญัของบริษัทฯ มดีงันี ้

1. ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Credit Risk)    

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหน้ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของ         
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การใหกู้ย้มืหรือ
ใหสิ้นเช่ือ การก่อภาระผกูพนัหรือการคํ้าประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เครดิต และการลงทุนในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารหน้ี (Market Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท.ไม่คํ้าประกนัและ
องคก์รเอกชน เช่น หุน้กู ้เป็นตน้  

ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัย่อยไดส้ร้างวฒันธรรม
ทางดา้นเครดิต  เร่ิมจากการจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ ้หรือคู่สัญญา หรือผูอ้อกตราสารประเภท
หน้ีโดยใชแ้บบวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงาน
วิเคราะห์สินเช่ือซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมี
อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ ้หรือคู่สัญญา 
วงเงินสินเช่ือหรือการลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขต่างๆ ในการใหสิ้นเช่ือหรือก่อภาระผกูพนั รวมทั้งควบคุมสถานะ
ความเส่ียงทั้งในระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจ และกลุ่มลูกคา้ต่างๆ 
กนัอยา่งเหมาะสม ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจน ติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือใหมี้การจดัการอยา่ง
เหมาะสม ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจ และความสามารถในการชาํระ
หน้ีคืนเป็นปัจจยัสาํคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํธุรกรรม
ดา้นเครดิตใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแนวทางบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งยงัมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบใน
การสอบทานสินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเป้าหมายในการกระจายสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เนน้ในกลุ่ม
ลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพดี โดยมีการควบคุมไม่ใหเ้กิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเส่ียง 
Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวิเคราะห์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ  
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สถานะเงินให้สินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2551 สามารถจาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย :  ลา้นบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
2552 2551 

มูลหน้ี  ร้อยละ มูลหน้ี  ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 2,638 0.91 1,187 0.42 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 16,772 5.78 13,404 4.79 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 16,289 5.61 15,596 5.57 

การสาธารณูปโภคและการบริการ 16,184 5.57 13,829 4.94 

การบริโภคส่วนบุคคล     

     เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 7,241 2.49 7,724 2.76 

     เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,944 0.67 1,897 0.68 

     เพื่อเช่าซ้ือ 211,564 72.87 211,828 75.66 

อ่ืน ๆ 17,683 6.09 14,518 5.19 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 290,315 100.00 279,983 100.00 

จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินเช่ือเช่าซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 
72.87 ของยอดสินเช่ือรวม อยา่งไรก็ตามสินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสาํหรับบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีมูลค่าต่อ
สัญญาไม่สูงมากนกัและมีจาํนวนลูกคา้มากทาํให้มีการกระจายความเส่ียงท่ีดี  ทั้งน้ี การปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือไดท้าํผ่าน
ธนาคารตั้งแต่ปี 2548  

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน สงสัย  และสงสัยจะสูญ เป็นปัญหาหลกัของแต่ละ
สถาบนัการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ได้
ใหค้วามสาํคญัและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบาย และขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของ
สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ       

   สัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2551 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย :  ลา้นบาท) 

สินเช่ือจดัชั้น 
2552 2551 

มูลหน้ี  ร้อยละ มูลหน้ี  ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มาตรฐาน 1,801 14.72 2,158 17.50 

สงสัย 2,549 20.83 2,092 16.97 

สงสัยจะสูญ 7,889 64.46 8,079 65.53 

รวม 12,239 100.00 12,329 100.00 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงจากจาํนวน 12,329 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม ปี 
2551 มาอยูท่ี่ 12,239 ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม ปี 2552 เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสิ้นเช่ือ สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ
มีสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 4.22 ของเงินใหสิ้นเช่ือ และดอกเบ้ียคา้งรับลดลงจากร้อยละ 4.40 ในเดือนธันวาคม ปี 2551  
และสามารถจาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี 

สินเช่ือด้อยคุณภาพจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

(หน่วย :  ลา้นบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
2552 2551 

มูลหน้ี  ร้อยละ มูลหน้ี  ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 38 0.31 41 0.33 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,403 11.46 1,312 10.64 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 1,447 11.82 1,762 14.29 

การสาธารณูปโภคและการบริการ 519 4.24 569 4.62 

การบริโภคส่วนบุคคล     

     เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 753 6.15 688 5.58 

     เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 316 2.58 300 2.43 

     เพื่อเช่าซ้ือ 5,213 42.59 5,130 41.61 

อ่ืน ๆ 2,550 20.84 2,527 20.50 

รวมสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 12,239 100.00 12,329 100.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ
ในส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้วงเงินภายหลงัจากหกัสาํรองหน้ีสูญ เน่ืองจากบริษทัฯ  มีการตั้งสาํรอง 100% ในสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ตามมาตรฐานการบญัชีสากล ฉบบัท่ี 39 (IAS39) 

สินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีเ่ป็นสถาบันการเงนิ      

(หน่วย : ลา้นบาท)  

 2552 2551 เปล่ียนแปลง 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 11,630 11,640 (10) 

    หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ 8,110 7,731 379 

สาํรองหน้ีสูญ 8,291 7,823 468 

    หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้หลงัหกัสาํรองหน้ีสูญ (181) (92) (89) 

สาํรองหน้ีทัว่ไป 387 270 117 
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การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 
                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2552 2551 

จาํนวนลกูหน้ี (ราย) 11,008 831 

ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  7,135 4,846 

หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้  2,579 1,571 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  98 87 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ  290,315 279,983 

ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.46 1.73 

 
ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเส่ียงจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพยอ้นกลบั นั่นคือหลงัจากปรับ

โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลบัมาเป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกบับริษทัฯ   
และบริษทัยอ่ย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ลูกหน้ีท่ีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีมี
ยอดเงินตน้ และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 7,135 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดงักล่าวหากคาํนวณสุทธิจากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวมประมาณ 
2,579 ลา้นบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 

สาํหรับการให้สินเช่ือท่ีมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์และจดั
ระดบัคุณภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และนาํผล
การวิเคราะห์ดงักล่าวไปใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัระดบัความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้งน้ี หลกัประกนัดงักล่าวไม่วา่จะเป็น
อสังหาริมทรัพย ์หรือสังหาริมทรัพยท่ี์ประเมินราคาไดต้อ้งมีการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ธปท. กาํหนดไว ้ 

                 ท่ีผ่านมาธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยรถยนต์เป็นหลกัประกันท่ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได้บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ดใ้นทนัทีเพื่อนาํไปขายในตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถยึดรถยนต์ท่ีเป็นหลกัประกนัได ้รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนต์แต่ไม่
สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี ข้ึนกบัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ สภาพของรถท่ีไดย้ึดมา 
เป็นตน้ 

1.4 ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิหลงั
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าจาํนวน 6,524 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 831 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 11.30 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นรอการขายส่วนหน่ึงจาํนวน 87 ลา้นบาท (ราคาทุน) ไดมี้การทาํสัญญาจะ
ซ้ือจะขายกบัลูกคา้ แต่อยูร่ะหว่างการผอ่นชาํระหรือการโอนกรรมสิทธ์ิ บริษทัฯ จึงยงัมิไดรั้บรู้การขายและทรัพยสิ์น
ดงักล่าวยงัคงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 ความเส่ียงจากการคํา้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เลตเตอร์ออฟ
เครดิต การคํ้าประกนักูย้มืเงิน ซ่ึงบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ ตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบแทนลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้
ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญา สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้าประกนัและการอาวลั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดดู้แล
และควบคุมความเส่ียงดงักล่าว ดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติั ตลอดจนควบคุมและ
ติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัการกูย้ืมเงินและการคํ้า
ประกนัอ่ืนๆ จาํนวน 5,684 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

2. ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk)    

ความเส่ียงดา้นตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องบริษทัฯและเงินกองทุนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นราคา ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  และความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย มีนโยบายในการควบคุมและจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1   ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีรายได ้หรือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หน้ี และตราสารทุนทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพื่อคา้และเผือ่ขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดความเส่ียงโดยใช้แบบจําลองของ Value-at-Risk  
(VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด 
โดยบริษทัฯ ไดใ้ชค่้าความเส่ียงท่ีคาํนวณไดเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และมอบหมายให้
คณะกรรมการท่ีดูแลการลงทุนเป็นผูค้วบคุม และติดตามความเส่ียงดา้นน้ี  ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าเคร่ืองมือดงักล่าวมี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ บริษทัฯกาํหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทาํ Backtesting โดยใชเ้กณฑ์
มาตรฐานท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนด  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจาํลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลกัทรัพยใ์น
ตลาดอยา่งรุนแรงเฉียบพลนั หรือทาํการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อใหบ้ริษทัฯ คาดการณ์ไดว้า่ความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งไร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินลงทุนท่ีมีไวเ้พ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํแนกตามประเภท
เงินลงทุน  เป็นดงัน้ี 
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(หน่วย :  ลา้นบาท) 

จากการคาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกไดผ้า่นภาวะตกตํ่ามาแลว้ และจะเร่ิมฟ้ืนตวัในปี 
2553 ทั้งน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อย จึงไดเ้พ่ิมการลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาวมากข้ึนทั้งตราสารหน้ีในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีดีโดยเนน้การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น 
ยงัไดเ้พ่ิมการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีพื้นฐานดีเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ค่าความเส่ียงดา้นราคาโดยรวม
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2.2   ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  (Interest Rate Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุน ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย ์ หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ในระยะเวลา 
ต่าง ๆ กนัในระดบัท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) ของบริษทัฯ และ 
บริษทัยอ่ย 

 มูลค่ายติุธรรม 
2552 2551 

เงนิลงทุนช่ัวคราว   

         เงินลงทุนเพื่อคา้ - - 

                      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 917 607 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 759 - 

                       ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6 - 

         เงินลงทุนเผือ่ขาย   

                      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 24,553 4,290 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,387 469 

                       ตราสารหน้ีต่างประเทศ 336 - 

                       ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 132 49 

รวมเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผือ่ขายชัว่คราว 28,090 5,415 

เงนิลงทุนระยะยาว   

         เงินลงทุนเผือ่ขาย - - 

                      หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 20,864 697 

                       ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7,222 4,540 

                       ตราสารหน้ีต่างประเทศ 5,667 - 

                       ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,775 2,819 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้และเผือ่ขายระยะยาว 39,528 8,056 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 67,618 13,471 
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บริษทัฯและบริษทัย่อย มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินงานภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียท่ีมี
ประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาต่างๆ ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสําหรับการ
ดาํเนินงาน และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความ
เส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเหล่ือมลํ้าระหว่างระยะเวลาของการ
ปรับอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ในสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และภาระผกูพนัในแต่ละช่วงเวลา (Interest Rate Gap Analysis) 
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จดัให้มีการกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียง และระดบัสัญญาณเตือนภยัท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาจากโครงสร้างของ
สินทรัพย ์หน้ีสินและภาระผกูพนั รวมทั้งการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา
ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และมอบหมายใหค้ณะกรรมการท่ีดูแลดา้นการบริหารสภาพคล่องและอตัรา
ดอกเบ้ีย ควบคุมและติดตามความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดโดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 
และทิศทางอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการ
รองรับความเส่ียง 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 วิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

(หน่วย :  ลา้นบาท) 

รายการ 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบกาํหนด 

เม่ือทวงถาม 0-3 เดือน 3-12 เดือน 1-5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

    เงินสด - - - - - 3,665 3,665 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 697 58,561 1,475 - - 4,097 64,830 

   เงินลงทุน 2,062 9,702 30,878 37,766 9,290 5,861 95,559 

   ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 429 429 

   เงินใหสิ้นเช่ือ 47,784 6,629 15,420 183,668 34,614 1,923 290,038 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 50,543 74,892 47,773 221,434 43,904 15,975 454,521 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

   เงินฝาก 86,110 60,744 73,994 44,432 - 591 265,871 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,673 10,054 1,467 305 - 440 20,939 

   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 96 96 

   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 1,036 1,036 

   เงินกูย้มื - 58,109 16,819 22,377 - - 97,305 

   หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม - - - - - 2,112 2,112 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 94,783 128,907 92,280 67,114 - 4,275 387,359 
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2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีรายได ้หรือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบในทางลบเน่ืองจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการมีสินทรัพย ์หรือหน้ีสินในสกลุเงินต่างประเทศ หรือจากการทาํธุรกรรมในสกุลเงิน
ต่างประเทศ 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศเกิดจากการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อย  โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง อตัราดอกเบ้ีย (ALCO) เป็น 
ผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างและอายคุรบกาํหนด
ของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนดระดบัเพดาน
ความเส่ียงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายได ้และเงินกองทุนซ่ึงใชแ้บบจาํลอง
ของ VaR เป็นเคร่ืองมือในการวดัค่าความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ดี เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ธนาคารธนชา
ตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน  เช่น สัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เป็นตน้    

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า  เน่ืองจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk)    

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไม่สามารถชาํระหน้ีสินและภาระ
ผกูพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือ
สามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสด
และฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพื่อรองรับการครบ
กาํหนดของเงินกูย้ืม การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง หรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการท่ีดูแลดา้นการบริหารสภาพคล่องและอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล และบริหารจดัการความเส่ียง  

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของธนาคารธนชาตซ่ึงจาํแนกตามประเภทของแหล่งท่ีมาของเงินทุน และตามระยะเวลา
ของแหล่งเงินทุน ดงัน้ี 
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เงนิทุนจําแนกตามประเภทของแหล่งเงินทุน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

  2552 ร้อยละ 2551 ร้อยละ 

เงินกูย้มืและเงินรับฝาก     

   จากประชาชน 265,871 69.22 269,730 78.76 

    จากสถาบนัการเงิน 15,737 4.10 7,286 2.13 

    จากต่างประเทศ 5,202 1.35 7 0.00 

ตัว๋แลกเงิน, ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 68,600 17.86 52,722 15.39 

หุน้กู ้ 28,705 7.47 12,741 3.72 

 384,115 100.00 342,486 100.00 

 
เงนิทุนจําแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2552 ร้อยละ 2551 ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 316,141 82.30 322,261 94.09 

เกิน 1 ปี 67,974 17.70 20,225 5.91 

 384,115 100.00 342,486 100.00 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินฝาก และเงินกูย้ืมรวม 384,115 ลา้นบาท  โดยแหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี  อนัเป็นลกัษณะ
โครงสร้างการทาํธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน  อยา่งไรก็ดีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การออกผลิตภณัฑต์ัว๋
แลกเงิน และหุน้กู ้เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินในกบัลูกคา้ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญา เป็นดงัน้ี 
(หน่วย :  ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

   เงินสด 3,665 - - - 3,665 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,773 60,037 20 - 64,830 

   เงินลงทุน 2,062 34,885 52,907 5,705 95,559 

   ลกูหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 429 - - 429 

   เงินใหสิ้นเช่ือ 15,032 91,676 183,330 - 290,038 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 25,532 187,027 236,257 5,705 454,521 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

   เงินฝาก 82,110 138,469 45,292 - 265,871 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,113 11,521 305 - 20,939 

   เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - 96 - - 96 

   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 1,036 - - 1,036 

   หน้ีสินจ่ายเม่ือทวงถาม 2,112 - - - 2,112 

   เงินกูย้มื - 74,928 22,377 - 97,305 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 93,335 226,050 67,974 - 387,359 

รายการนอกงบดุล      

   การคํ้าประกนัการกูย้มืและการรับอาวลัตัว๋เงิน 18 133 155 - 306 

   ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด - 87 - - 87 

   เลต็เตอร์ออฟเครดิต 54 887 69 - 1,010 

   ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 5,013 1,749 294 2,086 9,142 

รวมรายการนอกงบดุล 5,085 2,856 518 2,086 10,545 
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4. ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk)  

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย  ขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
หรือขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร หรือมีระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือเหตุการณ์ภายนอก  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รวมทั้ง ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดมาตรการในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีพร้อมทั้งจดัใหมี้การปรับปรุง
ขั้นตอนการทาํงานภายในใหค้ล่องตวั และสอดรับกบัรูปแบบของการใหบ้ริการทางการเงินเพื่อความมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
เพ่ือใหส้ามารถควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยอมรับได ้   บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 

• การจดัโครงสร้างองคก์ร กาํหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน เพื่อการสอบยนัและ
ถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance) โดยการแยกหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) ออกจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
ควบคุมความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ ฝ่ายควบคุมความเส่ียง (Risk Control Department)  และหน่วยงานท่ีบนัทึก
รายการ (Back Office)   

• การจดัใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนการทาํธุรกรรม เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงาน
กฎหมาย หน่วยงานประเมินราคาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการทาํงานอนั
เกิดจากความไม่รู้และไม่ทนัต่อเหตุการณ์ 

• การจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมทุกประเภท คู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน และ
ระเบียบอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
ทั้งหมด 

• การจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการท่ีดูแลความเส่ียงและหน่วยงานบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ เพื่อติดตาม และประเมินความเส่ียงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง
ใหรั้ดกมุและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

• การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละดา้นขอ้มูล โดยเฉพาะการ
ป้องกนัความเสียหายจากการลกัลอบเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

• การจดัทาํขั้นตอนการคดัสรรการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืน (Outsourcing) ทั้งงานดา้นบริการและดา้น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อลดระดบัความเส่ียง เพ่ิมประสิทธิภาพ และความน่าเช่ือถือในการดาํเนินงาน โดยยงัอยู่
ภายใตก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ  และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

• การจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดว้ย แผนฉุกเฉิน แผน
ระบบสาํรอง และแผนการฟ้ืนฟกูารดาํเนินงาน เพ่ือควบคุมไม่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกั  รวมทั้งจดัใหมี้การซกัซอ้ม 
เพื่อทดสอบความพร้อมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
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อยา่งไรก็ดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามวิธี Basic Indicator Approach ท่ี 
BIS กาํหนดข้ึนซ่ึงคาํนวณจาก Gross Income ของบริษทัฯ 

5. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบติัไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุนหรือการ
ดาํรงอยูข่องบริษทัฯ  ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯ จดัให้มีการทาํแผนกลยุทธ์สําหรับช่วงเวลา 3 ปี
ขา้งหนา้ และจดัใหมี้การทบทวนแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบถึงการ
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เปรียบเทียบกบั
แผนงานประจาํปีท่ีกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปรับปรุง เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั 
กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธปท. ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายแต่ละคร้ังอาจ
ส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

สาํหรับการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในปี 2552 ท่ีผา่นมา ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงมาตรการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สถาบนัการเงินมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและให้ความสําคญัต่อการคุม้ครองลูกคา้มากข้ึน จึงไม่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการดาํเนิน
ธุรกิจของธนาคารมากนกั ซ่ึงตลอดมาบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาระบบการปฏิบติังานภายในและมาตรฐาน
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญท่ีธนาคารจะต้องดาํเนินธุรกิจให้สอดรับกับ
หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของทางการ 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจประเภท
เงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ บริษทั ลีกวงม้ิง ทรัสต ์จาํกดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์
ธนชาติ จาํกดัในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอ่ืนๆ อยา่งครบวงจรผา่นทางบริษทัในกลุ่ม  

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” ให้
ดาํเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของ
กระทรวงการคลงัโดยไดท้าํการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเช่ือทั้งหมดไปยงัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคาร
ธนชาต” ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มส่งผลใหธ้นาคารธนชาต เป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตท่ีดาํเนินธุรกิจสถาบนั
การเงิน โดย บริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนใหแ้ก่กระทรวงการคลงัในระหว่างปี 2549 ซ่ึงส่งผลให ้
บริษทัฯ เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต (Holding Company)  
พร้อมทั้งไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิมเป็น บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

ในปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2006 ในประเภท Best Corporate Governance Report Awards ซ่ึง
เป็นรางวลัท่ีมอบใหก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีดีเด่นในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล    กิจการท่ีดี 15 ขอ้ 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2549 ธปท.ไดอ้นุญาตการจดัตั้งกลุ่มธุรกิจ
การเงินโดยมี บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑ์การกาํกบั
แบบรวมกลุ่ม   

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความยดืหยุน่และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธปท.ไดป้ระกาศหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 
(Consolidated Supervision) เพื่อเป็นการพฒันาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ
ของสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มธนชาต โดยบริษทัฯ ในฐานะบริษทัแม่ของกลุ่มร่วมกบัธนาคารธนชาต ไดย้ื่นคาํขอจดัตั้ง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน และไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2549 

ในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษทัในกลุ่ม โดยให้ธนาคารธนชาตเป็น 
ผูถื้อหุ้นใน บริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน คือ 1) บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2) บริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 3) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 4) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 5) บริษัท  
ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 6) บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 7) บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั (เดิม บริษทั ธนชาตลีสซ่ิง 2000 
จาํกดั และ 8) บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดัและบริษทัท่ีประกอบธุรกิจงานสนบัสนุน คือ 1) บริษทั ธนชาตกฎหมาย
และประเมินราคา จาํกดั และ 2) บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด์เซอร์วิส จาํกดั  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2550 ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ไดอ้นุมติัรายการท่ีเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัในกลุ่ม โดยทาํการอนุมติัการขาย
หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย จาํนวน 8 บริษทั  

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตไดรั้บโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบั The Bank of Nova Scotia Asia Limited 
“ BNSAL” ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ตามแผนพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน โดยเม่ือ BNSAL เขา้เป็นผูถื้อหุน้ธนาคารธนชาตแลว้ The Bank of Nova Scotia – Bangkok Branch จะตอ้งคืน
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ใบอนุญาตการประกอบการสาขากรุงเทพฯ ใหแ้ก่กระทรวงการคลงั และจะตอ้งโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ก่ธนาคาร
ธนชาตในราคาตามบญัชี  
2551 มกราคม เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 BNSAL ไดท้าํการโอนหุน้ทางทะเบียนผูถื้อหุน้สาํหรับ

หุน้ธนาคารธนชาตท่ีถืออยูท่ั้งหมดใหก้บั The Bank of Nova Scotia “BNS” ซ่ึงเป็น
บริษทัแม่ของ BNSAL ทาํให ้BNS ถือหุน้ของธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 24.98 

 ตุลาคม ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ สามารถซ้ือหุน้คืนได้
ไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้
อาํนาจพจิารณาอนุมติั โดยซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ถึง วนัท่ี 14 
มิถุนายน 2552 และไดส้ิ้นสุดโครงการซ้ือหุน้คืนเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2552 จาํนวน
หุน้ท่ีซ้ือคืน 55,324,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

2552 กมุภาพนัธ์ บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัของธนาคารใหแ้ก่  BNS จาํนวน 416,526,737 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 24.01 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของธนาคารธนชาต ใน
ราคาหุน้ละ 18.38 บาท เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2552 

 มีนาคม ถึง ตุลาคม มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูง คือ นายสมเจตน ์  หมู่ศิริเลิศ  ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2552 และ 25 
มิถุนายน 2552  ตามลาํดบั และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 

 พฤศจิกายน  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2552 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
คร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมติัใหธ้นาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เขา้ร่วมประมูล
ซ้ือหุน้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) “SCIB” จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน “กองทุนฯ” จาํนวน 1,005,330,950 หุน้ หรือคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 47.58 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายและชาํระแลว้  

   เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภท 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 9,000 ลา้นบาท อาย ุ
5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90% ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้ 

 ธนัวาคม ธนาคารธนชาต ไดรั้บการคดัเลือกรอบแรก (Short-listing) ในการเขา้ร่วมประมูลซ้ือ
หุน้ SCIB จากกองทุนฯ และไดเ้ขา้ทาํการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence)  
ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2552 ถึงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553    

2553 มกราคม เม่ือวนัท่ี  22 มกราคม 2553  บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 3,000 ลา้นบาท อาย ุ 3 ปี อตัราคงท่ี
ร้อยละ 3.35% ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

 กมุภาพนัธ์ ธนาคารธนชาตไดย้ืน่คาํเสนอประมูลซ้ือหุน้ SCIB รอบสุดทา้ย (Final Binding Bid 
Proposal) ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553 โดยบริษทัฯ คาดวา่จะทราบผลการประมูล
ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 น้ี  
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ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ีงบริษทัในกลุ่มธนชาต จดัแบ่งประเภทการ
ประกอบธุรกิจ ออกเป็นสองกลุ่ม 1) กลุ่มธุรกิจการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจประกนั  ธุรกิจลีสซ่ิง และ 2) ธุรกิจสนบัสนุน ท่ีประกอบดว้ย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม ท่ีถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร 
โดยแยกธุรกิจและการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน ในส่วนของช่องทางการบริการทางการเงินของกลุ่มจะผา่นเครือข่ายและ
ช่องทางการบริการของ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เป็นหลกัตามแนวทางส่งเสริมของทางการท่ี
กาํกบัดูแล โดยสามารถกล่าวถึงประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

ก) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน ไดแ้ก่ 
1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธปท.” อนุญาต ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ประกนัภยั  การเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต  ธุรกิจตวัแทนสนบัสนุนการจาํหน่าย
หน่วยลงทุน 

3. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์บบ ก (Full License)ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กิจการยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย ์และ
การจดัการเงินร่วมลงทุน และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1  นอกจากน้ี บริษทัยงัดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ธุรกิจ
ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

4. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างธนาคารธนชาต (ถือหุน้ใน
อตัราร้อยละ 75) กบัธนาคารออมสิน (ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการคาํแนะนาํ
ไดอ้ยา่งครบวงจร 

5. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั 
การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

6. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ประกอบธุรกิจใหบ้ริการดา้นความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของลูกคา้ ไดแ้ก่ การประกนัสามญัรายบุคคล และการประกนักลุ่ม 

7. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภท 

8. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยรับซ้ือ
หรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตมาบริหาร 

9. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ โดยรับซ้ือหรือรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินมาบริหาร 
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10. บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ข) บริษทัท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
1. บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั ใหบ้ริการงานท่ีปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา 

งานฟ้องคดีและบงัคบัคดี และงานประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัประกนั 

2. บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

3. บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัใน
กลุ่มธนชาต  

4. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั ใหบ้ริการติดตามลูกคา้เช่าซ้ือของกลุ่มธนชาต ใหมี้การจดัทาํประกนัภยั
รถยนตก์บับริษทัประกนัภยัต่าง ๆ รวมถึงการเป็นนายหนา้สาํหรับประกนัภยัรถยนตใ์หก้บับริษทั  
ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 
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หมายเหตุ  ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนบัรวมการถือหุ้นโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยี 
กลุ่มธุรกจิการเงิน ธุรกจินอกกลุ่มธุรกจิการเงนิ 

ธุรกจิธนาคารพาณชิย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกจิการเงนิ ธุรกจิสนับสนุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์

ธุรกิจประกนั 

ธุรกิจลีสซิ่ง 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 

บริษทั  ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส  จาํกดั 

บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั 

บริษทั  ธนชาต เทรนนิ่ง  แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์ จาํกดั 

บริษทั ที ลีสซิ่ง จาํกดั 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จาํกดั บริษทั เนชัน่แนล ลีซซิ่ง จาํกดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
100% 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต  จาํกดั 
75% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

บริษทั ธนชาตเอสพวีี 01 จาํกดั 

โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552    

100% 

83.44% 

100% 50.92% 
48.99% 
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นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

 บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุน้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบั ท่ีมี
อาํนาจควบคุมกิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม 
ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกิจ 

 บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจาํทุกปี 
และจดัใหบ้ริษทัลูกทุกบริษทัจดัทาํแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3-5 ปี เสนอใหบ้ริษทัแม่พิจารณาว่า มีแนวทาง
ดาํเนินธุรกิจสอดรับกบันโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจ
และงบประมาณเป็นประจาํเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษทัลูก 

 บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพื่อร่วม
กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัลูกไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
และจัดให้กรรมการผูจ้ ัดการบริษทัลูกรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการธนาคารธนชาต และบริษทัฯ   

การรวมศนูยง์านสนบัสนุน 

 เป็นการรวมงานสนบัสนุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ให้บริการแก่
บริษทัในกลุ่มทั้งหมด เพื่อเป็นการจดัการให้มีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญของ
พนกังานผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้
การรวมศูนยง์านสนับสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันาระบบงานและ
ระเบียบคาํสั่ง งานตรวจสอบภายใน งานกาํกับดูแลการปฏิบติังาน งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ งานธุรการและจดัซ้ือทรัพยสิ์น งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอ่ย และงานตวัแทน
เรียกเกบ็หน้ี 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลกิจการบริษทัแม่และบริษทัในกลุ่มธนชาต 

 กลุ่มธนชาตให้ความสําคญัด้านการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลกัการให้มีการควบคุมภายในท่ี
เพยีงพออยา่งเหมาะสม โดยกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบติังาน รวมถึงแบ่งแยกหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่างเหมาะสม 
(Check & Balance) และจดัใหมี้ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีดาํเนินการ
และการปฏิบติัท่ีสําคญั  เปิดเผยใหพ้นกังานทุกคนสามารถศึกษาทาํความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา โดยมีหน่วยงานกลางท่ี
ธนาคารธนชาตเป็นหน่วยงานในการพิจารณาจดัทาํและเสนอประกาศ คาํสัง่ ระเบียบการปฏิบติัของทุกบริษทัในกลุ่ม    

 ดา้นการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเป็นทีมงานท่ีทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
บริษทัในกลุ่มธนชาตทุกบริษทั ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนด การตรวจสอบความ
ผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คาํสั่งท่ีเก่ียวกบัการ
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ประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานของธุรกิจท่ีกลุ่มดาํเนินการอยู ่เผยแพร่ใหพ้นกังานทาํความเขา้ใจ ตลอดจนกาํกบัดูแล
ใหบ้ริษทัในกลุ่มมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถกูตอ้ง 

 การกาํกบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของบริษทัแต่ละบริษทัในกลุ่ม มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ของแต่ละบริษทั ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดง
ความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษทั เพ่ือให้แต่ละบริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้ง 

 ในส่วนของการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัแม่และบริษทัในกลุ่มใหค้วามสําคญักบัการกาํกบัดูแล
กิจการ ทั้งในระดบัคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยจดัโครงสร้างใหมี้การถ่วงดุลยร์ะหว่างกรรมการอิสระ
กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีทางการประกาศกาํหนด  
นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใน
กลุ่มธนชาตถือปฏิบติั โดยยดึหลกัความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส และไม่ทาํการท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

 บริษทัฯ จะดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่ม มีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัใหมี้
การจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญั ๆ ของบริษทัในกลุ่มท่ีอาจตอ้งการการสนบัสนุน
ทางการเงินหรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดัทาํ
ตามแนวทางท่ี ธปท. กาํหนด  
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โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 - 
2552 มีดงัน้ี 

                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล       
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 337 0.90 1,057 4.44 2,378 12.05 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 20,280 54.04 18,986 79.73 15,360 77.82 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 104 0.28 110 0.46 72 0.36 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 271 0.72 145 0.61 210 1.06 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 17 0.04 17 0.07 63 0.32 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 2 0.01 7 0.03 6 0.03 

 บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 60 0.16 65 0.27 55 0.28 
 บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 377 1.00 285 1.20 160 0.81 

 บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 356 0.95 466 1.96 421 2.13 

 บริษทั  ที ลีสซ่ิง  จาํกดั  271 0.72 253 1.06 20 0.10 
 บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั - - 1 0.00 1 0.01 

 บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ  37 0.10 21 0.09 53 0.27 

 รวมรายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 22,112 58.92 21,413 89.92 18,799 95.24 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้       
 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 414 1.11 391 1.65 573 2.90 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6,477 17.26 9,109 38.25 9,125 46.23 

 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1 0.00 3 0.01 1 0.01 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั - - 3 0.01 8 0.04 

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,892 18.37 9,506     39.92 9,707 49.18  

 รวมรายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิ 15,220 40.55 11,907 50.00 9,092 46.06 

รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้   
1,044 4.38 

 
1,688 8.55  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,625 9.66 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 2,220 5.92 1,649 6.93 1,506 7.63 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,011 2.69 777 3.26 760 3.85 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 281 0.75 319 1.34 471 2.39 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 217 0.58 227 0.95 241 1.22 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 436 1.16 435 1.83 368 1.87 
 บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั 2,670 7.11 2,501 10.50 2,081 10.54 
 บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั 11,637 31.01 4,682 19.66 3,313 16.79 
 บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 96 0.26 65 0.27 86 0.44 

 บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั  37 0.10 49 0.21 4 0.02 
 บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 57 0.15 94 0.40 66 0.33 
 บริษทัยอ่ยอ่ืนๆ  23 0.06 65 0.27 62 0.31 

 รวมรายได้ทีมิ่ใช่ดอกเบีย้ 22,310 59.45 11,907 50.00 10,646 53.94 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ และรายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 37,530 100.00       23,814 100.00      19,738   100.00 

หมายเหตุ บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย บจ.เนชัน่แนล ลีซซ่ิง บจ.กรุงเทพเคหะ บจ.สินเคหการ บจ.พสัระ บจ.ถิรวานิช บจ.ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา 
กองทุนรวมธนชาติ พร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 บจ.ธนชาตเอสพีว ี01 บจ.ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์และบจ.ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละกลุ่มธุรกจิ  

นโยบายและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต 

 ในปี 2552 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดทิศทางทางกลยทุธ์ (Strategic Direction) ในการท่ีจะเป็นกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ท่ีสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหก้ลุ่มธนชาต
สามารถบรรลุทิศทางกลยุทธ์ท่ีไดต้ั้งไว ้กลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ท่ีตั้ งอยู่บนรากฐานของการเป็นกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินครบวงจรดงัน้ี “การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ

ทางด้านการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมอืและความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกนัของทุกหน่วยงาน” 

 โดยวิสัยทศันด์งักล่าว ไดถู้กสร้างข้ึนจาก 3 พ้ืนฐานหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการเงินครบ
วงจร (Universal Banking) โดยมีธนาคารธนชาตเป็นผูน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นหลกั (Customer Centric) และความร่วมมือ ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของทุกหน่วยงาน (Synergy)   

 นอกจากน้ี ความพยายามและความสําเร็จภายใต ้3 พื้นฐานหลกัน้ี ไม่เพียงแต่ทาํใหก้ลุ่มธนชาตเป็นสถาบนั
การเงินครบวงจรท่ีประสบความสาํเร็จในการแข่งขนั แต่ยงัเป็นพลงัสาํคญัในการท่ีจะทาํใหก้ลุ่มธนชาตเป็นธนาคารชั้น
นาํของประเทศไดใ้นอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ 

 จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร กลุ่มธนชาตมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารขนาดกลาง
ชั้นนาํของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์องประเทศ ภายใตก้ารเติบโตอยา่งมัน่คง (Organic Growth) คือ การมีขนาด
สินทรัพยท่ี์เหมาะสมต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ และมีผลการดาํเนินงานทางการเงินในระดบัเทียบเท่ากบัค่าเฉล่ียของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ ดงันั้น กลุ่มธนชาตจึงให้ความสาํคญัในการสร้างธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยไป
พร้อม ๆ กัน  ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มธนชาตมีความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
ประกอบกบักลุ่มธนชาตใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง ดงันั้น การกระจายความเส่ียงทางดา้นสินทรัพยจึ์งเป็น
ปัจจยัสําคญัท่ีจะให้กลุ่มธนชาตมีการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง โดยกระจายการขยายสินเช่ือธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี  กลุ่มธนชาตยงัไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากพนัธมิตร คือ ธนาคารแห่งโน
วาสโกเทีย “สโกเทียแบงก”์ ในการสร้างเสริมสร้างธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจเครดิตการ์ด ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ธุรกิจการบริหารเงิน ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มธนชาต สามารถท่ีจะเพิ่มการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆใหแ้ก่ลูกคา้ไดค้รบวงจรมาก
ข้ึน นอกจากน้ี เพื่อใหก้ลุ่มธนชาตมีโครงสร้างการเติบโต (Growth Structure) อยา่งแขง็แกร่ง กลุ่มธนชาตยงัเพิ่มการให้
ความสาํคญักบัการกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดใ้หมี้ความสมดุลยร์ะหว่างรายไดจ้ากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Income) 
และรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee-based Income) โดยการสนบัสนุนธุรกรรมค่าธรรมเนียมของธนาคาร และการ Cross-
selling ซ่ึงเป้าหมายของความสาํเร็จดงักล่าวน้ี ไดถู้กทาํการส่ือสารต่อพนกังานทั้งองคก์ร ในปี 2552 กลุ่มธนชาต ได้
กาํหนดความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ (Strategic Intents) 9 ประการ ดงัน้ี 

1. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน  (We intended to meet all strategic financial targets.) 

2. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ให้เป็นอนัดบั 1 (We intended to 
maintain market leader in Hire Purchase business.) 
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3. เรามีความมุ่งมัน่ในการขยายช่องทางเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง (We intended to increase in customer 
accessibility.) 

4. เรามีความมุ่งมัน่ในการกระจายพอร์ตธุรกิจสินเช่ือ (We intended to diversify business loan portfolios.) 

5. เรามีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการ Cross-selling เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด   (We intended to have a 
drastic improvement in Cross-selling.) 

6. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มรายไดค่้าธรรมเนียมของธนาคารให้อยู่ในระดับเดียวกบัอุตสาหกรรม (We 
intended to grow by increasing fee-based income proportion.) 

7. เรามีความมุ่งมัน่ในการเพ่ิมและพฒันาผลของงานและบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (We intended to 
enhance our productivity and cost effectiveness.)  

8. เรามีความมุ่งมัน่ในการพฒันาการใหบ้ริการเพื่อใหส้าํเร็จในระดบั Best-in-Class (We intended to achieve 
“Best-in-Class” in customer servicing.) 

9. เรามีความมุ่งมัน่ในการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ (We intended to build-up our brand 
strengthening.) 

 ความมุ่งมัน่ทางกลยทุธ์ (Strategic Intents) ไดถ้กูส่ือสารสู่พนกังานทุกระดบัเพื่อใหพ้นกังานทุกคน ทุกหน่วย
ธุรกิจมีความมุ่งมัน่เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศันแ์ละเป้าหมายทางกลยทุธ์ของกลุ่มธนชาตท่ีไดว้างไว ้ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความสอดคลอ้งทางกลยทุธ์ท่ีสามารถควบคุมดูแลกลยทุธ์องคก์รอยา่งเป็นระบบ และสามารถวดัผลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพกลุ่มธนชาตจึงไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ CEO’s Six-point Agenda ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมให้
เป้าหมายท่ีวางไวป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพและเป็นระบบ 
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

ธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 

ลกัษณะบริการ 
 ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์าม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน และประกาศ ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบกิจการเป็นผูแ้นะนาํซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะนาํเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ นายหนา้ประกนัภยั ประกนัชีวิต  ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้และดูแลรักษาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีสาขา
รวม 256 สาขา (ไม่รวมสาํนกังานใหญ่) เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั (ATM) (ทั้งในและนอกสาขา) จาํนวน 401 เคร่ือง เคร่ือง
ฝากเงินสดอตัโนมติั (CDM) จาํนวน 3 เคร่ือง และมีจุดบริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้งส้ิน 91 จุด โดยใหบ้ริการ ณ 
ท่ีทาํการสาขาจาํนวน 76 สาขา และสาํนกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 15 สาํนกังาน  

กลุ่มผลติภัณฑ์และบริการ 

 ธนาคารธนชาตไดมี้การดาํเนินการปรับปรุง และพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
หลากหลายของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์ 4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี กลุ่มเงินฝาก กลุ่มสินเช่ือ กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ และกลุ่ม  
อ่ืน ๆ 

ผลติภณัฑ์และบริการธนาคารธนชาต 

ผลติภณัฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขนั 

กลุ่มที ่1 

บริการด้านเงนิฝาก 

ใหบ้ริการดา้นเงินฝากกบักลุ่มลูกคา้ ทั้ง
ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ ๆ  คือ เงินฝากออมทรัพย ์
(Saving Deposit) เงินฝากประจาํ (Fixed 
Deposit) เงินฝากกระแสรายวัน 
(Current Deposit) และเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit) 

 

 โดยในปี 2552 ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาและนาํ
ผลิตภณัฑเ์งินฝากใหม่ออกสู่ตลาด 2 ผลิตภณัฑ ์คือ เงิน
ฝากออมทรัพย ์“Ultra Savings” และเงินฝากกระแส
รายวนั “Premium Current” ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกคา้ และเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าได้มาก ข้ึน  นอกจาก น้ี  ธนาคารได้นํา เสนอ
ผลิตภณัฑแ์บบ Cross-selling และ Up-selling กบัลูกคา้
เก่าและลูกคา้ปัจจุบนั ธนาคารใชก้ลยุทธ์ดา้นการจดักลุ่ม
ลูกคา้ (Customer Segmentation) นอกจากน้ีธนาคาร
เปิดตวัการใหบ้ริการ Prestige Banking Service   ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีใหก้ารดูแล การบริการ และมอบสิทธิพิเศษ 
แก่ลูกคา้รายใหญ่ของธนาคาร โดยมีการนาํเสนอการ
ใหบ้ริการผา่นช่องทางต่าง ๆ ทั้งส่วนท่ีเป็นเครือข่ายสาขา
ของธนาคารธนชาต  ช่องทางการให้บ ริการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ทีมงานทางการตลาด ทีมงานขาย รวมไป
ถึงเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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ผลติภณัฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขนั 

กลุ่มที ่2 

บริการด้านเงนิให้
สินเช่ือ 

 

1. สินเช่ือบุคคล ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือ

เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์

“Home 4 You” บริการสินเช่ือ

อเนกประสงค์ ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์

“TBANK Home Plus” บริการ

สินเช่ือเพื่อการศึกษา  ภายใต้ช่ือ

ผลิตภณัฑ ์“Scholar Loan” บริการ

สินเช่ือสารพัดนึก เป็นวงเงินกูเ้พิ่ม
แก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคาร 
ธนชาตท่ีมีประวติัการผ่อนชําระดี 
บ ริ ก า ร บั ต ร เ ค ร ดิ ต  นํ า เ สน อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่บัตรเครดิตธนชาต
ไดร์ฟ วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด โดยเนน้
การบริการใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เช่าซ้ือท่ี
มีประวติัดี และกลุ่มลกูคา้เงินฝาก 

 ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้ความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบ้ริการและนาํเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุม
ทุกความต้องการของลูกค้า   รวมถึงมีการส่งเสริม
การตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนัโดยมีสาย
งาน Retail Banking เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ เง่ือนไข ตลอดจนอตัราดอกเบ้ีย โดย
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี ลูกคา้ท่ี
ต้องการซ้ือบ้าน  ลูกค้าท่ีต้องการสินเช่ือเพื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลโดยใชบ้า้นเป็นหลกัประกนั ลูกคา้เช่า
ซ้ือท่ีมีประวติัการผอ่นชาํระดี และลูกคา้ท่ีตอ้งการสินเช่ือ
เพือ่ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตจดัให้
มีช่องทางการใหบ้ริการสินเช่ือบุคคล โดยเจา้หนา้ท่ีทีม
ขายลูกค้าผู ้บริโภค  ดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนธุรกิจ และเครือข่ายสาขาเป็น
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์สินเช่ือบุคคลหรือผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ 

 2. สินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับ
รถยนต์ บริการสินเช่ือเพื่อ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรถยนต ์ ท่ีมี
ความตอ้งการวงเงินกู ้ ประเภท
วงเงินกูร้ะยะสั้น เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องใน
กิจการ และวงเงินกูร้ะยะยาวเพื่อใช้
ในการขยายธุรกิจ หรือลดตน้ทุน
ทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทาง
การเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น คํ้าประกนั / 
อาวลั และวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ
การคา้ต่างประเทศ เป็นตน้ 

 มุ่งเนน้บริการดา้นสินเช่ือ ใหก้บักลุ่ม
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต ์โดยกาํหนดแผนงาน
ร่วมกนัระหวา่งทีมงานพฒันาผลิตภณัฑแ์ละทีมการตลาด 
เลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท่ีธนาคารธนชาตมีฐานขอ้มูล
และความไดเ้ปรียบดา้นความสมัพนัธ์ในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัลูกคา้โดยบริการใหค้าํปรึกษาการวางแผนธุรกิจและ
การเงินกบัลูกคา้ควบคู่กนัไป เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้
เดิมพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีรวมบริการทางการเงิน 
อ่ืน ๆ ใหลู้กคา้ไดรั้บวงเงินและผลิตภณัฑต่์าง ๆ ตรงกบั
ความตอ้งการและโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมกบั
การดาํเนินธุรกิจ กระจายอาํนาจในการอนุมติั โดยใช้
แบบพิจารณาเครดิต (Credit Scoring) เป็นเคร่ืองมือใน
การกลัน่กรองและพิจารณาอนุมติัสาํหรับสินเช่ือท่ีเป็น
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือมาตรฐาน ทั้งน้ี มีช่องทางการใหบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตต่าง 
จงัหวดั 
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 3. สินเช่ือธุรกจิ ธนาคารธนชาตแบ่ง
กลุ่มลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ (Corporate 
Finance) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

ธุรกิจขนาดใหญ่  หมายถึง  กลุ่ม
ลูกค้าท่ีมียอดขายมากกว่า 1,000 

ล้านบาทต่อปี  ธุรกิจขนาดกลาง 
หมายถึง  กลุ่มลูกค้า ท่ีมียอดขาย
มากกว่า 300 ลา้นบาทต่อปี หรือมี
ความประสงค์จะกู้ยืม เ งินจาก
ธนาคารธนชาตมากกว่า 50 ล้าน
บ าท  สํ าห รั บลู ก ค้า ท่ี มี สถ าน
ประกอบการในเขตกรุงเทพฯและ
ป ริมณฑล  และก ลุ่มลู กค้า ท่ี มี
ยอดขายมากกวา่ 200 ลา้นบาทต่อปี 
และมีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน
มากกว่า 25 ลา้นบาทสําหรับลูกคา้
ท่ีมีสถานประกอบการนอกเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ธุรกิจ

ขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ยอดขายนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาทต่อ
ปี หรือมีความประสงค์จะกูย้ืมเงิน
จากธนาคารน้อยกว่า 50 ลา้นบาท 
สํ า ห รั บ ลู ก ค้ า ท่ี มี ส ถ า น
ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และ
ป ริมณฑล  และก ลุ่มลู กค้า ท่ี มี
ยอดขายนอ้ยกว่า 200 ลา้นบาทต่อ
ปี และมีความประสงค์จะกูย้ืมเงิน 
ไม่เกิน 25 ลา้นบาท สาํหรับลูกคา้ท่ี
มีสถานประกอบการนอกเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 ธนาคารธนชาตกาํหนดนโยบายการใหสิ้นเช่ือ
แก่ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของ
ภาวะเศรษฐกิจ พร้อมกบัการคาํนึงถึงความเส่ียงของเงิน
ใหสิ้นเช่ือของธนาคาร โดยพยายามท่ีจะรักษาความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัผลตอบแทนใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีธนาคารยอมรับได ้ พยายามควบคุมคุณภาพของ
เงินใหสิ้นเช่ือใหดี้ข้ึนและไดมุ่้งพฒันาทีมงานใหมี้ความ
เป็นมืออาชีพมากข้ึน พร้อมจดัตั้งทีมท่ีปรึกษาทางการเงิน 
(วาณิชธนกิจ) เพื่อใหมี้ความพร้อมในการใหค้าํปรึกษา
ทางการเงินกบัลูกคา้อยา่งครบวงจร มุ่งเนน้การใหบ้ริการ
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั นอกจาก
ธนาคารธนชาตจะมีนโยบายการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดา้น
วงเงินสินเช่ือแลว้ ทีมงานของธนาคารยงัใหค้วามสาํคญั
กบัการสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัใกลชิ้ดแก่ลกูคา้ 
สามารถเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอยา่งครบวงจรใหลู้กคา้
ดว้ยการใหค้าํแนะนาํในทุก ๆ  ดา้น เพือ่ใหลู้กคา้เติบโต
อยา่งย ัง่ยนื โดยนาํเสนอบริการ รวมทั้งส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑท์างการเงินของกลุ่มธนชาต ท่ีครอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้ และตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ใน
ทุกดา้น นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตไดจ้ดัตั้งฝ่ายพฒันา
ผลิตภณัฑส์าํหรับลูกคา้ธุรกิจ เพื่อดูแลและออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยงัไดล้งทุนในระบบ
สินเช่ือ รวมถึงพฒันากระบวนการทาํงานภายในใหมี้
ความกระชบั และคล่องตวัมากข้ึน เพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึนธนาคารธนชาต เนน้การให ้
บริการแก่ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ท่ีมีผลการดาํเนินงานดี โดยเฉพาะลูกคา้ท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Target Sector) ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั รวมทั้งเนน้การขยายฐานลกูคา้
ไปสู่ Supply Chain ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกดว้ย  โดย
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี สาํนกังาน
ใหญ่ของธนาคารธนชาต การ Cross Selling ของกลุ่ม 
ธนชาต สาขาของธนาคารธนชาต เครือข่ายและพนัธมิตร
ทางธุรกิจ และอิเลก็ทรอนิกส์แบงกก้ิ์ง 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 4-4 

 

ผลติภณัฑ์และบริการ ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การแข่งขนั 

 4. สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ โดยบริการท่ี
มุ่งเนน้ คือ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
ใหม่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ธนาคารธนชาตได้เปิดให้บริการ
สินเช่ือ Sale and Lease Back ในช่ือ
ผลิตภณัฑ ์ “สินเช่ือรถแลกเงิน” ซ่ึง
เ ป็น สิน เ ช่ื อ ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงิน
สด นอกจากน้ี ยงัมีโครงการ
เก่ียวกบัรถยนตอ่ื์น ๆ เช่นโครงการ
สินเช่ือ NGV ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ธนาคารธนชาตร่วมมือกบั ปตท. 
ให้สินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพื่อ
ติดตั้ งอุปกรณ์รองรับการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) เพื่อส่งเสริมการ
ล ด ใ ช้ นํ้ า มั น  แ ล ะ ช่ ว ย รั ก ษ า
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ธนาคารธนชาตพิจารณาให้สินเช่ือด้วยความ
รอบคอบรัดกุม โดยใหบ้ริการสินเช่ือ ณ สาํนกังานใหญ่ 
และสาขาทัว่ทุกภูมิภาค โดยมีนโยบายการกาํหนดราคา
ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด และให้ผลตอบแทนสูง 
รวมทั้งมีความยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไขการให้
เช่าซ้ือได้ในขอบเขตท่ีกําหนด นอกจากน้ี ยงัให้
ความสาํคญักบัการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี จดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท์ั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่ม
บริษทัใหเ้ช่าซ้ือท่ีอยู่ในกลุ่มของบริษทัผูจ้าํหน่ายรถยนต ์ 
ใชก้ลยทุธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) 
เพือ่เป็นการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเช่าซ้ือรถยนต ์
โดยการเชิญชวนลูกคา้เดิมท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารธนชาต
ให้มาใช้บริการซํ้ าในการทําเช่าซ้ือรถยนต์คันต่อไป 
นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงั
ลูกคา้ท่ีใช้บริการเช่าซ้ือกบับริษทัอ่ืนหรือลูกคา้ท่ีไม่เคย
ใชบ้ริการเช่าซ้ือ (ลูกคา้ท่ีซ้ือเงินสดหรือนิติบุคคล) ใหม้า
ทาํเช่าซ้ือกบัธนาคารธนชาต รวมถึงเพิ่มช่องทางผา่นฐาน
ลูกคา้ของกลุ่มธนชาต (Cross Selling) โดยเนน้กลุ่มลูกคา้
ท่ีมีศกัยภาพ และการร่วมกบัตวัแทนจาํหน่ายในลกัษณะ
แคมเปญพิเศษแก่กลุ่มลูกคา้เฉพาะ 

 5. สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ เป็น
การใหบ้ริการครบวงจรในดา้น
การคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิตเพือ่การสั่ง
สินคา้เขา้ (Import L/C) และการให้
สินเช่ือทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) 
การทาํแพคก้ิงเครดิต (Packing 
Credit) การรับซ้ือและซ้ือลดตัว๋ค่า
สินคา้ออก (Export Bill 
Negotiation) สแตนดบ์ายเลตเตอร์
ออฟเครดิต (Standby L/C) และ
หนงัสือคํ้าประกนัต่างประเทศ 
(Letter of Guarantee) 

 การบริการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สะดวกรวดเร็ว 
อตัราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม ถือเป็นตวัแปรตวัหลกั
ในการส่งเสริมใหลู้กคา้มาใชบ้ริการดา้นธุรกรรมการคา้
ต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตคาํนึงถึงรายไดจ้ากการ
ทาํธุรกรรมของลูกคา้ในภาพรวมและการสร้างฐานลกูคา้
เป็นประเด็นหลกั โดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดงัน้ี ลกูคา้
รายใหญ่ ขนาดกลาง และรายยอ่ย โดยกลุ่มลูกคา้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานลูกคา้
ในอนาคต และสร้างเครือข่ายไปยงัต่างประเทศทัว่โลก 
สาํหรับลกูคา้ธุรกิจขนาดกลางและรายยอ่ยจะเป็นฐานใน
การสร้างรายได ้ทั้งน้ี ไดเ้ปิดช่องทางการใหบ้ริการโดย มี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการคา้ต่างประเทศเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ ตลาด
สินเช่ือธุรกิจและ SMEs และเครือข่ายสาขาของธนาคาร 
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กลุ่มที ่ 3 

บริการด้าน
อเิลก็ทรอนิกส์ 

รองรับการทาํธุรกรรมทางการเงินของ
ลู ก ค้ า ใ ห้ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย 
บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการ
โอนเงินรายยอ่ยอตัโนมติั (ATS) บริการ
โอนเ งินรายใหญ่ระหว่ างธนาคาร 
(BAHTNET) บริการโอนเงินรายย่อย
ระหว่างธนาคาร (SMART) บริการรับ
ชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill 
Payment) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคารธนชาต  

 เนน้กลยทุธ์ในการแข่งขนัทางดา้นราคา
ค่าธรรมเนียม และการขายแบบ Cross-selling และ Up-
selling ซ่ึงสามารถนาํเสนอไดท้ั้งบริษทัขนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่ เพิ่มรายการส่งเสริมการขายใหดึ้งดูดใจลกูคา้
มากยิง่ข้ึน เนน้การเขา้ถึง ความง่าย และสะดวกรวดเร็ว
ของการใหบ้ริการ และสามารถรับเงินไดภ้ายในวนั
เดียวกบัวนัท่ีสัง่โอน โดยมีสาขาตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้
พร้อมใหบ้ริการ เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวก
รวดเร็วในการทาํธุรกรรม และตอ้งการความปลอดภยัใน
การโอนเงิน นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาระบบการใหบ้ริการ
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

กลุ่มที ่4 

บริการด้านอืน่ ๆ 

1. บริการ ธุรกิจป ริวรรต เงินตรา
ต่างประเทศ ให้บริการซ้ือขาย
ธนบัตรต่างประเทศ  Travellers’ 
cheques รวมถึงการซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศทนัที และการซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อ
ธุรกรรมของลูกคา้ทางด้านการคา้
ต่ างประเทศ  และเ พ่ือการโอน
เ งินตร า ต่ า งประ เทศ เข้า /ออก 
สําหรับการรับและชําระค่าสินค้า
และบริการ เ พ่ือบุคคลธรรมดา 
รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นตน้ 

 ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขา
และสาํนกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุม
การให้บริการแก่ธุรกิจและนักท่องเท่ียวไปทัว่ประเทศ 
รวมถึงการปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดย
อิงกับการเค ล่ือนไหวของเ งินตราต่างประเทศใน
ตลาดโลกเป็นสําคญั ทาํให้ลูกคา้ของธนาคารไดร้าคาท่ี
ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม  
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 2. ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน   ธนาคาร 
ธนชาตไดข้ยายการใหบ้ริการผลิตภณัฑ์
ตั๋วแลกเงินไปยงัทุกสาขาทัว่ประเทศ 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวก และ
เพิ่มการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง
ยิ่งข้ึน โดยไดรั้บการตอบรับ และความ
เ ช่ื อ ถื อ จ า ก ลู ก ค้ า ข อ ง ธ น า ค า ร 
ธนชาตเป็นอยา่งดี 

 ในปี 2552 ธนาคารธนชาตได้พฒันารูปแบบ
การให้บริการผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกคา้ท่ีใช้บริการ 
โดยจัดทําสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินเพื่อให้ลูกค้า
ผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรม และ
ยอดเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินแต่ละฉบับได้ในสมุดเล่ม
เดียว และยงัอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
ดว้ยการโอนชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเม่ือครบกาํหนด
ชาํระคืนของตัว๋แลกเงิน หรือดอกเบ้ียรายงวดกรณีมีการ
จ่ายดอกเบ้ียรายงวดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวนัตามท่ีระบุไวใ้นใบคาํสั่งซ้ือแต่ละคร้ังโดย
อตัโนมติั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้เงินฝากทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ มี
ประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารหน้ี และสามารถ
รับความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารผูอ้อกตราสารไดใ้น
ระดบัหน่ึง  

 3. บริการงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริการ
งานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ์
ไดแ้ก่ การรับบริการเป็นผูเ้ก็บรักษา
ทรัพยสิ์น (Custodian)  การเป็น

ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
(Trustee, Fund supervisor)  บริการ

เป็นผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ (Bondholder 
representative)  ตามท่ีได้รับ
อนุญาตจาก ธปท. และสํานักงาน 
ก.ล.ต.   

 

 ตลาดบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ์
เติบโตตามตลาดทุน  ธนาคารธนชาตไดเ้ล็งเห็นโอกาส
ดังกล่าว และเพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการ
ครอบคลุมความต้องการของลูกคา้ จึงได้เร่ิมประกอบ
ธุรกิจการใหบ้ริการงานผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ (Bondholders’ 
Representative) เม่ือปลายปี 2548 โดยรับโอนธุรกิจ
ดังกล่าวมาจาก บริษัทฯ  ซ่ึงได้รับความไวว้างใจจาก
ลูกคา้ประจาํของธนาคาร   และเม่ือปี 2551 ธนาคารได้

เพิ่มการให้บริการใหค้รอบคลุมยิ่งข้ึน โดยไดรั้บอนุญาต
จากทางการให้บ ริการ เ ป็นผู ้ เ ก็บ รักษาท รัพย์สิน 
(Custodian)  และผูดู้แลผลประโยชน์กองทุน (Trustee, 

Fund Supervisor)   แต่เน่ืองจากตลาดบริการงาน
สนับสนุนธุรกิจหลกัทรัพย  ์มีการแข่งขนัสูงมาก ทาํให้
อตัราส่วนการทาํกาํไรตํ่า ผูป้ระกอบการหลายแห่งจึง
พยายามใช้กลยุทธ์ในการเป็นผูน้าํในด้านต้นทุน (Cost 
leadership) โดยเน้นการให้บริการในปริมาณมาก ๆ 
เพื่อให้เกิดความประหยดัจากขนาด  และใช้กลยุทธ์ใน

การใหบ้ริการทางการเงินประเภทอ่ืนร่วมดว้ย     
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ  

 สาํหรับปี 2552 เงินใหสิ้นเช่ือภาคเอกชนของสถาบนัการเงินขยายตวัในอตัราชะลอตวัลง อนัเน่ืองมาจากการ
ชะลอตวัของอุปสงคท์ั้งจากภายในและต่างประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการสินเช่ือมีแนวโนม้ลดลง อีกทั้งธนาคารพาณิชยมี์
ความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการเพิ่มข้ึนของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ ดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยยอดจาํหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์สาํหรับปี 2552 ลดลง ส่งผลใหย้อดสินเช่ือ
เช่าซ้ือใหม่ลดลงเน่ืองจากภาวะดงักล่าว  

 นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแลว้ การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ทางการบางประเด็นถือเป็นอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นระยะสั้น แต่จะส่งผลใหเ้กิดความแขง็แกร่งทางการเงิน และความเป็นมาตรฐานสากล
ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยในระยะยาว ภายหลงั พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช ้ธปท. ไดมี้
การนาํเกณฑก์ารกาํกบัดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel II Pillar 2) มาใชก้บัธนาคารพาณิชยมี์ผลต่อการดาํรง
เงินกองทุนใหเ้พียงพอต่อความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย ์และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม 
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การทาํธุรกิจภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน การใหสิ้นเช่ือ การลงทุน และการก่อภาระผกูพนั ตลอดจนการกาํกบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี มีการใชห้ลกัเกณฑธ์รรมาภิบาลเพื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหค้วามสาํคญักบักรรมการและ
ผูบ้ริหารระดับสูงให้มีบทบาทสําคญัในการบริหารและกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย ์ ในส่วนของปัจจยัท่ีเก้ือหนุนการดาํเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นปี 2552 มี
ปัจจยัท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การอนุญาต การขยายขอบเขต และขยายการให้บริการ ทาํให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถประกอบ
ธุรกิจไดห้ลากหลายมากขึ้น เช่น  

- การอนุญาตเพ่ิมเติมใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถทาํธุรกรรมซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo) สาํหรับการ
ใหกู้ย้มืเงิน และการกูย้มืเงินเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศโดยใชต้ราสารหน้ีสกลุเงินตราต่างประเทศเป็น
หลกัประกนักบัผูล้งทุนสถาบนั 8 ประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตเพิม่เติมจากเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปล่ียน
เงิน 

- การอนุญาตใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถทาํธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพยต่์างประเทศกบัผูล้งทุน
สถาบนั 8 ประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตเพิม่เติมจากเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

- ขยายขอบเขตการใหบ้ริการท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถใหบ้ริการดา้นงานสนบัสนุน และการใหบ้ริการอ่ืน
เพิม่เติมแก่บุคคลอื่น (Insourcing)  

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

 ณ ส้ินปี 2552  จาํนวนธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมีทั้งส้ิน 32 แห่ง โดยแบ่งแยกเป็นธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียน
ในประเทศไทยทั้งส้ิน 17 แห่ง และจาํนวนสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 15 แห่ง  

 หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยร์วมทั้งระบบเท่ากบั 7,121,319 ลา้นบาท แยกเป็น สัดส่วน
ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 6,654,901 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.45 จากยอดเงินรับ
ฝาก และเป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 466,418 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.55 จาก
ยอดเงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2552 เงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยขยายตวัร้อยละ 0.08 จากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยการ
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ชะลอตวัของเงินฝากเป็นผลอนัเน่ืองมาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา เลยส่งผลทาํให้นักลงทุนยา้ยการ
ลงทุนไปยงัตราสารประเภทอ่ืน 

 ในส่วนของเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยร์วมทั้งระบบเท่ากบั 7,807,233 ลา้นบาท เป็นยอดเงินให้
สินเช่ือสุทธิของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทยจาํนวน 6,964,834 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.21 จาก
ยอดเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ และเป็นยอดเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจาํนวน 842,395 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.79 จากยอดเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ โดยมีสดัส่วนใกลเ้คียงกบัส้ินปีท่ีผา่นมา 

 นอกเหนือจากภาวะการแข่งขนัในกลุ่มธนาคารพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีการแข่งขนัในระบบการเงิน เช่น สถาบนั
การเงินท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์ตลาดเงินและตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ซ่ึงมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมาก
ข้ึน อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท์างการ ใหมี้ความยดืหยุน่และรองรับการเปิดเสรีทางการเงินท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ซ่ึงจากภาวะการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวทาํใหธ้นาคารพาณิชยพ์ยายามสร้างความแตกต่างโดยใชก้ลยทุธ์การ
แข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา เช่น การพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินใหมี้ความหลากหลาย การพฒันาช่องทางการใหบ้ริการ การ
พฒันาคุณภาพการบริการ รวมถึงการสร้างพนัธมิตรในกลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งน้ี เพื่ออาํนวยความสะดวกและตอบสนอง
ต่อทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ อีกทั้งไดมี้การมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รมากข้ึน ผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และการเพิ่มโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) นอกเหนือไปจากการ
แข่งขนัดา้นอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นกลยทุธ์หลกัของธนาคารพาณิชย ์  

 ในส่วนของแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน “กนง.” ของ ธปท. คร้ังล่าสุด 
ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2553 ไดมี้นโยบายคงอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1.25 นบัว่าเป็นการคงอตัราดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่
เดือนเมษายน 2552 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคารพาณิชยอ์ยู่ท่ีร้อยละ  
0.65-1.60 ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียใหสิ้นเช่ือโดยเฉล่ียของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 
4 ปี 2552 นั้นจะอยู่ท่ีร้อยละ 6.44-7.13 ส่งผลให้อตัราส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและสินเช่ือโดยเฉล่ียของ
ธนาคารพาณิชยอ์ยูท่ี่ร้อยละ 5.53-5.79 

ขนาดของบริษทัเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  

 ณ ส้ินปี 2552 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 432,970 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.20 โดยธนาคาร 
ธนชาตมีขนาดสินทรัพยเ์ป็นอนัดบัท่ี 7 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยธนาคารธนชาตมีส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเงิน
ฝากรวมกบัเงินกูร้ะยะสั้นคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของยอดเงินฝากในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยมียอดเงินฝากและเงินกูร้ะยะ
สั้นทั้งส้ิน 341,496 ลา้นบาท เป็นอนัดบัท่ี 7 ในส่วนด้านเงินให้สินเช่ือ ธนาคารธนชาตมียอดเงินให้สินเช่ือจาํนวน 
283,571 ลา้นบาท โดยส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเงินใหสิ้นเช่ือเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของยอดเงินให้
สินเช่ือในกลุ่มนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ี 7 เช่นกนั 

แนวโนม้การแข่งขนัในอนาคต 

 จากการท่ีตวัเลขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่ิมมีสัญญาณปรับตวัไปไหนทิศทาง
ท่ีดีข้ึน โดยคาดวา่เศรษฐกิจของไทยในปี 2553 น่าจะเห็นการปรับตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากการปรับตวั
ของเศรษฐกิจโลกท่ีดีข้ึน การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของภาครัฐ และการปรับตัวดีข้ึนของความเช่ือมัน่ทาง
เศรษฐกิจ  
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 อตัราเงินเฟ้อในปี 2553 มีการคาดการณ์วา่จะมีการเพิ่มในอตัราเร่งจนถึงช่วงตน้ปี 2553 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
ราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วในปีก่อนหนา้ โดยการเร่งตวัน้ีน่าจะเกิดข้ึนเฉพาะในไตรมาสแรกเท่านั้น 
หลงัจากนั้นอตัราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 2-4 ทั้งน้ี เงินเฟ้อท่ีเร่งตวัข้ึนไม่ไดส้ะทอ้นถึงการปรับตวัข้ึนของราคา
สินคา้และบริการอยา่งกวา้งขวาง แต่เป็นผลมาจากระดบัราคานํ้ ามนัเป็นหลกั 

 แนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารของไทยใน ปี 2553 การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Banking) ยงัคงเป็นการพฒันาหลกัของธนาคารพาณิชย ์อนันาํมาซ่ึงการเพิ่มรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee based 
Income) และการให้บริการทางดา้นต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้เป้าหมายท่ีเพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การพฒันาทางดา้น 
Internet Banking, Cash Management และ Mobile Banking เป็นตน้   นอกจากน้ี การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Alliances) กบัธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการศกัยภาพในการทาํธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายให้
หลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีรวมถึงการทาํ Cross-selling ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร เช่น การทาํ Bancassurance ของธุรกิจ
ประกนัภยัและประกนัชีวิต เป็นตน้  

 ในเร่ืองของการเจริญเติบโตของสินเช่ือในปี 2553 นั้น จะไดแ้รงสนบัสนุนของนโยบายการกระตุน้เศษฐกิจ
ของรัฐบาลรอบท่ีหน่ึง จาํนวน 280,000 ลา้นบาท ในการกระตุน้การกระจายรายได ้การสร้างงานในชนบท และการเพิ่ม
กาํลงัซ้ือ และรอบท่ีสอง จาํนวน 1.43 ลา้นลา้นบาท เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งน้ีรวมถึงนโยบายการกระตุน้
เศรษฐกิจผา่นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ในการสนบัสนุนการขยายสินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and 
Medium Enterprise Loan) และสินเช่ือเพ่ือการบริโภค (Consumer Lending) 

 ปัจจัยเส่ียงในปี 2553 นั้น ก็ยงัคงอยู่ท่ีเร่ืองของสถานการณ์การเมืองท่ีไม่ความไม่แน่นอนอยู่ ซ่ึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในดา้นการลงทุนอยู่บา้ง ประกอบกบัปัญหาในเร่ืองของมาบตาพุด ท่ียงัไม่สามารถหาทาง
ออกได ้ซ่ึงในกรณีน้ีจะส่งผลกระทบทาํใหป้ริมาณของสินเช่ือธุรกิจ (Corporate Loan) มีโอกาสชะลอตวัลงในปี 2553 
ส่วนด้านความเส่ียงในเร่ืองของกฎระเบียบขอ้บงัคบันั้นจะยงัไม่เห็นผลในปี 2553 แต่จะเร่ิมมีผลต่อธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์ปี 2554 และ 2555 ซ่ึงหมายความวา่ธนาคารพาณิชยย์งัพอมีเวลาปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน
ได ้
 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 
 ธุรกิจหลักทรัพย์ ใหบ้ริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัการกองทุน
รวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กิจการยืมและใหย้มืหลกัทรัพย ์และการจดัการเงินร่วมลงทุน และไดป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ตลอดจนสนบัสนุนธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส่วนธุรกจิจัดการ
ลงทุน ใหบ้ริการโดย บลจ. ธนชาต ประกอบธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
และธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 
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ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลกั ไดแ้ก่ สายงานธุรกิจนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์
และ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจและท่ีปรึกษาการลงทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสาํนกังานสาขาทั้งหมด 25 
สาขา  โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  1. นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้บริการขอ้มูลวิเคราะห์
หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของบริษทัมีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกคา้รายย่อย และ
ลูกคา้สถาบนัทั้งในและต่างประเทศ  

  2. การเป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ใหบ้ริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
ตราสารอนุพนัธ์ 

  3.  การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ สําหรับลูกค้าท่ีมีความ
ประสงคต์อ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์  

 4. ที่ปรึกษาการลงทุน จดัหาหรือสร้างผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยจะสร้างแบบแผนการลงทุนอย่างมีระบบและมีการพิจารณาการกระจายการลงทุน โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสม และเป้าหมายการลงทุนของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงการลงทุนน้ีจะครอบคลุมการลงทุนในตราสาร
หลายประเภท 

 5.   ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน ใหบ้ริการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและใหข้อ้มูล
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ีบริษทัเป็นตวัแทน 

 6.  ทีป่รึกษาทางการเงนิและการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ ใหบ้ริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
และรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
รับประกนัการจาํหน่าย  ผูร่้วมจดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย   ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการ
จาํหน่าย  

 7. นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ใหบ้ริการใน 3 ลกัษณะ คือ  งานบริการนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูอ้อกหลกัทรัพย ์ 
นายทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยโ์ครงการการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่แก่กรรมการ หรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program : ESOP) 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

1. ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นปี 2552  ปรับตวัดีข้ึนเทียบกบัปี 2551 ทั้งดา้น
ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (market capitalization) และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยมี
ปัจจยับวกจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรับตวัดีข้ึนจากจุดตํ่าสุดในไตร
มาสท่ี 4 ปี 2551  โดยในปี 2552 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัปรับสูงข้ึนจากปี 2551 และมีมูลค่าสูงสุดในรอบ  
5 ปี โดยนกัลงทุนรายยอ่ยมีสัดส่วนการซ้ือขายหลกัทรัพยสู์งสุด ขณะท่ีนกัลงทุนต่างประเทศกลบัมาเป็นผูซ้ื้อสุทธิ  การ
ระดมทุนในปี 2552 มีบริษทัจดทะเบียนเขา้ระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 17 บริษทั (SET 6 บริษทั และ mai 11 บริษทั)  
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และกองทุนอสงัหาริมทรัพยจ์าํนวน 5 กองทุน ทั้งน้ีในปี 2552 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยปิดตวัท่ี 734.54 จุด สูงกว่าดชันี
ปิดของปี 2551 ท่ี 449.96 จุด มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี นบัจากปี 2548  ในขณะท่ีมูลค่าซ้ือ
ขายเฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี 18,226  ลา้นบาท ส่วนบริษทัมีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์378,274 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 4.27 หรือ อนัดบัท่ี 7  จากจาํนวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งหมด 35 บริษทั ทั้งน้ีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
และส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 

2. สมาชิกในตลาดอนุพนัธ์ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 41 ราย โดยเป็นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป 36 บริษทั และในปี 
2552 ตลาดอนุพนัธ์ไดรั้บสมาชิกผูค้า้ทองจาํนวน 5 ราย เพื่อเป็นการสนบัสนุนการซ้ือขาย Gold Futures โดยตลาด
อนุพนัธ์ (TFEX)  ในปี 2552 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,334,318 ลา้นบาท หรือเฉล่ีย 5,589 ลา้นบาทต่อวนั โดยมีปริมาณการ
ซ้ือขายรวมทั้งหมด 3.08 ลา้นสัญญา หรือเฉล่ีย 12,771 สัญญาต่อวนั เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 44 จากปลายปี 2551 ซ่ึงอยู่ท่ี
ระดบั 8,837 สัญญาต่อวนั ทั้งน้ีเป็นการซ้ือขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตประมาณร้อยละ 21 สินคา้ท่ีมีการซ้ือขายมากท่ีสุด 
คือ SET50 Index Futures ซ่ึงมีการซ้ือขายคิดเป็นร้อยละ 84 ของปริมาณการซ้ือขายรวม ทั้งน้ี ณวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552  
มีสถานะคงคา้งรวม 28,281 สัญญา และมีจาํนวนบญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์รวมทั้งส้ิน 29,647 บญัชี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86.5 จาก
ส้ินปี 2551 สาํหรับสินคา้  Gold Futures ซ่ึงเร่ิมซ้ือขายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552  และ Single Stock Futures ท่ีเพิ่ม
หลกัทรัพยอ์า้งอิงใหม่ 11 ตวั ในเดือนมิถุนายน โดยสินคา้ทั้งสองน้ีไดรั้บความสนใจจากผูล้งทุนเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี Gold 
Futures มีปริมาณการซ้ือขายโดยเฉล่ียทั้งปี 1,397 สัญญาต่อวนั หรือประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการซ้ือขายรวมของ
ทั้งตลาดอนุพนัธ ์และ Single  Stock Futures มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ีย 600 สญัญาต่อวนัเพิ่มจากปีก่อนหนา้ถึง 3 เท่า  

 3. ธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุนในปัจจุบนั มีใหบ้ริการในบริษทัหลกัทรัพยช์ั้นนาํเท่านั้น แต่สาํหรับการแข่งขนั
ในกลุ่มธนาคารกลบัมีความรุนแรง เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสําหรับประเทศไทยมีความกระจุกตวั และธนาคาร
ตอ้งการดึงดูดลูกคา้เพ่ือนาํเสนอการให้บริการท่ีครบวงจรของธนาคาร ทั้งดา้นการเงิน การลงทุน ความสะดวกสบาย 
ตลอดจนความหรูหราท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ทั้งน้ี ยงัมีการแข่งขนัจาก Private Bank ในต่างประเทศ ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีการลงทุนใน
หลากหลายประเภท และหลากหลายตราสารทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีประทับใจให้กับลูกคา้ชั้ นนํา
ภายในประเทศ 

 4. ธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจาํหน่ายหลักทรัพยมี์การแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง จากจาํนวน
ผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนและมีจาํนวนมาก โดยบางส่วนนั้นเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีพนัธมิตรจากต่างประเทศ 
นอกจากน้ี ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัเร่ิมมีการแข่งขนัในดา้นราคามากข้ึน แต่อย่างไรกต็ามปัจจยัการแข่งขนัหลกัยงัคง
เป็นการแข่งขนัดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร ทั้งดา้นการใหค้าํแนะนาํท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนการสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและประโยชนใ์หก้บัลกูคา้ได ้

ธุรกิจจดัการลงทุน 
ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 บลจ.ธนชาต ให้ความสําคญัและเน้นการทาํตลาดในส่วนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป 
(Retail Mutual Funds) ใหมี้ความหลากหลาย เพื่อใหค้รอบคลุมทุกระดบัความตอ้งการและทุกกลุ่มของผูล้งทุน ดว้ยการ
เสนอขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง ซ่ึงรวมถึงการเสนอขายโดยตรงต่อผูส้นใจลงทุน โดยจดั
ใหมี้บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดควบคุมดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างเคร่งครัด และเพ่ือความสะดวกของผูล้งทุน บลจ.ธนชาต ได้จดัให้มีการเสนอขายกองทุนผ่านสาขาของธนาคาร 
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ธนชาต และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
ก.ล.ต. นอกจากน้ีไดป้รับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยการพฒันาการใหบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 ณ ส้ินปี 2552 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทั้งส้ิน 20 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการกองทุน
รวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 1,528,058.14  ลา้นบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายภุกัษ ์กองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู ้
ลงทุนต่างประเทศ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง) ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 25.40 มีกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่
ระหว่างปี 2552 จาํนวน 605 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 590,754.83 ลา้นบาท โดยกองทุนส่วนใหญ่ท่ีจดัตั้ง
ใหม่เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ ประเภทตราสารหน้ีระยะสั้นอายไุม่เกิน 1 ปี จาํนวน 375 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ 440,787.34 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 74.61 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ในปี 2552  

 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2552 บลจ.ธนชาต มีจาํนวนกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไป 
(Retail Mutual Funds ) จาํนวน 78 กองทุน  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 74,713.96 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.79 
อยูใ่นลาํดบัท่ี 5 ในจาํนวนผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 20 บริษทั โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.89 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน
ส่วนใหญ่มาจากการเสนอขายกองทุนท่ีลงทุนในพนัธบตัรเกาหลีซ่ึงมีมูลค่ารวม 16,760.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 79.25 
ของกองทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด สาํหรับกองทุนส่วนบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของ บลจ.ธนชาต ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2552 มีจาํนวน 23 กองทุน รวมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทั้งส้ิน 8,256.46 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเป็นมูลค่า 6,741.64 
ลา้นบาทหรือร้อยละ 445.05 ส่วนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพภายใตก้ารบริหารของ บลจ.ธนชาต มีจาํนวนกองทุนภายใตก้าร
บริหาร 22 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 4,511.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาเป็นมูลค่า 504.66 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 12.59 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิประกนั 
 การดาํเนินธุรกิจประกนัของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกจิประกนัภัย ดาํเนินการโดย 

ธนชาตประกนัภยั ให้บริการประกนัวินาศภยัทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดาํเนินการโดย ธนชาตประกนัชีวิต 
ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจประกนัชีวิต สาํหรับสถาบนัและองคก์ร และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

ธุรกิจประกนัภยั 

 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 ใหบ้ริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึง การบริการรับประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยั
รถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบด็เตลด็ และธุรกิจการลงทุน 

 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

ในปี 2552 ธุรกิจประกนัวินาศภยัของไทยยงัคงมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับตรงเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือ
เทียบกบัปี 2551 แต่ละบริษทัพยายามปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถแข่งขนัไดด้ว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ใชก้ลยุทธ์การ
แข่งขนัด้านราคา คิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีราคาไม่แพงแต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดม้าก เพิ่มความคุม้ครองใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ ตลอดจนทาํโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งทางโทรทศัน ์
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 4-13 

วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสร้างภาพลกัษณ์ให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้
มากข้ึน นอกจากน้ี หลายบริษทัยงัมุ่งเนน้ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการหลงัการขาย และการขยายช่องทางการจดั
จาํหน่าย มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้รวดเร็วมากข้ึน ดว้ยการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้อาํนวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนการดาํเนินงาน ขณะเดียวกนัหลายบริษทัไดส้ร้างพนัธมิตรทางการคา้ท่ีมีเครือข่ายการจดัจาํหน่าย
กวา้งขวาง เช่น สาขาธนาคารพาณิชย  ์ร้านคา้สะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้หรือห้างคา้ปลีกรายใหญ่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนั ใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้รายยอ่ยไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมถึงการขายทางโทรศพัท ์(Telemarketing) ดว้ย  

 ธนชาตประกนัภยั มุ่งเนน้มาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตย ์ ตลอดจนไดพ้ฒันา
สายผลิตภณัฑ์ และนําเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ คาํนึงถึงอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ียุติธรรมต่อลูกคา้ รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขนั ให้
ทนักบัภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม 
กลุ่มลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ของจาํนวนลูกคา้ทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้รายย่อยท่ีมีทุนประกนัของ
ทรัพยสิ์นเอาประกนัอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑ์ประกันวินาศภยัท่ีลูกคา้เลือก ได้แก่ การ
ประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัอคัคีภยับา้นอยู่อาศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจากลูกคา้สินเช่ือของธนาคารธนชาต และ
การทาํการตลาดของธนชาตประกนัภยัเอง   

 สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกนัตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไปนั้น ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบนั
องค์กรเอกชนท่ีดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม โดยผลิตภณัฑ์หลกั ๆ ท่ี
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และการประกนัอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ตั้งแต่ธนชาตประกนัภยั ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัมา มิไดมี้การพึ่งพิงลูกคา้รายหน่ึง
รายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดดาํเนินการใหบ้ริการรับประกนัภยัเฉพาะแก่
ลูกคา้ภายในประเทศเท่านั้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2553 อา้งอิงบริษทั 
ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) โดยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตวัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.25–1.00 

เน่ืองจากรัฐบาลของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินทั้งหลายไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัญหา และ
พยายามใชน้โยบายและมาตรการท่ีจาํเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประกอบกบัความ
รุนแรงของปัญหามีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นกลไกในการทาํงาน และหากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมีการขยายตวัตามสมมติฐาน คาดวา่เบ้ียประกนัวินาศภยัไทยน่าจะมีการขยายตวัท่ีไม่สูงนกัท่ีร้อยละ 5.6 โดยมี
เบ้ียประกนัวินาศภยัรับรวมทั้งส้ิน 115,040.11 ลา้นบาท 

ธุรกิจประกนัชีวิต 

 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 ใหบ้ริการดา้นความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะของลูกคา้   ไดแ้ก่ 
การประกนัรายบุคคล และการประกนักลุ่ม  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 4-14 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 ธนชาตประกนัชีวิต มีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจแบบ Multi-distribution Channel เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไป ดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่ม
ลูกคา้ ปัจจุบนัมีช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง อนัประกอบดว้ย การขายผา่นองคก์ารต่าง ๆ การขายผา่นสหกรณ์
ต่าง ๆ การขายผา่นนายหนา้ประกนัภยั การขายผา่นสถาบนัการเงิน(Bancassurance)  และการขายผ่านตวัแทนประกนั
ชีวิต   

ในปี 2552 ธุรกิจประกนัชีวิตมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะจากช่องทางการขายผา่น Bancassurance ซ่ึง
เป็นผลจากปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่ากระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของธนาคารให้โตติดลบ อนัเป็นเหตุให้ธนาคารต่างตอ้ง
หนัพ่ึงรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการขายประกนัชีวิต และภาพธุรกิจโดยรวมในปี 2552   จะขยายตวัไดป้ระมาณร้อยละ 
16-18   ส่วนในปี 2553   คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 15-20  ซ่ึงจากความสาํเร็จของการรุกตลาด
ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชยใ์นปี 2552 ทาํใหค้าดว่าธนาคารต่าง ๆ ท่ีร่วมมือกบับริษทัประกนัชีวิตท่ีเป็นพนัธมิตร    
จะใหค้วามสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ ์   การส่งเสริมการขาย และการพฒันาพนกังานธนาคารใหมี้ความรู้  ทกัษะใน
การนาํเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตมากข้ึน  ในขณะท่ีช่องทางตวัแทนก็จะใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองเพ่ือให้มี
ทกัษะในการเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและวางแผนการบริหารเงินใหก้บัลูกคา้   

ในช่วง 11 เดือน ของปี 2552 ธนชาตประกนัชีวิต มีส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกนัภยัรับรวมทุกประเภท
ร้อยละ 4.71 หรืออยูใ่นลาํดบัท่ี 8 ของตลาด  และมีส่วนแบ่งตลาดของเบ้ียประกนัภยัรับปีแรกร้อยละ 13.27 หรืออยูใ่น
ลาํดบัท่ี 2 ของตลาด 

แนวโนม้อุตสาหกรรมประกนัชีวิตปี 2553 คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 15-20 จาก
แนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีจะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยในทุกภาคส่วน อนัมีส่วนช่วยเก้ือหนุนการขยายตวัของ
ธุรกิจประกนัชีวิต ตามอาํนาจซ้ือและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียธนาคารท่ียงัอยู่
ในช่วงชะลอตวั  ขณะท่ีผลตอบแทนจากธุรกิจประกนัชีวิตอยู่ในอตัราท่ีสูงกว่า ทาํใหมี้การร่วมมือกนัระหว่างธนาคาร
และบริษทัประกนัชีวิตท่ีจะร่วมกนัขยายการขายผา่น Bancassurance  การเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ 
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้หมาะสมแต่ละช่องทางการขาย  และแรงสนบัสนุน
ของภาครัฐบาลท่ีอาจจะเพิม่วงเงินลดหยอ่นภาษีจากเบ้ียประกนัภยักรณีซ้ือประกนัสุขภาพหรือการประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคล  การหกัลดหยอ่นภาษีสาํหรับกรมธรรมแ์บบบาํนาญ ฯลฯ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
กจิบร ิหารสนิทรัพย์ 

 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 ธุรกิจบริหารสินทรัพยข์องกลุ่มธนชาตดาํเนินการโดย  บบส. เอ็น เอฟ เอส   และ บบส. แม๊กซ์   ประกอบ
กิจการรับซ้ือ  หรือรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาต, สถาบันการเงินทัว่ไป   และ 

สถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการแลว้   เพื่อนาํมาบริหาร หรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไปรวมทั้งประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
ตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นประกาศกระทรวงการคลงัหรือกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

เน่ืองจาก บบส. เอ็น เอฟ เอส และ บบส. แม๊กซ์   มีวตัถุประสงค ์และนโยบายหลกั ในการบริหารหน้ีดอ้ย
คุณภาพและฟ้ืนฟูคุณภาพลูกหน้ีท่ีรับซ้ือ หรือรับโอนมาจากสถาบนัการเงิน  รวมทั้ งสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการ
ดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
เพื่อนาํมาบริหาร หรือจาํหน่ายจ่ายโอนโดย บบส. แม๊กซ์ รับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพจากธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ 
จาํกดั (มหาชน) ส่วน บบส. เอ็น เอฟ เอส รับโอนทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภาพจากกลุ่มธนชาตเป็นหลกั สําหรับการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาหน้ีคา้งชาํระ   โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหน้ีว่า
สมควรจะปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หรือควรจาํหน่ายทรัพยสิ์นเพื่อชาํระหน้ี คือ การขายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนมาใหแ้ก่
บุคคลภายนอกท่ีสนใจทั่วไป ตามกลยุทธ์การดําเนินงานท่ีได้วางไว้ เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระทาํได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด ้  โดยการว่าจา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นสินทรัพยร์อ
การขายไวเ้ป็นการเฉพาะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีจะขาย กาํหนดราคาขาย บริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมี
มูลค่าสูง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตวัแทนนายหนา้ระดบัมืออาชีพในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้น  โดยจดัทาํ Package ของ
ทรัพยสิ์นให้มี Value-Added เพิ่มข้ึน , ประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือในรูปแบบของการใหสิ้นเช่ือโดยมี
เง่ือนไขพิเศษ  เช่น  ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ  กรณีงานขายทรัพยสิ์นออกบูธ   และเพ่ิมช่องทางในการจดั
จาํหน่าย เช่น ผ่านนายหนา้ หรือตวัแทนจดัหา และติดต่อกบับริษทัเอกชนท่ีดาํเนินการจดัประมูลขายหลกัทรัพย ์ การ
ขายร่วม (Cross-selling)  และผ่านเวบ็ไซต ์  ของกลุ่มธนชาต รวมทั้ง การจดัหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจาํหน่าย  เพ่ือ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ   
แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาต นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้ ซ่ึงในปี 2552 มีจาํนวน 19,346 ลา้นบาท รวมถึงสาํรองตามกฎหมายและกาํไรสะสมแลว้ แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญั
ของธนาคารธนชาตยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีสาํคญัอีก 2 แห่ง คือ 
 1. เงินฝาก ณ ส้ินปี 2552 มีจาํนวน 266,727 ลา้นบาท ลดลงจาก 270,832 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2551  
 2. เงินกูย้ืม จาํนวน 90,936 ลา้นบาท แบ่งเป็นแหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 75,936 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นตัว๋แลกเงินระยะสั้น เน่ืองจากธนาคารธนชาตเพิ่มช่องทางในการออมเงินใหลู้กคา้ดว้ยการออก
ตัว๋แลกเงินระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 15,000 ลา้นบาท    

การจดัหาเงนิทุน หรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 ณ ส้ินปี 2552 ธนาคารธนชาตไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะใน
กลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

1. บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต)  
  ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก่บริษทัฯ เพื่อใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตทุ์กประเภทตามนโยบายธุรกิจของ
กลุ่มธนชาต โดยในปี 2552 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 2,168 ลา้นบาท ลดลงจาก 3,645 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2551 
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2. บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืแก่บริษทัฯ เพื่อใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือรถยนตเ์พื่อการพาณิชยทุ์กประเภท และ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รวมทั้งรถจกัรยานยนต ์ตามการอนุญาตจาก ธปท. เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550 โดย
อนุญาตใหบ้ริษทัฯ ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ทน บริษทั  ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั และในปี 2552 มียอด
เงินกูค้งคา้งจาํนวน 634 ลา้นบาท ลดลงจาก 824 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2551 

3.  บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั) 
   ธนาคารธนชาตใหกู้ย้ืมแก่บริษทัฯ เพ่ือใชใ้นการใหเ้ช่าซ้ือทรัพยสิ์นและใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลีสซ่ิง 
โดยในปี 2552 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 77 ลา้นบาท 

4. บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกดั (บริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต) 
  ธนาคารธนชาตใหกู้ย้ืมแก่บริษทัฯ เพื่อใชใ้นการบริการงานท่ีปรึกษากฎหมาย งานนิติกรรมสัญญา 
งานฟ้องคดีและบงัคบัคดี และงานประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัประกนั โดยในปี 2552 มียอดเงินกูค้งคา้งจาํนวน 10 ลา้น
บาท ยอดเงินกูย้มืคงคา้งแก่กลุ่มธนชาตดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 2,889 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของยอดเงินท่ีให้
กูย้มืทั้งหมด ณ ส้ินปี 2552 โดยทั้งหมดเป็นการใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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การวจิยัและพฒันา  

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้กเลิกหวัขอ้น้ี” 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของและไม่ติดภาระจาํนอง/จาํนาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2550 - 2552 มีดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

ทีด่นิ    
ท่ีดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ท่ีดินในต่างจงัหวดั 

220 
269 

192 
269 

192 
269 

รวมท่ีดิน 489 461 461 
อาคาร    
สาํนกังานใหญ่ 60 60 60 
สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขาในต่างจงัหวดั 

123 
357 

74 
257 

72 
257 

รวมอาคาร 540 391 389 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์    
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง/คอมพิวเตอร์/เคร่ืองใช ้  
  สาํนกังาน 

 
3,399 

 
3,079 

 
2,494 

รวมเคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 3,399 3,079 2,494 
ยานพาหนะ 216 206 209 

งานระหว่างติดตั้ง 18 95 27 

รวม 4,662 4,232 3,580 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,238) (1,710) (1,272) 
หัก  ค่าเผือ่การด้อยค่า (1) - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 2,423 2,522 2,308 
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 – 2552 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

รายการ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

ซอฟทแ์วร์ 475 419 216 
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สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัฯและบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อใชเ้ป็นสํานักงานสาขาและทาํสัญญาเช่า
รถยนต์ จาํนวนหลายสัญญา บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2550 – 2552 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
สัญญาเช่าท่ีดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
สัญญาเช่ารถยนต ์

1,044 
53 

1,116 
48 

794 
34 

รวม 1,097 1,164 828 

5.2 เงนิให้สินเช่ือ 

นโยบายการจดัช้ันสินทรัพย์ 

สินทรัพย์จัดชั้นของบริษทัฯและบริษัทย่อย ท่ีเป็นสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย์)
ประกอบดว้ยเงินลงทุน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ ทรัพยสิ์นรอการขาย และสินทรัพยอ่ื์น    โดยบริษทัฯและ 
บริษทัย่อย มีนโยบายการจดัชั้นสินทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงสรุปการจดัชั้น
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

การจดัช้ัน 
เงนิให้สินเช่ือ 

และดอกเบีย้ค้างรับ 
เงนิลงทุน 

ทรัพย์สิน        
รอการขาย 

สินทรัพย์อืน่ รวม 

จดัชั้นปกติ 307,188 - - 131 307,319 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,970 - - 58 18,028 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1,713 - - 3 1,716 

จดัชั้นสงสยั 2,180 - - 3 2,183 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ 7,737 986 822 196 9,741 

รวม 336,788 986 822 391 338,987 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และ
ปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็จากลูกหน้ีไม่ได ้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ี
โดยอาศยัประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี โดยจดัชั้นสินทรัพยอ์อกเป็น 6 ระดบัตามคุณภาพสินทรัพย ์ ซ่ึงมีคาํจาํกดัความท่ีสาํคญั
และมีอตัราขั้นตํ่าของการตั้งสาํรองในแต่ละระดบัชั้น ซ่ึงคาํนึงถึงระยะเวลาและฐานะการเงินของลูกหน้ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงอตัราท่ีใชใ้นการตั้งสาํรองเป็น ดงัน้ี 
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จดัชั้นปกติ 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ  
ควรระวงัเป็นพิเศษ 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 
จดัชั้นสงสยั 
จดัชั้นสงสยัจะสูญ 
จดัชั้นสูญ 
 

ตั้งสาํรองไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 1  ของยอดหน้ีคงคา้ง 
ตั้งสาํรองไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  2 ของยอดหน้ีคงคา้ง 

 
 
      ตั้งสาํรองไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 100  ของยอดหน้ีคงคา้งสุทธิ 
 
      ตดัออกจากบญัชี 

 
หมายเหตุ 1) ยอดหน้ีคงคา้ง หมายถึง ยอดคงคา้งของมูลหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

2) ยอดหน้ีคงคา้งสุทธิ หมายถึง ส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ 
   ไดรั้บจากลูกหน้ี หรือ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกั ประกนั 

• บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและใหเ้ช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้ง (อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์าร
จดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้
สุทธิหลงัหกัหลกัประกนั และสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หกั
หลกัประกนั 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงพจิารณาจากสถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 

• บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเขา้หลกัเกณฑก์ารตดัจาํหน่ายหน้ีสูญตาม
กฎหมายภาษีอากร และสาํหรับบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจ์ะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเช่าซ้ือเป็นหน้ีสูญ เม่ือ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดก้นัสาํรองสาํหรับลกูหน้ีครบร้อยละ 100 แลว้  

• การตดัจาํหน่ายลกูหน้ีเป็นหน้ีสูญ และหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพิ่มค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

            นโยบายการตั้งสํารองค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

            ณ วนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยมี์การดอ้ยค่าลงหรือไม่ หาก
สินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หาก
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงให้
เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน  

             มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  สามารถ
ตรวจสอบได ้ เพื่อให้ลูกหน้ีสามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้ และสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนให้กบับริษทัไดสู้งสุด  
และไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุดจากลกูหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว   
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นโยบายการรับรู้รายได้ 

ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ และรายไดต้ามสญัญาเช่า
ซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective rate) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือท่ีผิดนดัชาํระเงินตน้หรือ
ดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงินจะโอนกลบั
รายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียหลงัจากนั้นจะ
บนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสาํหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้ง 
โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการ
ติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ี
จะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใช้
กาํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสําหรับ
ลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี และภายหลงัการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับ
ซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะ
บนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้
สินเช่ือนั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 

ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์หก้บัลูกคา้ซ่ึงจะทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 

5.3  เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ เลง็เห็นว่าการบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึงการลงทุน
ในหลกัทรัพยช์ัว่คราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกาํหนดใหมี้การทบทวนแผนการลงทุนทุกปี หรือทุกคร้ัง
ท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และใหมี้การวดัผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้ดี ความเส่ียงตํ่า และมีโอกาส
ไดรั้บผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษทัฯ กาํหนดใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบดูแลการลงทุนในส่วนของตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีแยกจากกนั ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ีทางการกาํหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจุบนั บริษทัฯ บริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้งแต่การพิจารณาอนุมติัการลงทุน ติดตามทบทวนผลการ
ลงทุน รวมทั้งกาํหนดนโยบาย   การลงทุน ส่วนการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด (Market 
Risk) บริษทัฯ ไดน้าํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุนแต่ละตวั และวิเคราะห์
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ความเส่ียงของ Portfolio ได ้เพ่ือท่ีจะกาํหนด Limit ของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับไดแ้ละจะนาํไปใชใ้นการจดัสรร
เงินกองทุน (Capital Allocation) เพือ่รองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตต่อไป 

การตั้งสํารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่า 

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า        
ยติุธรรม โดยในการกาํหนดราคายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯ  ตามในตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น  ส่วนท่ี 1หวัขอ้ 
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  

5.4    การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินท่ีดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส่วนใหญ่จึงเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์
ธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
วงเงินลงทุนข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจนั้นๆ โดยสัดส่วนการ
ถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ  

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแตกต่างไปตามลกัษณะธุรกิจและกลยุทธ์การ
ลงทุน การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอาํนาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพื่อร่วมกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของ
บริษทัแม่และร่วมบริหารงานในบริษทัยอ่ย 

สาํหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ 
เพือ่ร่วมกาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น ส่วนการบริหารงานภายในบริษทัฯ ดาํเนินการตามอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมส่ีวนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุน้ หากมีสัดส่วนการถือหุน้สูง 
บริษทัฯ จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกว่าบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากว่า อย่างไรก็ตาม 
โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเพือ่ร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 

การส่งตัวแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนกังาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวฒิุ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพือ่ร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ 
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“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดย้กเลิกหวัขอ้น้ี” 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีมี่ผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพยม์ากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น หรือร้อยละ 10 
ของสินทรัพยห์มุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเห็นวา่การถกูฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นคู่ความกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

คดีทีมี่ผลต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมีนัยสําคญั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 1,395 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 848 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ี
ส้ินสุด อยา่งไรกต็าม ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมด
เป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
 1. หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธ์ิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ดงัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน 13,331,540,030  บาท   
    แบ่งเป็นหุน้สามญั    1,333,138,147  หุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
    แบ่งเป็นหุน้บุริมสิทธ์ิ               15,856 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

(ผูถื้อหุน้บุริมสิทธ์ิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย
และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี) 

 2. หุน้กู ้
 2.1 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2546 ชุดท่ี 1  ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2553 

ช่ือเฉพาะ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2546   
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2553 (“หุน้กู”้) (TCAP103A) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  7 ปี 
วนัออกหุ้นกู้ 31 มีนาคม 2546 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 31 มีนาคม 2553 
จํานวนหุ้นกู้ 4,000,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 4,000,000,000.- บาท 
มูลค่าที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 4,000,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่ากบัอตัราถวัเฉล่ียต่อปีของอตัราดอกเบ้ีย 

MLR ท่ีประกาศใชเ้ป็นคราว ๆ โดยธนาคารอา้งอิง ลบดว้ยอตัรา
ร้อยละ 3.45 ต่อปี โดยธนาคารอา้งอิงหมายถึง ธนาคารกสิกรไทย
จาํกดั(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพจาํกดั(มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน)  

วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายน ของทุกปี 
เงื่อนไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A-” 
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2.2 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2551  ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2553 

ช่ือเฉพาะ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551  ชุดท่ี 1  
ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2553 (“หุน้กู”้) (TCAP105A) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  1.5 ปี 
วนัออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน 2551 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 18 พฤษภาคม 2553 
จํานวนหุ้นกู้ 2,500,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 2,500,000,000.- บาท 
มูลค่าที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 2,500,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี  
วนัชําระดอกเบีย้ งวดแรก 18 พฤษภาคม 2552 และงวดสุดทา้ย 18 พฤษภาคม 2553 
เงื่อนไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A” 

 2.3 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2551 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2554 

ช่ือเฉพาะ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2551  ชุดท่ี 2  
ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2554 (“หุน้กู”้) (TCAP11NA) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  3  ปี 
วนัออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน  2551 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 18 พฤศจิกายน 2554 
จํานวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 1,500,000,000.- บาท 
มูลค่าที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 1,500,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี  
วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงื่อนไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A” 
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 2.4 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2552 ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2557 

ช่ือเฉพาะ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั  (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2552     
ครบกาํหนดไถ่ถอน  ปี 2557 (“หุน้กู”้) (TCAP14NA) 

ประเภทหุ้นกู้  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และมีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้

อายุหุ้นกู้  5  ปี 
วนัออกหุ้นกู้ 12 พฤศจิกายน  2552 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2557 
จํานวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000.- บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000.- บาท 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทีอ่อก 9,000,000,000.- บาท 
มูลค่าที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน 9,000,000,000.- บาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.9 ต่อปี  
วนัชําระดอกเบีย้ ทุกวนัท่ี 12 พฤศจิกายน,12 กมุภาพนัธ์,12 พฤษภาคม และ 12 

สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้
เงื่อนไขอืน่ทีสํ่าคญั - 
การจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A” 

 3. ตัว๋แลกเงิน 
 -ไม่มี 

 4. การออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 
ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็น

บุคคลต่างดา้ว  (Thai Trust Fund) 
 -ไม่มี 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ตลท. ไดอ้อก NVDR
มีหุ้นของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน  103,870,302 หุ้น หรือร้อยละ 7.79  ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปอา้งอิงทุกประการ แต่จะไม่
สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น   ยกเวน้กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจาก ตลท. 
(Delisting)  ดงันั้น หากมีการนาํหุน้ของบริษทัฯไปออก NVDR  เป็นจาํนวนมาก จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงกจ็ะลดลง 
ส่งผลใหสิ้ทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายอ่ืนเพิ่มข้ึน 

อน่ึง   จาํนวนหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํไปออก  NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษทัฯไม่สามารถ
ควบคุมได ้ ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ไดจ้าก ตลท.ผา่น Web Site : 
www.set.or.th/nvdr  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 7-4

 5. ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(Shareholding 
Agreement) 
 -ไม่มี 

 6. พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 
 -ไม่มี 
ผู้ถือหุ้น   
 รายช่ือผูถื้อหุน้ / กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัสูงสุด 10 รายแรก จาํนวนหุน้ท่ีถือและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี  
15 ตุลาคม 2552  (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด) 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น/กลุ่มผู้ถอืหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ยอดรวม คดิเป็นร้อยละ 
1. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  129,914,400 - 129,914,400 9.74 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั  101,692,477 - 101,692,477 7.63 
3. บริษทั คอม-ลิงค ์จาํกดั  101,548,200 - 101,548,200 7.62 
4. CHASE  NOMINEES LIMITED 42  57,670,100 - 57,670,100 4.33 
5. นายบรรณพจน์  ดามาพงศ ์ 57,000,000 - 57,000,000 4.28 
6. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 55,324,300 - 55,324,300 4.15 
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  45,827,342 - 45,827,342 3.44 
8. DAIWA SECURITIES SMBC CO.LTD.-CLIENTS  
        ACCOUNT 

42,000,000 - 42,000,000 3.15 

9. NORTRUST NOMINEES LTD. 31,354,500 - 31,354,500 2.35 
10. MELLON BANK,N.A.  22,978,000 - 22,978,000 1.72 
11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 687,828,828 15,856 687,844,684 51.59 

จาํนวนหุ้นทีเ่รียกชําระแล้ว 1,333,138,147 15,856 1,333,154,003 100.00 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 849,234,867 15,796 849,250,663 63.70 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 483.903,280 60 483.903,340 36.30 
ท่ีมา    : รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บัศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์แจง้ช่ือผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสญัชาติ
ต่างดา้ว ในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ญัชาติไทย จาํนวน 91,141 หุน้ และผูฝ้ากหลกัทรัพยแ์จง้ช่ือ 
ผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นสญัชาติไทยในบญัชีฝากหลกัทรัพยส์าํหรับผูถื้อหลกัทรัพยส์ญัชาติต่างดา้วจาํนวน 55,800 หุน้ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  จึงปรากฏช่ือ บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก และ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 
ตามลาํดบั เป็นผูถื้อหุน้แทน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ เม่ือเห็นวา่บริษทัฯมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 

 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ปี 2552 มีดงัน้ี 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2552 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 มีมติใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน 
ปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุน้สามญัและผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในอตัราท่ีเท่ากนั จาํนวน 0.35  บาทต่อหุน้ ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2552 
จาํนวน  1,277,829,703  หุน้*  คิดเป็นเงิน 447,240,396.05 บาท 
หมายเหตุ : * จาํนวนหุ้นท่ีใชใ้นการคาํนวณเงินปันผล มาจากจาํนวนหุ้นของบริษทัทั้งหมด หักดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุ้นคืน

จากโครงการซ้ือหุ้นคืน จาํนวน 55,324,300 หุน้ 

• ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 มีมติใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งผูถื้อหุน้
สามญัและหุน้บุริมสิทธิในอตัราท่ีเท่ากนั หุน้ละ 0.60 บาทต่อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 จาํนวน 1,277,829,703 
หุน้ คิดเป็นเงิน 766,697,821.80 บาท  เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดคร่ึงปีแรกตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 จาํนวน 0.30 บาทต่อหุน้  คิดเป็นเงิน 399,946,200.90 บาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 24 
ตุลาคม 2551 รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2551 ทั้งส้ินจาํนวน 1,166,644,022.70 บาท หรือ
อตัรา 0.90 บาทต่อหุน้     

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
ธนาคารธนชาต มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เม่ือผลประกอบการของธนาคารธนชาตมีกาํไร โดยจะพิจารณาถึง

ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารธนชาต และเงินสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ธนาคารธนชาต อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่ธนาคารธนชาต มีกาํไรพอสมควร
ท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั และบริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
เม่ือผลประกอบการของบริษทัมีกาํไร  โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอของเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ และเงินท่ี
ตอ้งสาํรองตามกฎหมาย  ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  
เม่ือเห็นวา่บริษทัมีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการอยา่งมีนยัสาํคญั 
-ไม่มี 
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8.   การจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีสายงานหลกั
ดงัแสดงในโครงสร้างการกาํกบัดูแลและบริหารจดัการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ สาํนกัตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี คณะกรรมการทรัพยสิ์นรอการขาย 

สายงานกลยทุธ์และแผนงาน สายงานธุรกิจ 

ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 

ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 

สาํนกัเลขานุการองคก์ร 

บริหารเงินและการลงทุน 

ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

กลุ่มบริหารทรัพยสิ์นรอการ

ส่วนวิเคราะห์ขอ้มูลกลาง 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน            

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากาํหนดแนวนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 
2546  และมีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการรวมทั้งการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติัสาํหรับบุคลากร   

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งจริยธรรมการ
ดํา เ นิน ธุร กิจ  และจรรยาบรรณกรรมการ  ผู ้บ ริหารและพนักงาน  เ ผ ยแพ ร่ไว้ใน เ ว็บไซต์ของบ ริษัท
“www.thanachart.co.th” และในระบบอินทราเน็ต ของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการส่ือสารใหบุ้คลากรทุกระดบัของกลุ่ม
ธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ย่างทัว่ถึง โดยมีจุดมุ่งหมายอนัสําคญัในการส่ือความไปยงัพนกังานกลุ่ม 
ธนชาต ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ถึงความยึดมัน่ของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัตามคุณลกัษณะหลกั
ของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตมีการสนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการเสริมสร้างจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม (CG & CSR Project )  ใหก้บัพนกังานในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง และไดอ้อกแบบหลกัสูตรเป็นการเฉพาะ 
ท่ีมุ่งเสริมสร้างให้พนักงานปฏิบติังานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวิชาชีพ   เช่น  
หลกัสูตรนกัธุรกิจหวัใจสีขาว  หลกัสูตรสร้างเสริมจริยธรรมดว้ย Inner Power   หลกัสูตรจุดประกายจิตสาํนึกแห่ง
คุณธรรม เป็นตน้ โดยตลอดปี 2552 ไดจ้ดัอบรมใหก้บัพนกังานทุกระดบัทัว่ประเทศ รวม 3,950 คน 

การปฏิบัตขิองบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนปี 2552  มีดังต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีม   

1.1 การดูแลสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ และการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐาน

ตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี
ประชุมอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นอิสระ  

1.2   การประชุมผูถื้อหุน้  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2552 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการ

ประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย วาระการประชุม และขอ้มูลในแต่ละวาระอยา่งครบถว้น 
เพยีงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 
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ระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองกาํหนดการจ่ายเงินปันผลและ
กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พร้อมระเบียบวาระการประชุม 

เวบ็ไซตบ์ริษทั 
(www.thanachart.co.th)   

เผยแพร่หนงัสือเชิญบอกกล่าวประชุมและขอ้มูลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ วนั เวลา สถานท่ี
ประชุม กฎเกณฑใ์นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  รวมทั้งหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21  วนั โดยมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลในรูปแบบ
เอกสารท่ีส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูถื้อหุน้ 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม 19 วนั  

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในหนงัสือพิมพร์ายวนั ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

 บริษทัฯ มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม 
และสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินกิจการ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 จนถึงวนัท่ี  27 มกราคม 2552 
โดยจดัใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และมีการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเร่ือง ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผลในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม และเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมา
ประชุมแทนได ้ 

 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ จาํนวน 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกบัประวติั
และส่วนไดเ้สียของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม เพื่อใหเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ 
ผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2552   
 บริษทัฯไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งสถานท่ีประชุม  เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ  มีการนาํระบบบาร์โคด๊ 

มาใชล้งทะเบียน พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพือ่ใหก้ารลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง  

 บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อไม่ใหเ้กิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้
สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ได ้ลงมติ บริษทัฯไม่มี
การสลบัวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุม หรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 
รวมทั้งใหสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมอยา่งเตม็ท่ี 

 มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  379 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน  640 ราย 

 กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
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 ท่านประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบั
คะแนนอยา่งชดัเจน  ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในช่วงเปิดการประชุม 

 บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดใหมี้การเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกรายเพื่อตรวจนบัคะแนน 

 ในการประชุมมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวีดีทศันเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลชดัเจน 

ภายหลงัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯได้จดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างครบถว้น และได้จดัส่ง 

ร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2552 ต่อ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลท.”  และเผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ (บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  29 เมษายน 2552 
และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552) 

1.3 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  
บริษทัฯ มีการกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ  ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานภายในบริษทัฯ จดัระบบงานการเกบ็รักษาขอ้มูลภายในใหมี้การกาํกบัดูแลอยา่ง
เหมาะสม 

 กาํหนดใหผู้บ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่าย
บญัชี ตามเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์“สํานกังาน ก.ล.ต.” รายงานการ 
ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส และหากมีการซ้ือ-ขายหุน้จะตอ้งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.ภายใน 3 วนัทาํการ นบั
จากวนัซ้ือ-ขายหุน้ และส่งสาํเนาใหส้าํนกัเลขานุการองคก์รของบริษทัฯ ทราบทุกคร้ัง 

 หา้มกรรมการ   ผูบ้ริหาร  พนกังาน  ลูกจา้ง  และท่ีปรึกษา  ท่ีล่วงรู้สารสนเทศสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ นาํมาใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยกาํหนดไวใ้นประกาศ และในจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธนชาต  

 มีการประกาศเร่ืองการกาํกบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดช่วง
ระยะเวลาหา้มทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นเวลา 15 วนัก่อนส้ินแต่ละไตรมาส
จนถึงวนัเปิดเผยงบการเงินอีก 2 วนั      

 กรณีพบมีการนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบติัท่ีผิดวินยั ตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั    

1.4 มาตรการดูแลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจน

มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

 กรณีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการระหว่างกนั จะส่ง
เร่ืองให้ฝ่ายกาํกับกฎระเบียบและขอ้บงัคบั ให้ความเห็นในประเด็นขอ้กฎหมายและเกณฑ์ปฏิบติั ก่อนนาํเสนอผูมี้
อาํนาจเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมติั  
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 มีการกาํหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่ารายการใดท่ีกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันมีผลประโยชน์ในการทาํรายการ  ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะพิจารณา และห้ามกรรมการ 
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณานั้น ๆ 

 กรณีการขออนุมติัทาํธุรกรรมในกิจการท่ีบริษทัฯ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของ บริษทัฯ มี
ผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดว้ยมติเอกฉนัทโ์ดยไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัการลงทุนนั้น 

 มีการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั ไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนั และไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย “ธปท.” 

 การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือ
รายการระหวา่งกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการกาํหนด   

 มีการสอบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามแผนงานตรวจสอบประจาํปี และมีการรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลความเก่ียวพนัทางธุรกิจ หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบักรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงทุกไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลในการควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
เป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2.    บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดแ้ก่ ลูกคา้  คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มี
การเปิดเผยขอ้มูลโดยส่ือภายในเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกระดบัถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพือ่ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยูต่ลอดเวลา โดย
กาํหนดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ 
 กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงและมีระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีดี   มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแลและอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้
ไดใ้ชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี  

พนกังาน   
 ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมโดยมีการสํารวจขอ้มูล ตลอดจน
พิจารณาถึงอตัราเงินเฟ้อและดชันีผูบ้ริโภค เพื่อใชเ้ป็นแนวโนม้ในการปรับเงินเดือน  รวมถึงใชร้ะบบตวัช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยในปี 2552 ไดน้าํแบบประเมินคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน
กลุ่มธนชาต สอดรับกบัยทุธศาสตร์หลกัในการดาํเนินธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) ของกลุ่มธนชาต เป็นตวัวดั
ประสิทธิภาพการทาํงาน   เพื่อการจ่ายผลตอบแทนและการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งอยา่งเป็นธรรม  นอกจากน้ี ยงัมีการ
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จดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน ไดแ้ก่   ค่ารักษาพยาบาล   วนัลาหยุดพกัผ่อนประจาํปี   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ    
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานในกลุ่มธนชาต การซ้อมหนีไฟ ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมของสถานท่ีทาํงานให้
เหมาะสมมีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น   รวมถึงเสริมสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานท่ีดี    ดว้ยการจดัทาํ
วารสารรายเดือน  “ธ สายใย” ซ่ึงเป็นวารสารท่ีมุ่งสานสายใย ในกลุ่มธนชาต นอกจากน้ี มีการส่ือสารผ่านระบบ
อินทราเน็ต ท่ีใชส้าํหรับเผยแพร่ข่าวสาร   ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต   รวมถึงกฎเกณฑภ์ายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
กิจกรรมของกลุ่มธนชาต 

 กลุ่มธนชาตมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  โดยในปี 2552  ยงัคงมุ่งเนน้การยกระดบั
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานในทุกระดบั  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน สามารถตอบสนองต่อวิสยัทศัน ์ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต รวมทั้งเสริมสร้างใหพ้นกังานตระหนกัถึง
การดาํเนินงานตามกฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงได้มีการกาํหนด
แผนพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต เพื่อใหส้ามารถรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจและการขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่มธนชาต ดว้ยการฝึกอบรมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํและ
การสนับสนุนองค์ความรู้บางด้านจากสโกเทียแบงก์ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการเงินในระดับสากล รวมทั้ งการ
ฝึกอบรมสมัมนาภายนอก การศึกษาดูงานกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 ในปี 2552  กลุ่มธนชาตไดจ้ดัโครงการ “Go Together” ข้ึนเป็นปีท่ี 3 ภายใตแ้นวความคิด “A Year of Customer-
Centric Creating a Culture of  Collaboration”  จาํนวนทั้งส้ิน 13 โครงการ  ทั้งน้ีโครงการ “Go Together” เป็นโครงการ
ท่ีเสริมสร้าง ความเป็นหน่ึงเดียวกนัภายในองคก์ร โดยท่านประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคาร
ธนชาต  เขา้ร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารและพนกังานเครือข่ายสาขา เพ่ือมุ่งเนน้การส่ือสารทิศทางการดาํเนินกลยุทธ์ของ
กลุ่มธนชาต รวมถึงนโยบายท่ีสอดรับกบัยทุธศาสตร์ในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือสร้างขวญัตลอดจนกาํลงัใจ และ
เป็นการสร้างความสามคัคี และร่วมมือกนัในองคก์ร   เน่ืองจากบุคลากรเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัของกลุ่มธนชาต และ
สาํหรับในปี 2553  โครงการ “Go Together”  ยงัคงมีการดาํเนินการต่อไปภายใตแ้นวคิด “Grow Together” 

ลูกคา้ 
 กลุ่มธนชาต  มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ ์  และบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ มีการเรียก
เก็บค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑ์และบริการอย่างครบถว้นและเพียงพอให้ลูกคา้ทราบก่อน
ตดัสินใจ  

กลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 กลุ่มธนชาต ไดมี้การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อใหส้ามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น ทั้งจากลกูคา้ 
บุคคลภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนาํความคิดเห็นดา้นต่างๆ มาพฒันาองคก์ร  โดย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าท่ีการตลาด ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ 
กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) เป็นตน้ บริษทัฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ระบบรับเร่ืองร้องเรียนอย่างชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หรือ 
ผูร้้องเรียนทุกราย ทั้งน้ี ทุกเดือนจะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ เพ่ือนาํมาปรับปรุงบริการของกลุ่ม 
ธนชาต ใหต้อบสนองความตอ้งการและทาํใหล้กูคา้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความพงึพอใจในการใชบ้ริการต่อไป 
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คู่คา้ / เจา้หน้ี 
 สาํหรับคู่คา้ กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติังานในการจดัซ้ือ จดัจา้งท่ีชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยมีระเบียบอาํนาจอนุมติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
พสัดุ และการเช่าอยา่งละเอียดและรัดกมุ  

 สาํหรับเจา้หน้ี ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้ รวมทั้งยึดมัน่ในความซ่ือสัตยต่์อการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีให้ไวต้่อเจา้หน้ี  โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงร่วมกนั รวมทั้งหลกัเกณฑ์ และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ท่ีจะร่วมมือกนัในระยะยาว   

คู่แข่ง 
 ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกา และแข่งขนักบับุคคลอ่ืน หรือองคก์รอ่ืน ภายใตน้โยบายและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด
ไวอ้ยา่งเป็นธรรม ไม่กล่าวหา ใหร้้ายหรือซํ้าเติมคู่แข่งขนั รวมถึงไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่ง ดว้ยวิธีท่ีไม่
สุจริตและไม่เหมาะสม  

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 กลุ่มธนชาต ไดย้ึดมัน่ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเป็น ผูน้าํในการผลกัดนั
อยา่งจริงจงั ซ่ึงหลกัการของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตน้ี ดาํเนินอยูภ่ายใตห้ลกัการในเร่ืองรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ท่ีว่า “เติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีคุณธรรมพร้อมมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือชุมชนท้องถ่ิน และสังคมอย่างเขา้ใจ ตั้ งใจจริงและต่อเน่ือง จากความร่วมมือกับ
พนกังาน พนัธมิตร ชุมชนในทอ้งถ่ินและสงัคม”   

ภาครัฐ 
 ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัของทางการ และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกิจกบัองคก์ร หรือบุคคลท่ีกระทาํผดิต่อกฎหมาย 

3.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  ทาํหนา้ท่ีดูแล
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมี้การรายงานท่ีถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือ
ไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และจดัใหมี้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปี  

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และได้เปิดเผย
คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis : MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงิน
รายไตรมาสและรายงวดประจาํปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินประจาํงวดคร่ึงปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 
เป็นตน้มา  

บริษทัฯ  มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลและข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา 
ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้  นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์ร  รวมถึงใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี  สามารถติดต่อส่วน
งานนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ไดท้างโทรศพัท์หมายเลข 0 2613 6107 และ 0 2217 8199 ต่อ 3027 หรือ E-mail 
address: ir.nf@thanachart.co.th  บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น  
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เท่าเทียมกนั โปร่งใส และทนัการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
-    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
-    งบการเงินของบริษทั และรายงานประจาํปี (Annual Report)  
-     มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่างๆ  

2. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
4. เวบ็ไซตข์องบริษทั “www.thanachart.co.th”  
5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ  
6. การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) 
7. การพบปะใหข้อ้มูลแบบตวัต่อตวั (Company Visit / One-on-One Meeting) 
8. การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 
9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ข่าวสารทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2552 ท่ีผา่นมา เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั้งส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดพ้บ
และใหข้อ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่างๆ  ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุมทาง
โทรศพัท ์(Conference Call) การจดัพบนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยก์ลุ่มยอ่ย (Group Analyst Meeting) และเดินทางไปพบ
นกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)  

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ทั้งดา้นการเงิน 

การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัทาํให้สามารถบริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่บริษทัฯ 

บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
และประกาศของ ธปท. เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 

กรรมการอสิระ บริษทัฯ กาํหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กวา่แนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี 
1. ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัในกลุ่ม บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ย หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีนบัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง หรือพนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ 

บริษทัในกลุ่ม บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ (ทั้งใน และช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา)   

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัในกลุ่ม บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีมีความขดัแยง้ 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญานอยา่งอิสระของตน 
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4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง    บุตรและคู่
สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในกลุ่ม บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  หรือ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ซ่ึงมีจาํนวนเงินหรือมีมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัตามเกณฑท่ี์กาํหนด (ทั้งใน และช่วง 2 ปี 
ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง)  

6. ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
7. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนในกลุ่ม บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ในเวลาเดียวกนั    
8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นการจาํกดัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ  

 ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นหรือตาํแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดท่ีจะมา
บีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร หมายถงึ 
1.  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ีทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือประกาศข้ึนใชแ้ทน กรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบดาํเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหารและให้
หมายความถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไวว้่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการ
มีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

2. ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน หมายความวา่  
1) กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารงานในตาํแหน่งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูซ่ึ้งมีตาํแหน่ง

เทียบเท่าท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน  
2) กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และ

ใหห้มายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive committee) 
3) กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไว้

แลว้เป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 
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ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมกนัร้อยละ 67 ของจาํนวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด โดย ณ 31 ธนัวาคม 2552 มีโครงสร้างคณะกรรมการ ดงัน้ี 

รายนาม ตาํแหน่ง 
กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ 

1.นายบนัเทิง       ตนัติวิท ประธานกรรมการ -  - 
2.นายศุภเดช       พนูพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ  - - 
3.นายสมเจตน ์    หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  - - 
4.นายพิมล       รัฐปัตย ์ กรรมการ -  - 
5.นายสมเกียรติ      ศุขเทวา กรรมการ -   

6.นางศิริเพญ็       สีตสุวรรณ กรรมการ -   

7.นางพนัธ์ทิพย ์    สุรทิณฑ ์ กรรมการ -   

8.นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 
9.นายทวีศกัด์ิ      ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ  - - 
หมายเหตุ   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามกระทาํการแทนบริษทัฯ ประกอบดว้ย นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป นาย

ทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ  กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ โดยมี
นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทองเป็นเลขานุการบริษทั 

การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทัได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของ 
บริษทัฯ โดยในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่งถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ก็ใหใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 
หลงัจากวนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ใหใ้ช้
วิธีจบัสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งมานานเท่า ๆ กนั เป็นจาํนวนมากกว่าจาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราว
นั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยใชว้ิธีจบัสลาก  กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าวอาจไดรั้บ
เลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

บทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ  และมีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย
ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ทั้งน้ี หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 

1. บริหารจดัการ บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือบริหารจดัการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
3. มอบหมายหนา้ท่ี หรืออาํนาจใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอยา่งใด

แทนคณะกรรมการบริษทั ได ้
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4. พิจารณามอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจดาํเนินการในธุรกิจ
บริษทัฯ ภายใตง้บประมาณค่าใชจ่้ายประเภททุน และงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัใหด้าํเนินการใน
โครงการต่าง ๆ 

5. ใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์ภารกิจ คุณคา่ท่ีบริษทัฯ มุ่งหวงั และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
6. พิจารณา และหารือเก่ียวกบักลยทุธ์ ท่ีเสนอโดยฝ่ายจดัการ และอนุมติัในประเด็นสาํคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทาง

และนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีเสนอโดย
ฝ่ายจดัการ 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความคืบหนา้ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ดูแลกาํกบัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
9. ดูแลให้มีการกาํกบัตรวจสอบ ทั้งจากผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกให้ทาํหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิผล 
9. อนุมติังบการเงินประจาํไตรมาส รายงวด และประจาํปี พร้อมทั้งดูแลการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
10. ดูแลใหมี้การส่ือสารในเร่ืองต่าง ๆ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน 

การแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ   

การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มสถาบนัการเงิน  จึงใชเ้กณฑ์ในเร่ืองน้ี ตามประกาศ ธปท. เก่ียวกบั 

ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน โดยกรรมการและผูบ้ริหาร สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งในบริษทัไดอี้กไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ  

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยกาํหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษทัได้อนุมัติจัดตั้ งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช   พนูพิพฒัน ์    ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวสุวรรณภา   สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 
4. นายทวีศกัด์ิ  ศกัด์ิศิริลาภ     กรรมการบริหาร 
 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 หมายเหตุ  1. นายอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2552 
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   2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2552 และธปท.  
     พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี  25 มิถุนายน 2552 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 1. บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั
ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. บริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
 3. บริหารจดัการเก่ียวกบัสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
 4. บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ เช่น การรับฝากเงิน การใหสิ้นเช่ือ การลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย  
เป็นตน้ 
 5. บริหารจัดการการดาํเนินงานภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
จดัการงานธุรการ เป็นตน้ 
 6. มอบหมายหน้า ท่ี  หรือมอบอํานาจช่วงเ ก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีอยู่ภายใต้อ ํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร 
 7. กลัน่กรองงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee) ข้ึน โดยมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือสาํคญัของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการบริหารงานใหมี้มาตรฐานท่ีถกูตอ้ง โปร่งใส มีการ
ควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชนต่์อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความเป็นอิสระ
ในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัสาํหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี ตลท. และธปท. กาํหนด และไดป้ระกาศเป็นกฎบตัรไวโ้ดยไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีสาํนกัตรวจสอบทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ
ขอ้กาํหนดของบริษทั  กฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้รวมถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2541 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน  
3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ 2 ท่าน มีความรู้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือ
การเงิน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็   สีตสุวรรณ           ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ   
3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ   
 นายภาวตั   เมธีชุติกลุ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นางสาวศิรินทร   พญาพรหม   ผูช่้วยเลขานุการ 
หมายเหตุ   1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2552   
 2. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 
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  3.นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 
  4. กรรมการท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน มี 2 ท่าน คือ  

    นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ และนางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานกระบวนการจดัทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้โดยประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และผูก้าํกบัดูแล 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ว่ามีอย่างเพียงพอสอดคลอ้งกบัแนวทางของ ธปท. และ
นโยบายของบริษทัฯ 

4. สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายใน เม่ือมีขอ้สังเกตหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

5. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหมี้ความถูกตอ้ง และ
ครบถว้น   

6. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางการ 
7. พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้งติดตาม

ผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9. ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้งผูอ้าํนวยการสาํนกัตรวจสอบ  
10. มีอาํนาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. มีอาํนาจลงนามอนุมติั ดงัน้ี 

11.1  การบริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคลของสาํนกัตรวจสอบ ตามระเบียบเก่ียวกบัพนกังาน 
11.2  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของสาํนกัตรวจสอบ ภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั โดยใหก้รรมการ

ท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 
12. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัยอ่ย และบริษทัลูกของบริษทัยอ่ยมอบหมายใหส้ายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต
สรุปผลภาพรวมการปฏิบติังานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในฐานะบริษทัแม่รับทราบ 

         กรณีท่ีมีประเด็นท่ีมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ เร่ือง ท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การทุจริต และเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่องบการเงิน หรือสถานะ หรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรงใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด        

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และตามท่ี ตลท. หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนด 
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คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2545 ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา  
2. นางศิริเพญ็   สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา  
3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการสรรหา  
 นายภาณุพนัธ์ุ   ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
หมายเหตุ  1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  
 2. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552  
 3. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552  

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1.     กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจในการ

จดัการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให ้ธปท. หากมีการร้องขอ 
2.    กาํหนดคุณสมบติัการเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจาก  

             2.1   คุณวุฒิ  ความรู้  ประสบการณ์   
             2.2    การอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี   
             2.3    นาํผลการประเมินคณะกรรมการมาใชป้ระกอบการพจิารณาในกรณีท่ีกรรมการเดิมดาํรงตาํแหน่ง           
ต่ออีกวาระ   

3. กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 

4.    ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ องคป์ระกอบ คุณสมบติั  และจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทักาํหนด รวมถึงเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป   

5.     คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง หรือนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามแต่กรณี  

6.     คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย   
กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

7.    จดัเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจในการจดัการ  
8.     เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปี 
9.     รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
 คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2545 ประกอบ 
ดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัการดาํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
2. นางศิริเพญ็   สีตสุวรรณ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 8-15 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  
  2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ลาออกจากการเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 
  3. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552  

 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชนอ่ื์นของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และส่งนโยบายดงักล่าวให ้ธปท. หากมีการร้องขอ 
2. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
3. กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการ

จดัการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาํปี 
4. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
5. ดูแลใหก้รรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบับทบาท

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
6. ทบทวนรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  

ผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีกาํหนดใชใ้นปัจจุบนัเพ่ือความเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 
7. พิจารณาการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

เพือ่เป็นการจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
8. เปิดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้ งจดัทาํรายงานการ

กาํหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 
9. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
 ดว้ยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล และกลัน่กรองการทาํธุรกรรมต่าง ๆ  ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ย บริษทัฯ จึงกาํหนดให้
คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ยอีกฐานะหน่ึง โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
1. นาํเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งหมด ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นโยบายความเส่ียงนั้นไดมี้การปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 
2. กาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงในดา้นของการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และการ

แกปั้ญหา  
3. ทาํหน้าท่ีประเมินปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็น

สาระสาํคญัเพือ่นาํมาใชใ้นการเปล่ียนนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ 
4. กาํหนดและสัง่การหน่วยงานบริหารความเส่ียงในการพฒันากลไก การบริหารความเส่ียงใหดี้ยิง่ข้ึน 
5. ติดตามและควบคุมการปฏิบติังานในการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ และ / หรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีวางไว ้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 8-16 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกัการและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของ ตลท. คณะกรรมการบริษทั จึงไดท้าํบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการบรรษทัภิบาล (Corporate Governance 
Committee) โดยเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ี ตลท.  สํานกังาน ก.ล.ต.  
และธปท. กาํหนด โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 2 ชุด ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายท่ี
กาํหนดข้ึน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการใหมี้ระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี 

ผูบ้ริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา
และผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบญัชี ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1.  นายสมเจตน ์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่* 
2.  นายทวีศกัด์ิ   ศกัด์ิศิริลาภ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจ 
3.  นายวชัระ   เพิม่พทิกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 
4.  นางสาวรมณีย ์  เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพื่อการจดัการ 
5.  นางสาวดาราวรรณ   บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
6.  นางธนวนัต ์  ชยัสิทธิการคา้ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 

หมายเหตุ  *   นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ลาออกจากตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552    
โดยยงัคงดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ ต่อไป และ 
นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 

เลขานุการบริษทั 
 บริษทัฯ ได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2551 ทั้ งน้ี ได้มีการแต่งตั้ ง นายภาณุพนัธ์ุ    
ตวงทอง เป็นเลขานุการบริษทั แทน นายอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล ตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2552  และมอบหมายให้สํานกั
เลขานุการองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ และติดตาม
ใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึง
ปฏิบติัต่าง ๆ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติั
ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายงานประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ ตาม
ระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

6. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
8. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด   

การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัฯ มีการกาํหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัไวล้่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกาํหนด
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี จะมีการกาํหนด
วาระล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน ประกอบดว้ย วาระเพ่ือทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมติั และการบริหารความเส่ียงท่ีตอ้ง
พิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุม และรวบรวมเอกสาร
ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหก้รรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2552 ท่ีผา่นมา มี
การประชุมรวมทั้งส้ิน 13  คร้ัง   

 ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิด
โอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมแสดง
ขอ้สังเกตและความเห็นของกรรมการไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัพร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2552 
หน่วย : คร้ัง 

 

รายนามคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุมท้ังหมด 
13 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด 
8 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด  
4 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด 
2  คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด  
14 คร้ัง) 

1.  นายบนัเทิง              ตนัติวิท 13 - - - - 

2.  นายศุภเดช              พนูพิพฒัน์ 13 - - - 14

3.  นายสมเจตน์           หมู่ศิริเลิศ 11 - - - 6

4.  นายพิมล                 รัฐปัตย ์ 13 - - - -

5.  นายสมเกียรติ          ศุขเทวา 13 8 4 2 -

6.  นางศิริเพญ็             สีตสุวรรณ 11 7 4 2 - 

7.  นางพนัธ์ทิพย ์        สุรทิณฑ ์ 5 5 - - - 

8.  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 13 - 4 2 9 

9.  นายทวีศกัด์ิ            ศกัด์ิศิริลาภ 13 - - - 13 
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หน่วย : คร้ัง 
 

รายนามคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุมท้ังหมด 
13 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด 
8 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด  
4 คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด 
2  คร้ัง) 

(ประชุมทั้งหมด  
14 คร้ัง) 

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งระหว่างปี      

1.  พลเรือตรีนายแพทยว์ิทุร แสงสิงแกว้ 1 - - - - 

2.  นายสมมาตร          พนูภกัดี - - - - - 

3. นายอนุวติัร์             เหลืองทวีกลุ 4 - - - 5 

หมายเหตุ   1. พลเรือตรีนายแพทยว์ิทุร แสงสิงแกว้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม 2552 
 2.นายสมมาตร พนูภกัดี ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552 
3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี  2 มีนาคม 2552 
4. นายอนุวติัร์ เหลืองทวีกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2552 
5. นางพนัธทิ์พย ์สุรทิณฑ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี  26 พฤษภาคม 2552 และ 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 
6. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 

สิงหาคม 2552 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 
 1. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 
 บริษัทฯ มิได้กําหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว้ เพียงแต่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  
ว่าตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5  คน วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีข้ึนได ้ 2 กรณี  คือ  กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ 
ท่ีตอ้งออกตามวาระ และกรณีแต่งตั้งกรรมการระหวา่งวาระเน่ืองจากตาํแหน่งวา่งลง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยใน
กรณีแรกจะ ตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนกรณีหลงัคณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาลงมติได้ภายใต้
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน  ในส่วนของการแต่งตั้ งกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ ตลท. และสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออก
เสียงลงคะแนน และท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือ

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดกไ็ด ้ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละคร้ังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้ 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ย
เพยีงใดไม่ได ้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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 2. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร และ      
ในจาํนวนน้ีใหก้รรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแล   
กิจการของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหาร            
โดยตาํแหน่ง 

 3.  วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยาม
ไวข้า้งตน้   ทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ี ตลท. กาํหนด มีความเป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั   

 4. วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในคณะกรรมการ
บริษทัอย่างนอ้ยจาํนวน  3 ท่าน เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนโดยมี
อาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตามแนวทาง
ท่ี ตลท. และท่ี ธปท.ประกาศกาํหนด  

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
กรรมการบริษทัทุกท่านไดผ้่านหลกัสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai 

Institute of Directors Association: IOD) ท่านละ 1 หลกัสูตร เป็นอยา่งนอ้ย โดยในปี 2552 กรรมการจาํนวน 2 ท่าน ได้
เขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมในหลกัสูตรท่ี IOD จดัข้ึน ดงัน้ี 

1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 
ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution the Strategy 
(SFE) รุ่นท่ี 3/2552 

2. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
  ประกาศนียบตัร The Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 27/2552 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
บริษทัฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจาํทุกปี  แบ่งออกเป็น 1) การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และ 2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
โดยในปี 2551 การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยภาพรวมทั้งคณะ อยู่ในระดบั”ดีมาก” มีค่าเฉล่ีย 4.54 จาก
คะแนนเตม็ 5 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2550 ท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.51 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
คณะกรรมการสรรหา ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการจดัเตรียมแผนการสืบทอดตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพื่อความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการบริษทัฯ 
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การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ริหารใหม่  
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ สาํนกัเลขานุการองคก์รรับผดิชอบในการจดัเตรียมเอกสาร

สําหรับกรรมการใหม่ ประกอบด้วย รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงจะแสดงวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และคู่มือคุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงจะประกอบดว้ยคุณสมบติั
และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน รวมทั้ งแนบพระราชบัญญติั และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั กาํหนดเป็นเกณฑม์าตรฐาน และพิจารณาควบคู่ไปกบัภาระ หนา้ท่ี ขอบเขต บทบาท และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทัจะต้องเสนอผ่านการพิจารณา
กลัน่กรองจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ซ่ึงการจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายในลกัษณะของค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
และเงินบาํเหน็จ  

 สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการท่ีทําหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อย  จะได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจะพิจารณากาํหนดจาก
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยจะอยูใ่นรูปค่าเบ้ียประชุม และ/หรือ เงินประจาํตาํแหน่ง 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑซ่ึ์งเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
ผลการปฏิบติังานรายบุคคล โดยกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI) ไวใ้นแต่ละปี และ
จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกบัอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งส้ินจาํนวน 
18,916,440.23 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่ในรูปของค่าเบ้ียประชุม เงินประจาํตาํแหน่ง และเงิน
บาํเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2551) สรุปไดด้งัน้ี  
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1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายนามคณะกรรมการบริษัท 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

เงนิประจําตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

1.  นายบนัเทิง       ตนัติวิท 720,000.00 520,000.00 1,981,503.34 3,221,503.34 
2.  นายศุภเดช      พนูพิพฒัน ์ 360,000.00 260,000.00 990,751.67 1,610,751.67 
3. นายสมเจตน ์   หมู่ศิริเลิศ 300,000.00 220,000.00 - 520,000.00 
4.  นายพิมล          รัฐปัตย ์ 360,000.00 260,000.00 990,751.67 1,610,751.67 
5.  นายสมเกียรติ   ศุขเทวา 360,000.00 260,000.00 990,751.67 1,610,751.67 
6.  นางศิริเพญ็       สีตสุวรรณ 360,000.00 220,000.00 990,751.67 1,570,751.67 
7. นางพนัธ์ทิพย ์   สุรทิณฑ ์ 210,000.00 100,000.00 - 310,000.00 
8.  นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 360,000.00 260,000.00 990,751.67 1,610,751.67 
9.  นายทวีศกัด์ิ     ศกัด์ิศิริลาภ 360,000.00 260,000.00 990,751.67 1,610,751.67 
กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งระหว่างปี 2552     
1.  พลเรือตรีนายแพทยว์ทุิร  แสงสิงแกว้ 30,000.00 20,000.00 990,751.67 1,040,751.67 
2.  นายสมมาตร  พนูภกัดี 30,000.00 - 990,751.67 1,020,751.67 
3.  นายอนุวติัร์     เหลืองทวกีลุ 120,000.00 80,000 990,751.67 1,190,751.67 
กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งระหว่างปี 2551     
1.  นางจนัทิมา     จตุรภทัร์ - - 768,171.68 768,171.68 

รวม 3,570,000.00 2,460,000.00 11,666,440.23 17,696,440.23 
                             

หมายเหตุ 1. ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 อนุมติัใหจ่้ายเงินบาํเหน็จแก่กรรมการบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปี 2551  
    โดยหากกรรมการท่านใดลาออกก่อนวนัจ่ายเงินบาํเหน็จก็ให้ถือวา่มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จดว้ย ไดแ้ก่  
    -  นางจนัทิมา  จตุรภทัร์    ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2551 

 2. พลเรือตรี นายแพทยว์ิทุร  แสงสิงแกว้  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม 2552 

 3. นายสมมาตร  พนูภกัดี  ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552 

 4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2552 

 5. นายอนุวติัร์  เหลืองทวีกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี  30 เมษายน 2552 

 6. นางพนัธทิ์พย ์สุรทิณฑ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ เงินประจาํตาํแหน่ง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,010,000 บาท 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงนิ (บาทต่อปี) 
 1.      นายสมมาตร  พนูภกัดี 
2.   นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ 
3. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 
4.      นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์

50,000.00 
410,000.00 
340,000.00 
210,000.00 

รวม 1,010,000.00 

หมายเหตุ 1. ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดมี้มติให้ปรับอตัราเงินประจาํตาํแหน่ง 
    กรรมการ ตรวจสอบ ดงัน้ี ประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิม 50,000 บาท/เดือน ปรับปรุงใหม่ 40,000 บาท/เดือน  
    กรรมการตรวจสอบ จากเดิม 20,000 บาท/เดือน ปรับปรุงใหม่ 30,000 บาท/เดือน โดยจ่ายคร้ังแรกเดือนมีนาคม 2552  

 2.  นายสมมาตร  พนูภกัดี  ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2552 
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 3.  นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  
 4. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  140,000   บาท  

รายนามคณะกรรมการสรรหา จาํนวนเงนิ (บาทต่อปี) 
 1. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา 
 2. นางศิริเพญ็                        สีตสุวรรณ 
 3.  นางสาวสุวรรณภา             สุวรรณประทีป 
4. นางพนัธ์ทิพย ์                   สุรทิณฑ ์

40,000.00 
60,000.00 
40,000.00 

- 

รวม 140,000.00 
หมายเหตุ 1. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 
 2. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 
 3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 

4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ได้แก่ เบ้ียประชุมกรรมการ รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
70,000 บาท 

รายนามคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (บาทต่อปี) 
1. นายสมเกียรติ   ศุขเทวา 
 2. นางศิริเพญ็   สีตสุวรรณ 
 3. นางสาวสุวรรณภา             สุวรรณประทีป 
4. นางพนัธ์ทิพย ์  สุรทิณฑ ์

20,000.00 
30,000.00 
20,000.00 

- 

รวม 70,000.00 
หมายเหตุ         1.นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 
                    2. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 
  3. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 

5) คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
6) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจาก

ผูจ้ดัการลงมา ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมจาํนวน 7 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ 
ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 34,411,056 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนน้ีไม่รวมผูบ้ริหาร
ฝ่ายบญัชีบริษทัฯ  
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7)   ค่าตอบแทนของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั จ่ายใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยนั้น    
 บริษทัฯ มีธนาคารธนชาตเป็นบริษทัย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลกั โดยในปี 2552  ธนาคารธนชาตไดจ่้าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

7.1) ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารธนชาต มีรายละเอียดดงัน้ี  

รายนามคณะกรรมการธนาคาร 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม บําเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1.  นายบนัเทิง               ตนัติวิท 630,000.00 466,800.00 1,412,926.26 2,509,726.26 
2.  นายศุภเดช               พนูพิพฒัน ์ 315,600.00 226,800.00 706,463.13 1,248,863.13 
3.  นางมิเชล                 คว๊อก 315,600.00 132,300.00 706,463.13 1,154,363.13 
4.  นายเกียรติศกัด์ิ         ม้ีเจริญ 315,600.00 207,900.00 706,463.13 1,229,963.13 
5.  นายณรงค ์               จิวงักรู 315,600.00 226,800.00 706,463.13 1,248,863.13 
6.  นายสถาพร              ชินะจิตร 315,600.00 226,800.00 706,463.13 1,248,863.13 
7.  รศ.ดร. สมชาย         ภคภาสน์วิวฒัน ์ 236,700.00 170,100.00 - 406,800.00 
8.  นางสาวสุวรรณภา   สุวรรณประทีป 
9.  นายเบรนดอน         คิง 

315,600.00 
315,600.00 

207,900.00 
189,000.00 

706,463.13 
706,463.13 

1,229,963.13 
1,211,063.13 

10. นายสมเจตน ์         หมู่ศิริเลิศ 
11. นายกอบศกัด์ิ         ดวงดี 
12.  นายมาร์ติน           วีคส์ 

78,900.00 
236,700.04 
26,300.00 

37,800.00 
151,200.00 

- 

- 
- 
- 

116,700.00 
387,900.04 
26,300.00 

กรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งระหว่างปี     
1.  นายสุวิทย ์             อรุณานนทช์ยั 52,600.00 18,900.00 706,463.13 777,963.13 
2.  นายวิชิต                 ญาณอมร 52,600.00 18,900.00 706,463.13 777,963.13 

รวม 3,523,000.04 2,281,200.00 7,771,094.43 13,575,294.47 
หมายเหตุ 1. นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั และนายวิชิต ญาณอมร ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2552 
 2. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2552 
 3. นายกอบศกัด์ิ ดวงดี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 
 4. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 
 5. นายมาร์ติน วีคส์ เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 

 7.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
740,000.00 บาท 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนเงนิ (บาทต่อปี) 
 1.   นายเกียรติศกัด์ิ  ม้ีเจริญ 
 2.   นายสุวิทย ์ อรุณานนทช์ยั 
 3.   นายสถาพร  ชินะจิตร 
 4. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์

370,000.00 
35,000.00 

185,000.00 
150,000.00 

รวม 740,000.00 
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 7.3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมกรรมการ รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 40,000.00 บาท 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ (บาทต่อปี) 
 1.   นายณรงค ์ จิวงักรู 
 2.   นายสถาพร  ชินะจิตร 

25,000.00 
15,000.00 

รวม 40,000.00 

 7.4)  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคารธนชาตยงัไม่ไดก้าํหนดค่าตอบแทนและไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทน 

 7.5)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรก
ต่อจากผูจ้ดัการลงมา ตามเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต. รวมจาํนวน 8 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงิน
ช่วยเหลือ ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 41,177,691 บาท 

 7.6) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย ธนาคารธนชาต มีกรรมการอิสระจาํนวน  1 
ท่าน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั ไดรั้บคา่ตอบแทนในปี  2552 เป็นเงินทั้งส้ิน 
150,000  บาท 

 ข) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 
 - ไม่มี  

บุคลากร 
 ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมด 96 คน โดยแบ่งตามงานหลกั ดงัน้ี 

สายงาน จาํนวนพนักงาน 

คณะกรรมการบริหาร 1 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 

สาํนกัตรวจสอบ 4 

สายงานกลยทุธ์และแผนงาน 47 

สายงานธุรกิจ 43 

รวม 96 

 
 ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังาน  

 ในปี 2552 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีผา่นมา ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือ เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และอ่ืน ๆ เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 81,406,700.47 บาท 

 การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน/ขอ้พิพาทดา้นแรงงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

 บริษทัฯ มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
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 นโยบายในการพฒันาบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

 ใน ปี 2552  กลุ่มธนชาตยงัคงให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดย ยงัคงมุ่งเน้นการ
ยกระดับความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งงานในทุกระดับ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การพฒันาพฤติกรรม คุณลกัษณะของบุคลากรให้มีวฒันธรรมการทาํงานเชิงรุก สามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทศัน ์ภารกิจ เป้าหมายของกลุ่มธนชาต รวมทั้งเสริมสร้างใหพ้นกังานตระหนกัถึงการดาํเนินงานตาม
กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงไดมี้การกาํหนดแผนพฒันาบุคลากรให้
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนธุรกิจของกลุ่มธนชาต เพื่อใหส้ามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจและการขยาย
เครือข่ายสาขาของกลุ่มธนชาต บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพท่ีมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ดว้ยการฝึกอบรม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาํและการสนบัสนุนองคค์วามรู้บางดา้นจาก Scotiabank ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการเงินในระดบัสากล รวมทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายนอก การศึกษาดูงานกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีโครงการพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญั อาทิ 

 1.  การพฒันาดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน , นายหนา้ประกนัชีวิต และ นายหนา้ประกนั
วินาศภยั โดยจัดอบรมเพ่ือทดสอบและ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตให้กับผูจ้ ัดการสาขา เจ้าหน้าท่ีการตลาด และ
เจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้ประจาํสาขาทัว่ประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางการกาํหนด  รวมทั้งเป็นการ
สนบัสนุนการขายและใหค้าํแนะนาํบริการและผลิตภณัฑข์องกลุ่มธนชาตอยา่งครบวงจร (Cross Selling)  

 2. การอบรมเพื่อรองรับการพฒันาระบบงานดา้นต่าง ๆ ใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การอบรมเพื่อทบทวน
และฝึกปฏิบติัระบบงานดา้นเงินฝากอยา่งต่อเน่ือง , การอบรมระบบงานดา้นบตัรเครดิต , การอบรมระบบงานเร่งรัดหน้ี 
เป็นตน้ 

 3. การบริหารและการควบคุมความเส่ียง ซ่ึงประกอบไปดว้ยโครงการอบรม ดงัน้ี 
    3.1 Fraud Management Project เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัในการป้องกนัความเส่ียงในการปฏิบติังาน 
โดยใหค้วามรู้และทกัษะในการตรวจสอบการฉ้อฉลทางการเงินกบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างทัว่ถึง อนัจะนาํไปสู่การ
ป้องการความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากกลโกงของมิจฉาชีพทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ 
  3.2  Hire Purchase Credit Analysis to prevent NPLs เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบติังานดา้นการวิเคราะห์
เครดิตและเทคนิคการตรวจสอบท่ีจาํเป็นต่อการวิเคราะห์เครดิต ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานดา้นการตลาดทัว่ประเทศ 
   4.  การพฒันาเพือ่สนบัสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการเสริมสร้างจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม 
(CG & CSR Project )  ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบหลกัสูตรเป็นการเฉพาะท่ีมุ่งเสริมสร้างให้
พนกังานปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลกัวิชาชีพ   อาทิ  หลกัสูตร นักธุรกิจ
หวัใจสีขาว  หลกัสูตร สร้างเสริมจริยธรรมดว้ย Inner Power   จุดประกายจิตสาํนึกแห่งคุณธรรม เป็นตน้โดยตลอดปี 
2552 ไดจ้ดัอบรมใหก้บัพนกังานทุกระดบัทัว่ประเทศ รวม 3,950 คน   
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9. การควบคุมภายใน 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยเลง็เห็นวา่กระบวนการควบคุมภายใน
เป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ เพราะจะมีส่วนในการช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงช่วยในการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของ
ผูบ้ริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความสําคญัในเร่ืองกระบวนการควบคุมภายในแลว้  บริษทัฯยงัเล็งเห็นว่า
ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการพฒันาระบบการ
ควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปดงัน้ี 

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

  คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่โครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงสาํคญัในระบบการควบคุม
ภายใน จึงไดจ้ดัให้มีโครงสร้างองค์กร และกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูติ้ดตามควบคุมและผูป้ระเมินผลออกจากกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ดัใหมี้ระเบียบวิธีปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมีการพิจารณาจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ หรือส่วนงานท่ีตอ้งดูแลให้บริษทัฯ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ เพ่ือให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความถูกตอ้ง รัดกุม และประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและการปฏิบติังาน รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน  อีกทั้งยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
จริยธรรมและขอ้กาํหนดห้ามพนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการกระทาํการในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผล
ได ้และมีการติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดหลกัปฏิบติั
เก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั (Code of business conduct) และจรรยาบรรณ (Code of conduct) เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติั และมีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบอยา่งทัว่ถึงแลว้ 

 ในด้านการดูแลบุคลากร บริษัทฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรขององค์กรอย่าง
เหมาะสม  เพ่ือใหส้ามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บับริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัฯ มีการกาํหนดงบประมาณสาํหรับการปรับเงินเดือน 
ทั้งน้ีการปรับเงินเดือนจะพิจารณาจากผลการทาํงานของบุคลากรและทีมงาน อีกทั้งไดน้าํระบบ Key Performance 
Indicator (KPI) มาใชใ้นการประเมินผลงาน นอกจากน้ี  ยงัมีการให้สวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  ซ่ึงครอบคลุมทั้งค่า
รักษาพยาบาล  การลาหยดุต่างๆ เช่น การลาพกัผอ่นประจาํปี ลาป่วย ลากิจ รวมถึงจดัให้มีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
กลุ่มธนชาต ท่ีให้พนักงานสามารถเก็บออมเงินโดยซ้ือหุ้นสหกรณ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ เช่น เงินปันผล การร่วม
กิจกรรมต่างๆ รวมถึง การฝากเงิน และกูย้มืเงินจากสหกรณ์ เป็นตน้ 
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 2. การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยใหค้ณะกรรมการบริหารและฝ่าย
บริหารความเส่ียงของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต”  พิจารณาและดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาต มี
การบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไวใ้นระบบขอ้มูลกลางของบริษทั (Intranet) ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั โดยรายละเอียดการบริหารความเส่ียงไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียงแลว้  ซ่ึงในแนว
ทางการติดตามความเส่ียง  ไดด้าํเนินการผา่นหน่วยงานภายในและคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความ
เส่ียงเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจและระดับการอนุมัติรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผูท้าํหนา้ท่ีในการดูแล
จดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นการป้องกนัการทุจริต ในส่วนของการทาํ
รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงการอนุมติัจะตอ้ง
ไม่กระทาํโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดให้ปฏิบติัตามประกาศของ
ทางการอยา่งเคร่งครัด  

  บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท่ีคอยติดตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามท่ีเกณฑ์ทางการ
กาํหนด โดยจะมีหน่วยงานท่ีจะศึกษาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ทางการให้พนักงานรับทราบและให้คาํปรึกษา ตลอดจน
ติดตามใหบ้ริษทัฯ มีการกาํหนดระเบียบใหค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งยงัมีฝ่ายงานท่ีคอยดูแลธุรกรรมสินเช่ือ 
การลงทุน และก่อภาระผูกพนั ให้มีการอนุมติัโดยถูกตอ้งและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติั รวมถึงมีฝ่ายงานท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังาน ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อ
กาํหนดนโยบายและทิศทางของบริษทัยอ่ย รวมถึงมีการรายงานผลการดาํเนินการของบริษทัย่อยแก่บริษทัฯ เป็นประจาํ
ทุกเดือน  

  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

    บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกระบวนการจดัทาํขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพียงพอต่อ
การตดัสินใจ ถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั  เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ี   
ขอ้มูลหรือสารสนเทศดงักล่าวมีระบบการจดัเกบ็ท่ีดีสามารถตรวจสอบได ้
 

 5. ระบบการติดตาม 

   การดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานเฉพาะ ทาํหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ
เป้าหมายเป็นรายเดือน และหากมีเหตุการณ์ท่ีแตกต่างจากงบประมาณจะรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั  เพื่อวิเคราะห์
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ถึงสาเหตุ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป และมีคณะกรรมการบริหารทาํหนา้ท่ีดูแลและบริหารสภาพคล่อง
ดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายโดยรวมของบริษทั 

   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีสํานักตรวจสอบทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานตามระบบการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงมีการจดัทาํแผนงานตรวจสอบประจาํปี โดยนาํวิธีการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) มาใชใ้น
การวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมทุกธุรกรรมของบริษทัเพื่อจัดลาํดับความสําคญั มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีตรวจพบขอ้บ่กพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหมี้
การปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบร้อยโดยเร็ว                                                  

                                 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน ไดแ้ก่ องคก์รและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบการติดตาม  
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10. รายการระหว่างกนั 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และการทาํรายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลท.” โดยการ
พิจารณาการทาํรายการ บริษทัฯ จะใชเ้กณฑเ์ช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการที่กาํหนดอยา่ง
เหมาะสม  ตามความจาํเป็นเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และในการกาํหนดราคาในการทาํรายการระหว่างกนั 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดใหใ้ชร้าคายติุธรรม เหมาะสมและเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ 
โดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั (คาํอธิบายและรายละเอียดขั้นตอนการอนุมติัการทาํ
รายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตอยูใ่นหนา้ท่ี 14-15) 

ในปี 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บริษทั
ร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
มีรายละเอียดเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ขอ้ 33 รายการธุรกิจกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ขอ้ 34 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. รายการระหว่าง บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” กบั บริษทับริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
“บบส. เอน็ เอฟ เอส” และรายการระหว่าง ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” กบับริษทัย่อยของธนาคาร 
ธนชาต  
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1. บริษทัฯ ใหกู้ย้มื แก่ บบส. เอน็ เอฟ เอส 
  

บริษัทท่ีเกีย่วข้อง / ความสัมพันธ์กบับริษัท 
ลักษณะรายการ / 

ระยะเวลาของสัญญา 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

มูลค่ารายการ 
ความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการและนโยบายการกาํหนด

ราคา 

บริษัทย่อย         เ ป็ น ร า ย ก า ร จ า ก ก า ร ป รั บ
โครงส ร้ า งกา รประกอบ ธุร กิ จ 
สถาบนัการเงินของกลุ่มธนชาต ตาม
แนวนโยบายสถาบนัการเงิน 1 
รูปแบบ (One Presence) ท่ีจะให้
ธนาคารเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวของ
กลุ่มธนชาต   
      การให้ สินเ ช่ือบริษัทในกลุ่ม 
ธนชาตเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ป ก ติ ข อ ง แ ต่ ล ะ บ ริ ษั ท ทั้ ง น้ี
คณะกรรมการของธนาคารเป็น 
ผู ้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 
โดยการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ
คณะกรรมการบริหาร   ตามลาํดับ 
โดยผูท่ี้เก่ียวข้องกับกิจการดงักล่าว
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา และ
อนุมัติ  ทั้ ง น้ี  อัตราดอกเ บ้ียและ
เง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนจะถือ
ปฏิบติัเหมือนลูกคา้ทัว่ไป โดยมี
ราคาอา้งอิงเทียบไดก้บัลูกคา้ทัว่ไปท่ี
มี ความเส่ียงเดียวกนั ซ่ึงวงเงินท่ี
อนุมัติจะอยู่ภายใต้วงเงินท่ีได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย “ธปท.” 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากัด 
การถือหุน้ 
- บริษทัฯ ถือหุน้ในบบส. เอน็ เอฟ เอส  
    จาํนวนร้อยละ 100 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ ์
-  นายทวีศกัด์ิ  ศกัด์ิศิริลาภ 
ความเก่ียวขอ้ง 
- นายทวีศกัด์ิ  ศกัด์ิศิริลาภ เป็นกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นประธาน
กรรมการ    
  ใน บบส. เอน็ เอฟ เอส  
- ไม่ไดถื้อหุน้ใน บบส. เอน็ เอฟ เอส    
   
 

 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ประเภทเม่ือทวงถาม 

 
คงท่ีร้อยละ 
2.80 ต่อปี 

 
ปี 2551 

จาํนวน 264 ลา้นบาท 

ปี 2552 

จาํนวน 2,400 ลา้นบาท 

 
 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 10-3

2.  ธนาคารธนชาต ใหกู้ย้มืแก่ บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั “ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง” บริษทั ที ลีสซ่ิง จาํกดั “ทีลีสซ่ิง”  
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั “เนชัน่แนลลีซซ่ิง” และบริษทั ธนชาตกฏหมายและประเมินราคา จาํกดั “ธนชาตกฎหมายฯ” 

   

บริษัทท่ีเกีย่วข้อง / ความสัมพันธ์กบับริษัท 
ลกัษณะรายการ / 

ระยะเวลาของสัญญา 
อตัราดอกเบีย้ มูลค่ารายการ 

ความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการและนโยบายการกาํหนด

ราคา 

บริษัทย่อย    

     
 
 
  เป็นรายการจากการปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจ สถาบนัการเงิน
ของกลุ่มธนชาต ตามแนวนโยบาย
สถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (One 
Presence) ท่ีจะใหธ้นาคารเป็นบริษทั
ท่ีประกอบธุรกิจสถาบนัการเงินเพียง
แห่งเดียวของกลุ่มธนชาต   
      การให้ สินเ ช่ือบริษัทในกลุ่ม 
ธนชาตเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ป ก ติ ข อ ง แ ต่ ล ะ บ ริ ษั ท ทั้ ง น้ี
คณะกรรมการของธนาคาร  เ ป็น   
ผูพิ้จารณาอนุมติัรายการ     ดงักล่าว 
โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ  คณ ะ 
กรรมการบริหาร      ตามลาํดบั โดย
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั กิจการดงักล่าวไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมติั 
ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขของ
รายการท่ีเกิดข้ึนจะถือปฏิบติัเหมือน
ลูกคา้ทัว่ไป โดยมีราคาอา้งอิงเทียบ
ได้กับลูกค้าทั่วไปท่ีมี  ความเส่ียง
เดียวกนั ซ่ึงวงเงินท่ีอนุมติัจะอยู่
ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุญาตจาก 
ธปท. 
 
 
 
 
 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
การถือหุน้ 
- บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50.92 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ ์
1. นายบนัเทิง       ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช        พนูพิพฒัน์ 
3. น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีป 
4. นายสมเจตน์    หมู่ศิริเลิศ 
ความเก่ียวขอ้ง 
- นายบนัเทิง  ตนัติวิท เป็นกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนามในธนาคารธนชาต  
-  นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์  เป็นผูบ้ริหาร 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในธนาคาร 
ธนชาต  
- น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีป  เป็น
กรรมการบริหาร และกรรมการผูมี้อาํนาจลง
นาม ในธนาคารธนชาต  
- นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ เป็นกรรมการ 
บริหาร และกรรมการในธนาคารธนชาต 
-  กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ไดถื้อหุน้ใน
ธนาคารธนชาต  

   

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จํากัด  
การถือหุน้ 
- ธนาคารธนชาต  ถือหุน้ร้อยละ 100 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ 
1. นายอนุชาติ      ดีประเสริฐ 
2. นายป้อมเพชร  รสานนท ์
3. นายทรงวฒิุ      เชาวลิต 
4. นายสมควร      ใชเ้จริญ 
5. นายเซท มาร์ติน เซเซทโต 
ความเก่ียวขอ้ง 
- เป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 
- มีอาํนาจใน ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 
- ไม่ไดถื้อหุน้ใน ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ประเภทเม่ือทวงถาม 

ตามตน้ทุน
ทางการเงิน
ของธนาคาร
ธนชาต บวก
ร้อยละคงท่ี 
ต่อปี 

ปี 2551 
จาํนวน 3,645 ลา้นบาท 
ปี 2552  
จาํนวน 2,168 ลา้นบาท 

 
  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 10-4

   

บริษัทท่ีเกีย่วข้อง / ความสัมพันธ์กบับริษัท 
ลกัษณะรายการ / 

ระยะเวลาของสัญญา 
อตัราดอกเบีย้ มูลค่ารายการ 

ความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการและนโยบายการกาํหนด

ราคา 

บริษัท ที ลสีซ่ิง จํากัด 
การถือหุน้ 
- ธนาคารธนชาต ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ 
1. นายนพดล       เรืองจินดา 
2. นายอนุชาติ      ดีประเสริฐ 
3. นายธเนศ         รัตนากร 
4. นายวิจกัษณ์     ประดิษฐวณิช 
5. นายฉตัรชยั      ไกวลักุล 
6. นายเกรียงไกร  ภูริวิทยว์ฒันา 
7. นายสนอง         คุม้นุช 
8. นายเซท            มาร์ติน เซเซทโต 
ความเก่ียวขอ้ง 
- เป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 
- มีอาํนาจใน ทีลีสซ่ิง 
-  ไม่ไดถื้อหุน้ใน ทีลีสซ่ิง 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ประเภท เม่ือทวงถาม 

ตามตน้ทุน
ทางการเงิน
ของธนาคาร
ธนชาต บวก
ร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

ปี 2551 
จาํนวน 824 ลา้นบาท 
ปี 2552 
จาํนวน 634 ลา้นบาท 

 
 
 
   เ ป็ น ร า ย ก า ร จ า ก ก า ร ป รั บ
โครงส ร้ า งกา รประกอบ ธุร กิ จ 
สถาบนัการเงินของกลุ่มธนชาต ตาม
แนวนโยบายสถาบนัการเงิน 1 
รูปแบบ (One Presence) ท่ีจะให้
ธนาคารเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวของ
กลุ่มธนชาต   
      การให้ สินเ ช่ือบริษัทในกลุ่ม 
ธนชาต เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ป ก ติ ข อ ง แ ต่ ล ะ บ ริ ษั ท ทั้ ง น้ี
คณะกรรมการของธนาคารเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติัรายการ ดงักล่าว โดย
การเห็นชอบจาก  คณะกรรมการ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ สิ น เ ช่ื อ  คณ ะ 
กรรมการบริหาร  ตามลาํดบั โดยผูท่ี้
เ ก่ียวข้องกับ  กิจการดังกล่าวไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมติั 
ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขของ
รายการท่ีเกิดข้ึนจะถือปฏิบติัเหมือน
ลูกคา้ทัว่ไป โดยมีราคาอา้งอิงเทียบ
ได้กับลูกค้าทั่วไปท่ีมี  ความเส่ียง
เดียวกนั ซ่ึงวงเงินท่ีอนุมติัจะอยู่
ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุญาตจาก
ธปท. 

บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จํากัด 
การถือหุน้ 
- ธนาคารธนชาตถือหุน้ ร้อยละ 100 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ 
1. นายธเนศ  รัตนากร 
2. นายนริศ  ไทรฟัก 
3. นายอนุชาติ  ดีประเสริฐ 
ความเก่ียวขอ้ง 
- เป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 
- มีอาํนาจใน เนชัน่แนลลีซซ่ิง 
- ไม่ไดถื้อหุน้ใน เนชัน่แนลลีซซ่ิง  

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
ประเภทเม่ือทวงถาม 

ตามตน้ทุน
ทางการเงิน
ของธนาคาร
ธนชาต บวก
ร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

ปี 2551 
- ไม่มี - 

ปี 2552  
จาํนวน  77  ลา้นบาท 

บริษัท ธนชาตกฏหมายและประเมินราคา 
จํากัด 
การถือหุน้ 
- ธนาคารธนชาตถือหุน้ ร้อยละ 100 
กรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ 
- นายสนอง     คุม้นุช 
ความเก่ียวขอ้ง 
- เป็นผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 
- มีอาํนาจในธนชาตกฎหมายฯ 
-  ไม่ไดถื้อหุน้ในธนชาตกฎหมายฯ 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
ประเภทเม่ือทวงถาม 

ตามตน้ทุน
ทางการเงิน
ของธนาคาร
ธนชาต บวก
ร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

ปี 2551 
- ไม่มี - 

ปี 2552 
จาํนวน 10 ลา้นบาท 
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รายการระหว่างบริษทัในกลุ่มธนชาตกบับริษทัย่อย และผู้ทีเ่กีย่วข้องของบริษทัย่อย 

บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

1.  การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่ง บริษทั ฯ หรือ ธนาคารธนชาต (ผูเ้ช่า) กบั บริษทัในกลุ่ม MBK อนัไดแ้ก่ บริษทั เอม็ บี เค 
จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทักลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั (GHB) และบริษทัสยามพวิรรธน ์จาํกดั (SPW) (ผูใ้หเ้ช่า) 

1.1  รายละเอียดของคู่สัญญา  

บริษทั  ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารธนชาต 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50.92 ใน
ธนาคารธนชาต* 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 
 
 

2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.90ใน MBK 

3. บริษทักลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั (GHB) 
เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดยMBK ถือหุน้ผา่นบริษทั
ยอ่ย ร้อยละ 99.99 ใน GHB 

4. บริษทัสยามพวิรรธน์ จาํกดั (SPW) 
 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดยMBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยร้อย
ละ 30.72 ใน SPW  

หมายเหตุ :*      เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯ ขายหุ้นธนาคารธนชาตให้กบั สโกเทียแบงก์ ทาํให้ ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุ้นธนาคารธนชาตใน
สดัส่วนร้อยละ 50.92 

1.2  รายละเอียดการเช่าพ้ืนท่ีและเง่ือนไขสาํคญัของสญัญา 

 อาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์  

การเช่าพื้นท่ีระหว่างบริษทัฯ หรือธนาคารธนชาต (ผูเ้ช่า) กบับริษทัในกลุ่ม MBK (ผูใ้หเ้ช่า) เพื่อเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานใหญ่ เป็นรายการท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯ รับโอนสิทธิการเช่าอาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์ จากบริษทั ปทุมวนั เรียล 
เอสเทท จาํกดั (ผูเ้ช่าเดิม) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2543 ถึงวนัท่ี 12 สิงหาคม 2555 (รวมระยะเวลา 12 ปี 1 เดือน 12 วนั) มูลค่า
รายการของปี 2552 จาํนวน  5  ลา้นบาท  

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เน่ืองจาก บริษทัฯ รับโอนสิทธิการเช่าอาคารเอม็ บี เค ทาวเวอร์ ต่อจากผูเ้ช่าเดิมตลอดอายสุัญญาเช่ามีผล ทาํให้
บริษทัฯ กลบัมาเป็นคู่สญัญากบั MBK รายการดงักล่าวจึงเป็นการโอนสิทธิการเช่าโดยปกติ 

 อาคารอ่ืน ๆ  
การเช่าเพื่อเป็นพื้นท่ีสาํนกังานใหญ่ สาขาของธนาคารธนชาต Booth Exchange และพ้ืนท่ีตั้งเคร่ืองATM 

มูลค่ารายการของปี 2552 จาํนวน 9.47 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

มีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดท่ีใกลเ้คียงกบัค่าเช่าส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกนั ดงันั้น     จึงเป็น
รายการท่ีมีความเหมาะสม 

1.3  มูลคา่รายการรวมทั้งส้ินของปี 2551 จาํนวน 18.76 ลา้นบาท และปี 2552 จาํนวน 14.47 ลา้นบาท  
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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2.  การใหว้งเงินกูย้มืระหวา่งธนาคารธนชาต (ผูใ้หกู้)้ กบั MBK และบริษทัยอ่ย (ผูกู้)้ 

2.1 รายละเอียดของคู่สัญญา  

บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 
 1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
     (ธนาคารธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุ้นร้อยละ 50.92 ใน
ธนาคารธนชาต 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.90ใน MBK 

3. บริษทั เอม็บีเค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)  
  (MBK-R)   

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 69.88ใน MBK-R 

 

4. บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั (SSTN) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน SSTN  
5. บริษทั เอม็บีเคโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั  
   (MBK-HR)    

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBKโดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 100ใน MBK-HR 
 

 

6. บริษทั แปลนเอสเตท จาํกดั (PST)     เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 69.88ใน PST 

 

7. บริษทักลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั (GHB) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 99.99 ใน GHB 

 

8. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั  
   (มหาชน) (PRG)   

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 74.52 ใน PRG 

 

9. บริษทั เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท ์จาํกดั 
   (SCM) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBKโดย MBK ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มรวม 
65.36 ใน  SCM 

 

10. บริษทัโรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) (ROH)   

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 29.77 ใน ROH 
 

11.บริษทั ลานบางนา จาํกดั  (LAN) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 69.88 ใน  LAN 

 

12.บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่  
  (ไทยแลนด)์ จาํกดั  (AAA) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 49.99 ใน 
AAA 

 

หมายเหตุ  บริษทั เสรีเซ็นเตอร์ แมเวลเมนท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียแปลงช่ือเป็น บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 

2.2   ลกัษณะและมูลค่ารายการ  
รายการใหกู้ย้มืและการคํ้าประกนัระหว่างธนาคารธนชาต กบับริษทัในกลุ่มธนชาต เป็นรายการทางธุรกิจปกติ

ของธนาคารธนชาต   
-  ปี 2551 ธนาคารธนชาต ใหกู้ย้มืและคํ้าประกนัแก่บริษทัในกลุ่ม MBK  ประกอบดว้ย บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั เอ็มบีเค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั เอ็มบีเคโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั 
บริษทั แปลนเอสเตท จาํกดั บริษทั กลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) โรงแรมรอยลั
ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ลานบางนา จาํกดั โดยมียอดเงินกูย้ืมคงคา้ง 136.38 ลา้นบาท และยอดภาระคํ้าประกนั 
53.94 ลา้นบาท 

-  ปี 2552 ธนาคารธนชาต ใหกู้ย้ืมและคํ้าประกนัแก่บริษทัในกลุ่ม MBK ประกอบดว้ยบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั 
(มหาชน) บริษทั กลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั แปลนเอสเตท จาํกัด บริษทัโรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) บริษทั เอ็มบีเค รีสอร์ท จํากัด 
(มหาชน) บริษทั เอม็บีเคโฮเต็ล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั บริษทั ลานบางนา จาํกดั บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด์) 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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จาํกดั และบริษทั เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท ์จาํกดั โดยมียอดเงินกูย้มืคงคา้ง 111.49 ลา้นบาท ยอดภาระคํ้าประกนั 51.50 ลา้น
บาท FX Line 0.18 ลา้นบาท 

2.3. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
การท่ีธนาคารธนชาต ให้กูย้ืมและคํ้าประกนัแก่ MBK และบริษทัในกลุ่ม เป็นรายการทางธุรกิจปกติของ

ธนาคารธนชาต และบริษทัในกลุ่ม MBK โดยมีเง่ือนไข ค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกับลูกคา้ทัว่ไป รายการ
ดงักล่าว  จึงมีความสมเหตุสมผล 

3.  การทาํสัญญาประกนัภยัระหวา่งบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั “ธนชาตประกนัภยั” (ผูรั้บประกนัภยั) กบับริษทั 
เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั บริษทั เอม็บีเค รีสอร์ท จาํกดั 
(มหาชน)  บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั บริษทั เอม็ บี เคโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั บริษทั พรพรหมินทร์ จาํกดั บริษทั แอพ
เพลิออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทั กลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั บริษทั ลานบางนา จาํกดั 
บริษทั แปลน พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค เลเชอร์ จาํกดั บริษทั แอบ๊โซลทู แทรเวิล จาํกดั บริษทั คริสตลั เลค 
พรอพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั บริษทั แปลน แอพไพรซลั จาํกดั และบริษทั เสรีเซ็นเตอร์แมเนจเมนท ์ จาํกดั  (ผูเ้อาประกนัภยั)  

3.1  รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  
   ธนชาตประกนัภยั 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100  
ใน ธนชาตประกนัภยั 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 

2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.90ใน MBK  

3. บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
   (MBK-E) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 81.23 ใน MBK-E 

 

4. บริษทั เอม็บีเค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)  
   (MBK-R)   

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย   
ร้อยละ 69.88ใน MBK-R 

 

5. บริษทั ทรัพยสิ์นธานี จาํกดั (SSTN) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 100ใน SSTN  

6. บริษทั เอม็บีเคโฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั  
   (MBK-HR)    

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน  
MBK-HR 

 

7. บริษทั พรพรหมินทร์ จาํกดั(PPM) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย

ร้อยละ 99.98ใน PPM 
 

8.บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์  
   จาํกดั (AAA) 

เป็นบริษทัร่วมทุนของ MBK กบักลุ่มแอพเพิลออโต ้ออคชัน่          
โดยMBK ถือหุน้ร้อยละ 49.99 ใน AAA 

 

9. บริษทักลาสเฮา้ส์บิลด้ิง จาํกดั (GHB)  เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ 
ร้อยละ 99.99 ในGHB 

 

10. บริษทั แปลนเอสเตท จาํกดั(PST)   
   

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 69.88 ใน PST 

 

11. บริษทั ลานบางนา จาํกดั  (LAN) 
 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 69.88 LAN 

 

12. บริษทั แปลนพร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั (PPC) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ใน PPC  

13. บริษทั เอม็ บี เค เลเชอร์ จาํกดั  
     (MBK-LS) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 49 ใน MBK-LS 

 

   



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

14. บริษทั แอบ๊โซลูท แทรเวิล จาํกดั (ALT)   เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 99.99 

 

15. บริษทั คิรสตลั เลค พร็อพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั 
(CLP) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 69.88 

ใน CLP 
 

16. บริษทั แปลน แอพไพรซลั จาํกดั (PAS) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย

ร้อยละ 69.88 ใน  PAS 
 

17. บริษทั เสรีเซ็นเตอร์แมเนจเมนท ์ 
      จาํกดั  (SCM) 

เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้ม
รวมร้อยละ 65.36 ใน  SCM 

 

หมายเหตุ  บริษทั เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทั พาราไดซ์ พาร์ค จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 

3.2.  ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีธนชาตประกนัภยั รับประกนัความเส่ียงภยัจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เอม็ บี 
เค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม  โดยการประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัการก่อการร้าย และประกนั
ความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยเป็นการประกนัภยักบับริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ โดยมีมูลคา่เบ้ียประกนัภยั ปี 2551 และปี 2552  จาํนวน 15.30 ลา้นบาท และ 22.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

3.3   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกนัภยั ซ่ึงการรับประกนัภยัดงักล่าวมีเง่ือนไขความ

คุม้ครองและอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นไปตามท่ีรับประกนัจากลูกคา้ทัว่ไป จึงถือเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล   

4.  การทาํสัญญาประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต อุบติัเหตุ ทุพพลภาพ สุขภาพ ของบริษทั ธนชาตประกนัชีวิต  
จาํกดั “ธนชาตประกนัชีวิต” (ผูรั้บประกนัภยั) แก่พนกังานบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่มไดแ้ก่ บริษทั
เทพไทธุรกิจ จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั บริษทั เอม็ บี เค เลเชอร์ จาํกดั  บริษทั แอบ๊โซลทู  แทรเวิล 
จาํกดั และบริษทั เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ จาํกดั บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (ผูเ้อาประกนัภยั) 

4.1 รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั   
    (ธนชาตประกนัชีวิต) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน
ธนชาตประกนัชีวิต 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 

2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (MBK) บริษทัในกลุ่มธนชาตถือหุน้รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 19.90 ใน MBK 
3. บริษทั เอม็ บี เค เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั   
    (MBK-E) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ81.23 ใน MBK-E 

 

4. บริษทั เทพไทธุรกิจ จาํกดั (TTB) เป็นบริษทัยอ่ยของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 99.93 ใน TTB  
5. บริษทั แอบ๊โซลูท แทรเวิล จาํกดั (ALT) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBKโดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย

ร้อยละ 99.99 ใน ALT 
 

6. บริษทั เอม็ บี เค เลเชอร์ จาํกดั (MBK-LS) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 49 ใน MBK-LS  

7. บริษทั เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ จาํกดั (MBK-C) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ย
ร้อยละ 99.93 ใน MBK-C  
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บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

8.บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด)์  
   จาํกดั (AAA) 

เป็นบริษทัร่วมทุนของ MBK กบักลุ่มแอพเพิล ออโต ้ออคชัน่          
โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 49.99 ใน AAA  

4.2  มูลค่ารายการ 

ในปี 2551 และปี 2552 มูลค่าของรายการ จาํนวน 2.54  ลา้นบาท และ 2.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั        

4.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ธนชาตประกันชีวิต ได้ทาํสัญญาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุพนักงานบริษัทใน 

กลุ่ม MBK  เป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากอตัราเบ้ียประกนัภยัสําหรับการประกนัภยัให้กบัทรัพยสิ์นและการ
ประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุและประกนัชีวิตใหแ้ก่พนกังานบริษทัเป็นอตัราปกติท่ีธนชาตประกนัชีวิต คิดกบับุคคลทัว่ไป 

5.  ค่าบริหารโครงการท่ีบริษทัฯ  ธนาคารธนชาต บบส.เอน็ เอฟ เอส บบส.แม๊กซ์ และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ธนชาต จาํกดั “บลจ.ธนชาต” วา่จา้งให ้บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  (PST) บริหารและจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 

5.1 รายละเอียดของคู่สญัญา 

บริษทั ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  (PST)  เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 69.88 
ใน PST 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 2.บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  (MBK) บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มถือหุน้ร้อยละ 19.90 ใน MBK 

3.ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   
   (ธนาคารธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50.92 ใน  

4.บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส 
จาํกดั   (บบส.เอน็ เอฟ เอส) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ ร้อยละ100 ใน  
บบส.เอน็ เอฟ เอส 

5. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์  จาํกดั 
    (บบส.แมก๊ซ์) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ ร้อยละ83.44 ใน 
บบส.แมก๊ซ์ 

6.บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต   
   จาํกดั (บลจ.ธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 75 
ในบลจ.ธนชาต 

5.2  มูลคา่รายการ 
                                                                                                                                                       (หน่วย:ลา้นบาท) 

บริษทั ปี 2552 ปี 2551 
1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 16.59 15.60 
2. ธนาคารธนชาตจาํกดั (มหาชน) 2.79 4.14 
3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส  จาํกดั 22.22 21.22 
4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 9,133.00 3,521.68 
5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  3.93 - 
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5.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   

เป็นรายการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มธนชาตว่าจา้งใหบ้ริษทั แปลนเอสเตท จาํกดั บริหารและ
จาํหน่าย  ทรัพยสิ์นรอการขาย โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายจากราคาตน้ทุนบวกกาํไร  ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีไดจ้ากบุคคลทัว่ไป ในการ
บริหารโครงการ 

6.  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีบริษทัฯ บบส.เอน็ เอฟ เอส  บบส.แม๊กซ์ และบลจ.ธนชาต จ่ายใหบ้ริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  เป็น
เงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

6.1  รายละเอียดของคู่สญัญา 

บริษัท ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  (PST) เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของ MBK โดย MBK ถือหุน้ร้อยละ 
69.88ใน PST  

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
 2.บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  (MBK) บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มถือหุน้ร้อยละ 19.90 ใน MBK 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 
    (บบส. เอน็ เอฟเอส ) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 100 
ในบบส.เอน็เอฟเอส 

4. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  
    (บลจ.ธนชาต)   

เป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาต  
ถือหุน้ร้อยละ 75 ใน บลจ.ธนชาต 

5. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั  
    (บบส. แมก๊ซ์)   

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 
83.44 ใน บบส.แม๊กซ์ 

 
6.2  มูลคา่รายการ 

                                                                                                                                    (หน่วย:ลา้นบาท) 

บริษทั ปี 2552 ปี 2551 
1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 4.72 3.67 
2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   0.87 - 
3. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส  จาํกดั 1.77 4.06 
4. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 2.88 - 
5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 0.27 - 

6.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   

เป็นการจ่ายค่าใชจ่้ายเป็นเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขาย ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีประกาศใหบุ้คคล
ทัว่ไปรับทราบในการแนะนาํผูซ้ื้อใหม้าซ้ือสินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากราคาขาย สินทรัพย ์
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บริษทั ธนชาตประกนัภยั จํากดั   

1. การประกันภัยรถยนต์ของบริษทัฯ ธนาคารธนชาต บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จาํกัด “ธนชาต 
กฎหมายฯ” บล.ธนชาต  ธนชาตประกนัชีวิต  ธนชาตประกนัภยั  บบส.เอน็ เอฟ เอส  และบบส.แม๊กซ์ กบัธนชาตประกนัภยั  

1.1. รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษทั ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1. บริษทั ธนชาต ประกนัภยั จาํกดั  
    (ธนชาตประกนัภยั) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในธนชาตประกนัภยั 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 

3. นายชาติชยั พาราสุข 

4. นายนพดล  เรืองจินดา 
2.ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

   (ธนาคารธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 50.92 ใน

ธนาคารธนชาต 

3.บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา  

   จาํกดั (ธนชาตกฎหมายฯ) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 

50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 

ในธนชาตกฎหมายฯ 

 

4. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

    (บล.ธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 

50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 

ในบล.ธนชาต 

 

5. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั  

    (ธนชาตประกนัชีวิต) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 

50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 

ในธนชาตประกนัชีวิต 

 

6. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

    (บบส.เอน็ เอฟ เอส) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน 

บบส.เอน็ เอฟ เอส 

 

7. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั   

    (บบส.แมก๊ซ์)   

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ ร้อยละ83.44 ใน 

บบส.แมก๊ซ์ 

 

1.2  ลกัษณะและมูลค่ารายการ  
 เป็นการประกนัภยัรถยนต ์ซ่ึงในปี 2551 และปี 2552 มีเบ้ียประกนัภยั จาํนวน  0.29 ลา้นบาท และจาํนวน  3.18   

ลา้นบาท ตามลาํดบั        

1.3   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การท่ีบริษทัในกลุ่มธนชาตประกนัภยัรถยนต์ กบัธนชาตประกนัภยั โดยมีความประสงคเ์พื่อลดผลกระทบใน

ความเส่ียงภยักรณีท่ีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ของ บริษทัในกลุ่มธนชาต ทั้ งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทั ในกลุ่ม 
ธนชาต ชาํระใหก้บัธนชาตประกนัภยั นั้นเป็นอตัราปกติท่ีใชก้บับุคคลทัว่ไป 

2.  การประกนัภยัความรับผดิของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย กบัธนชาตประกนัภยั  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 10-12

2.1 รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษทั ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  
 (ธนชาตประกนัภยั) 

 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในธนชาตประกนัภยั 

1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 

2.2   ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

เป็นการประกนัภยัความรับผดิของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรมจ์ะคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  ทั้งหมด ซ่ึงในปี 2551 และปี 2552 มีเบ้ียประกนัภยั จาํนวน 5.21 ลา้นบาท และ 4.7 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

2.3   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยทําสัญญาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู ้บริหาร  กับธนชาต 
ประกนัภยั โดยมีความประสงคเ์พื่อคุม้ครองความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่ม ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใช้
ความสามารถและความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีควรจะเป็นอนัถือเป็นการประกนัท่ีกระทาํเป็นการทัว่ไปในอุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี เบ้ียประกนัภยัท่ีชาํระใหก้บัธนชาตประกนัภยันั้น เป็นอตัราทัว่ไปท่ีคิดกบับุคคลอ่ืนๆ 

บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั  

การทาํสญัญาประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต และกลุ่มประกนัอุบติัเหตุของพนกังานบริษทัฯ บบส. เอน็ เอฟ เอส 
และบบส.แม๊กซ์ (ผูเ้อาประกนัภยั) กบั ธนชาตประกนัชีวิต (ผูรั้บประกนัภยั) 

1. รายละเอียดของคูส่ญัญา  

บริษทั ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 
1. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
   (ธนชาตประกนัชีวิต) 

เป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 
50.92 ในธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาต ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในธนชาตประกนัชีวิต  

1. นายบนัเทิง  ตนัติวทิ 
2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ 
3. น.ส.สุวรณภา สุวรรณประทีป 

2. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

    (บบส.เอน็ เอฟ เอส) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน 

บบส.เอน็ เอฟ เอส 

 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั   

    (บบส.แมก๊ซ์)   

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ  ถือหุน้ ร้อยละ83.44 ใน 

บบส.แมก๊ซ์ 

 

2. ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

 เป็นการรับประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต และกลุ่มประกนัอุบติัเหตุของพนกังานในปี 2551 และปี 2552 มีค่าเบ้ีย
ประกนั จาํนวน 0.17  ลา้นบาท และ  8.58     ลา้นบาท ตามลาํดบั  

3.  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยทาํสัญญาประกนัภยั เขา้ทาํสัญญาประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต กบั ธนชาตประกนั

ชีวิต และกลุ่มประกนัอุบติัเหตุ กบัธนชาตประกนัภยั คิดกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย นั้น เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัประกนัภยัราย
อ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขอย่างเดียวกนั จึงเห็นว่าเป็นอตัราตลาดท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี การท่ีบริษทัจดัทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัชีวิต 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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และกลุ่มประกนัอุบติัเหตุ ใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อเป็นการคุม้ครองสุขภาพพนกังาน ซ่ึงสวสัดิการท่ีบริษทัฯ 
มีใหก้บัพนกังาน รายการดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อพนกังานโดยรวม  
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งธนาคารธนชาตกบัผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต 
1.  รายละเอียดของคู่สญัญา 

 ธนาคารธนชาตกบัผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

2   ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

                 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 
เงินใหสิ้นเช่ือ 48 67 
เงินรับฝาก 554 496 

3.  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการใชบ้ริการทางการเงินธนชาต ตามธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต โดยมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบ้ีย
เช่นเดียวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

รายการระหว่างบริษทัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต  

บริษทั แอดวานซ์อนิโฟร์เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) (AIS) 

1.  รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษทั ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วสิ จาํกดั 

   (มหาชน) (AIS) 

ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการท่ี 

ไม่มีอาํนาจลงนามใน AIS 

นายศุภเดช  พูนพิพฒัน์ 

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

    (ธนาคารธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ50.92 

ในธนาคารธนชาต 
 

 

2. ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

รายการใหกู้ย้มืและการคํ้าประกนัระหว่างธนาคารธนชาต กบับมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS ) เป็นรายการทาง
ธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต   

-  ปี 2551 ธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืและคํ้าประกนัแก่บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS) โดยมียอดเงินกูย้ืมคงคา้ง 
43 ลา้นบาท ไม่มียอดภาระคํ้าประกนัคงคา้ง 

-   ปี  2552 ธนาคารธนชาตใหกู้ย้ืมและคํ้าประกนัแก่บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS) โดยมียอดเงินกูย้มืคงคา้ง 
59.24 ลา้นบาท ยอดภาระคํ้าประกนั 36.29 ลา้นบาท 

3. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การท่ีธนาคารธนชาตใหกู้ย้มืและคํ้าประกนัแก่ บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS)  เป็นรายการทางธุรกิจปกติของ
ธนาคาร โดยมีเง่ือนไขค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัลกูคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน)  (IRPC) 

1.  รายละเอียดของคู่สญัญา  

บริษทั ลกัษณะความสัมพันธ์ รายช่ือกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสีย 

1.บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบท่ีไม่มีอาํนาจลงนามใน IRPC 

นางพนัธทิ์พย ์ สุรทิณฑ ์

2. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)   

    (ธนาคารธนชาต) 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ50.92  

ในธนาคารธนชาต 
 

 

2.  ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

รายการให้กูย้ืมระหว่างธนาคารธนชาต และบมจ.ไออาร์พีซี  (IRPC) เป็นรายการทางธุรกิจปกติของธนาคาร 
ธนชาต   

-  ปี 2551 ไม่มีรายการใหกู้ย้มื 
-   ปี 2552 ธนาคารธนชาตให้กู้ยืมบมจ.ไออาร์พีซี  (IRPC) โดยมียอดเงินกูย้ืมคงคา้ง 1,000 ลา้นบาท และ  

FX Line จาํนวน 50 ลา้นบาท 

3.  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การท่ีธนาคารธนชาตให้กูย้ืมแก่บมจ.ไออาร์พีซี  (IRPC)  เป็นรายการทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต โดยมี

เง่ือนไขค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการทาํรายการระหว่างกนัและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลท. โดยประกาศเป็นระเบียบให้พนักงานและผูบ้ริหารยึดถือปฏิบติัครอบคลุม
รายการระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน กลต. 

 โดยการพิจารณาการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกบัลูกคา้หรือคู่คา้ทัว่ไป และ
เป็นไปตามกระบวนการที่กาํหนดอยา่งเหมาะสม  ตามความจาํเป็นเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และในการ
กาํหนดราคาในการทาํรายการระหว่างกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ กาํหนดให้ใชร้าคายุติธรรม 
เหมาะสมและเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

 ในการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั กรรมการหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติัการทาํ
รายการ รวมถึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ดว้ยมติเป็นเอกฉันท ์และหา้มกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัรายการนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยู่ภายในอาํนาจดาํเนินการ
และวงเงินท่ีบริษทัฯ กาํหนดและเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ 

 ในการปฏิบติังานการใหสิ้นเช่ือหรือลงทุน การจ่ายเงิน การให้เช่า/เช่าสังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์รายการระหว่างกัน รายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์ต้องระมัดระวงัมิให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการกาํหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการดงักล่าวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์างการ มาตรฐานการบญัชี และระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 10-15

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่มธนชาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ รวมถึงการปฏิบัติตามแผนปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินกลุ่มธนชาตตาม
แนวนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) และเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 
ตลอดจนการใหบ้ริการงานสนบัสนุนระหว่างบริษทัในกลุ่มตามนโยบายของกลุ่มธนชาตโดยบริษทัฯไม่มีนโยบายสนบัสนุน
ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทาํรายการระหวา่งกนั 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

                                                                                                                                                                                                    
ผลการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ย ัง จํากัด ในระยะ 3 ปี 
ท่ีผา่นมาแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

 ปี 2550 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2550 โดยมีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์อา้งถึง 

 ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  4  เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการ
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ   จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนและเปล่ียนนโยบาย
การแสดงราคาทรัพย์สินของบริษัทร่วม จากวิ ธีราคาท่ี ตีใหม่ให้ เป็นวิ ธีราคาทุนเช่นเดียวกับของบริษัทฯ โดย 
บริษัทฯได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั เพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว   

 ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.10  ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญในงบการเงิน ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท.ในการกนัเงินสาํรองของลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ ซ่ึงทยอยมีผลบงัคบัใช้
เป็นสามระยะในปี 2549 และ 2550  ซ่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้นัสาํรองสาํหรับลูกหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีจะตอ้งกนัสาํรองในปี 
2549 แลว้ และผลกระทบจากหลกัเกณฑใ์หม่ท่ีตอ้งกนัสาํรองเพ่ิมเติมในปี 2550 ยงัไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะนั้น ซ่ึงในระหว่างปี 
2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองตามหลกัเกณฑใ์หม่ของ ธปท. แลว้ในงบการเงินปีปัจจุบนั 

  ปี 2551 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

  ปี 2552 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 
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ตารางสรุปงบการเงนิ   
บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
                            (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสด 3,665,410 0.80 4,017,994 1.02 3,274,647 1.02 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ       

  ในประเทศ       

     มีดอกเบ้ีย 53,198,935 11.56 40,977,469 10.40 1,369,192 0.42 

     ไม่มีดอกเบ้ีย 3,765,768 0.82 3,945,117 1.00 3,310,826 1.03 

  ต่างประเทศ       

     มีดอกเบ้ีย 7,571,685 1.65 20,372,081 5.17 35,600,520 11.08 

     ไม่มีดอกเบ้ีย 331,089 0.07 495,715 0.12 181,006 0.06 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 64,867,477 14.10 65,790,382 16.69 40,461,544 12.59 

หลกัทรัพย์ซื้อโดยมสัีญญาขายคนื - - - - 2,500,000 0.78 

เงินลงทุน       

     เงินลงทุนชัว่คราว-สุทธิ 34,927,223 7.59 11,823,115 3.00 5,296,660 1.65 

     เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 60,484,334 13.15 26,157,768 6.64 22,269,203 6.93 

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ 1,701,082 0.37 1,404,444 0.36 1,308,476 0.41 

รวมเงนิลงทุน-สุทธิ 97,112,639 21.11 39,385,327 10.00 28,874,339 8.99 

ลูกหนีสํ้านักหักบญัชี 429,220 0.09 50,186 0.01 243,570 0.08 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ        

     เงินใหสิ้นเช่ือ 287,859,976 62.58 277,553,638 70.43 237,306,779 73.87 

     ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,944,658 0.42 1,896,481 0.48 1,930,104 0.60 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ี 289,804,634 63.00 279,450,119 70.91 239,236,883 74.47 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 310,757 0.07 323,640 0.08 252,787 0.08 

     รวมเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 290,115,391 63.07 279,773,759 70.99 239,489,670 74.55 

     หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,435,922) (2.27) (9,920,939) (2.52) (8,371,855) (2.60) 

     หกั: ค่าเผือ่การปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (98,252) (0.02) (86,795) (0.02) (84,025) (0.03) 

รวมเงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ-สุทธิ 279,581,217 60.78 269,766,025 68.45 231,033,790 71.92 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ 6,524,475 1.42 7,554,495 1.92 8,074,114 2.51 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 2,423,023 0.53 2,522,254 0.64 2,308,197 0.72 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ซอฟท์แวร์-สุทธิ 475,285 0.10 419,173 0.11 216,293 0.07 

สิทธิการเช่า-สุทธิ 476,491 0.11 552,384 0.14 430,465 0.13 

ค่าความนิยม 44,274 0.01 44,274 0.01 44,274 0.01 

สินทรัพย์อนุพนัธ์ทางการเงนิ 956,688 0.21 1,369,064 0.35 364,010 0.11 

สินทรัพย์อืน่-สุทธิ 3,409,061 0.74 2,618,335 0.66 3,430,909 1.07 

รวมสินทรัพย์ 459,965,260 100.00 394,089,893 100.00 321,256,152 100.00 
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บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

เงินรับฝาก       

     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินบาท 265,780,766 57.78 269,660,019 68.42 187,537,866 58.38 

     เงินรับฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 89,954 0.02 70,368 0.02 628,475 0.19 

รวมเงนิรับฝาก 265,870,720 57.80 269,730,387 68.44 188,166,341 58.57 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ       

    ในประเทศ       

           มีดอกเบ้ีย 15,305,724 3.33 6,679,211 1.70 3,113,262 0.97 

           ไม่มีดอกเบ้ีย 430,964 0.09 607,158 0.15 588,939 0.18 

     ต่างประเทศ       

           มีดอกเบ้ีย 5,193,821 1.13 - - - - 

           ไม่มีดอกเบ้ีย 8,822 0.00 6,451 0.00 6,680 0.00 

รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 20,939,331 4.55 7,292,820 1.85 3,708,881 1.15 

เจ้าหนีสํ้านักหักบญัชี 95,690 0.02 294,804 0.07 - - 

เจ้าหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 1,035,955 0.23 854,589 0.22 1,243,919 0.39 

หนีสิ้นจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 2,111,812 0.46 1,316,693 0.33 1,329,027 0.42 

เงินกู้ยมื       

     เงินกูย้มืระยะสั้น 74,928,699 16.29 46,652,605 11.84 65,848,267 20.50 

     เงินกูย้มืระยะยาว 22,376,700 4.86 18,810,500 4.77 14,116,547 4.39 

รวมเงนิกู้ยมื 97,305,399 21.15 65,463,105 16.61 79,964,814 24.89 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 1,109,757 0.24 1,774,585 0.45 1,499,246 0.47 

เงินสํารองประกนัชีวติ 15,286,244 3.32 7,821,623 1.99 5,593,424 1.74 

เงินสํารองประกนัภยัที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้ 1,354,934 0.30 1,465,631 0.37 1,207,395 0.38 

ภาษีเงนิได้นติบุิคคลค้างจ่าย 1,348,105 0.29 301,189 0.08 941,425 0.29 

หนีสิ้นอืน่ 6,100,697 1.33 5,413,298 1.38 5,339,411 1.66 

รวมหนีสิ้น 412,558,644 89.69 361,728,724 91.79 288,993,883 89.96 
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 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล (ต่อ) 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       
  ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ :-       
       หุน้บุริมสิทธิ 15,856  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  159 0.00 159 0.00 193 0.00 
       หุน้สามญั 1,333,138,147 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 10 บาท       
   (2550: หุน้บุริมสิทธิ 19,336 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท       
        หุน้สามญั 1,333,134,667 หุน้  มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 13,331,381 2.90 13,331,381 3.38 13,331,347 4.15 
 13,331,540 2.90 13,331,540 3.38 13,331,540 4.15 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 2,065,645 0.45 2,065,645 0.52 2,065,645 0.64 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 775,814 0.17 1,141,664 0.29 1,141,664 0.36 
ส่วนของเงนิลงทุนทีต่ํา่กว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษทัย่อย 226,460 0.05 226,460 0.06 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 2,657,960 0.58 380,737 0.10 510,938 0.16 

ส่วนตํา่กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุน (499,109) (0.11) (1,699,455) (0.43) (528,018) (0.16) 
กาํไรสะสม       
   จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 979,539 0.21 803,179 0.20 734,878 0.23 
                     -สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 387,501 0.08 110,260 0.03 - - 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,784,815 3.00 10,342,356 2.63 8,951,656 2.78 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคืนและ 
        ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 

33,710,165 7.33 26,702,386 6.78 26,208,303 8.16 

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน (387,501) (0.08) (110,260) (0.03) - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 33,322,664 7.25 26,592,126 6.75 26,208,303 8.16 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 14,083,952 3.06 5,769,043 1.46 6,053,966 1.88 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   47,406,616 10.31 32,361,169 8.21 32,262,269 10.04 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     459,965,260 100.00 394,089,893 100.00 321,256,152 100.00 

      มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 26.08  20.19  19.66  
      มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 10.00  10.00  10.00  
      จาํนวนหุน้ปลายปี (ลา้นหุน้) 1,277.83  1,316.86  1,333.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-5

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกาํไรขาดทุน 

  (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล       

       เงินใหสิ้นเช่ือ 4,146,083 11.95 3,792,823 18.76 3,063,653 17.32 

       รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,063,659 3.07 1,570,454 7.77 1,274,549 7.21 

       การใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน 15,241,401 43.95 14,735,661 72.87 13,118,260 74.17 

       เงินลงทุน 1,661,300 4.79 1,313,893 6.50 1,342,781 7.59 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 22,112,443 63.76 21,412,831 105.90 18,799,243 106.29   

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้       

      เงินรับฝาก 4,863,003 14.02 6,999,256 34.61 7,113,469 40.22 

      รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 119,972 0.35 183,898 0.91 120,116 0.68 

      เงินกูย้มืระยะส้ัน 1,106,932 3.19 1,675,476 8.30 1,478,630 8.36 

      เงินกูย้มืระยะยาว 802,150 2.31 647,662 3.20 994,954 5.62 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,892,057 19.87 9,506,292 47.02 9,707,169 54.88 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิ 15,220,386 43.89 11,906,539 58.88 9,092,074 51.41 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (2,796,000) (8.06) (3,579,668) (17.70) (2,051,232) (11.60) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (53,273) (0.16) (13,550) (0.07) (339) (0.00) 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิหลงัหักหนีสู้ญและ 
       หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 12,371,113 35.67 8,313,321 41.11 7,040,503 39.81 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้       

       ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 885,293 2.55 756,390 3.74 713,718 4.04 

       กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 2,722,004 7.85 (302,268) (1.49) 819,237 4.63 

       ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 256,973 0.74 334,979 1.66 270,891 1.53 

       ค่าธรรมเนียมและบริการ       

          การรับรอง รับอาวลัและคํ้าประกนั 40,711 0.12 34,500 0.17 21,781 0.12 

          อ่ืนๆ 2,148,397 6.19 2,206,862 10.91 2,131,003 12.05 

       กาํไรจากการปริวรรตและสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 147,882 0.43 222,700 1.10 50,604 0.29 

       กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 311,629 0.90 248,668 1.23 250,792 1.42 

       กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 326,199 0.94 240,889 1.19 493,878 2.79 

       รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 14,465,287 41.71 7,340,118 36.30 5,389,475 30.47 

       รายไดอ่ื้น 1,005,883 2.90 824,363 4.08 504,613 2.85 

     รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้  22,310,258 64.33 11,907,201 58.89 10,645,992 60.19 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-6

                                                            บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
       งบกําไรขาดทุน (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายทีม่ใิช่ดอกเบีย้       

       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,434,811 12.79 3,660,135 18.10 2,894,604 16.37 

       ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 1,778,857 5.13 1,515,509 7.50 1,287,629 7.28 

       ค่าภาษีอากร 234,197 0.67 222,247 1.10 363,850 2.06 

       ค่าธรรมเนียมและบริการ 789,607 2.28 273,414 1.35 251,785 1.42 

       ค่าตอบแทนกรรมการ 42,112 0.12 41,306 0.20 31,200 0.18 

       เงินนาํส่งเขา้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั 
              การเงิน /สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,072,379 3.09 822,570 4.07 814,591 4.60 

       ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 12,533,228 36.14 5,818,093 28.77 4,460,896 25.22 

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน   3,632,397 10.47 3,525,256 17.44 2,708,399 15.31 

รวมค่าใช้จ่ายทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 24,517,588 70.69 15,878,530 78.53 12,812,954 72.44 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นติิบุคคล 10,163,783 29.31 4,341,992 21.47 4,873,541 27.56 

ภาษีเงนิได้นติบุิคคล (2,988,865) (8.62) (999,509) (4.94) (1,704,551) (9.64) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 7,174,918 20.69 3,342,483 16.53 3,168,990 17.92 

       

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,109,006 14.73 2,768,411 13.69 2,817,749 15.93 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 2,065,912 5.96 574,072 2.84 351,241 1.99 

 7,174,918 20.69 3,342,483 16.53 3,168,990 17.92 

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผลสุทธิหลงัหักหนีสู้ญและ 
     หนีส้งสัยจะสูญ  และขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
     และรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 34,681,371 100.00 20,220,522 100.00 17,686,495 100.00 

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 3.99  2.08  2.11  

   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.90  1,332.51  1,333.14  

   กาํไรต่อหุน้ปรับลด ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (บาท) 3.99  2.08  2.11  

   จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) 1,279.92  1,332.53  1,333.15  

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-7

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    

    กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้นิตตบุิคคล    10,163,783 4,341,992 4,873,541 

  รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

 ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  (256,973) (334,979) (270,890) 

 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  711,726 591,221 445,551 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี     2,849,274 3,593,218 2,051,571 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (86,595) 222,211 32,283 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  (40,385) 22,325 34,537 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า/ปรับมลูค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (216,743) 271,493 99,297 

 ตดัจาํหน่ายกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย-รอตดับญัชี  (6,298) (262,113) (94,424) 

 ตดัจาํหน่ายค่าความนิยม/มลูค่าเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ - - (7,896) 

 ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนและอนุพนัธ์ทางการเงิน 333,271 (63,416) 93,316 

 เงินสาํรองการประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้เงินสาํรองประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 7,580,849 2,500,684 2,263,029 

            กาํไรจากการขายเงินลงทุน/รับคืนทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (2,833,251) - (885,275) 

 กาํไรจากการตีโอนทรัพยช์าํระหน้ี (45,007) (16,124) (34,798) 

 ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  17,059 11,340 15,712 

 รายไดร้อตดับญัชีตดัจ่าย  (7,756) (5,143) (38,835) 

 รายไดค้า้งรับอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 268,204 104,381 (224,026) 

 18,431,158 10,977,090 8,352,693 

            รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ (15,220,386) (11,906,539) (9,092,074) 

            เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 20,570,078 20,029,226 17,477,809 

            เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (5,484,771) (6,791,372) (8,017,439) 

            เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,961,824) (1,834,568) (1,073,789) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 16,334,255 10,473,837 7,647,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-8

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

                              (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2552 2551 2550 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 691,664 (25,244,742) (13,447,261) 
 หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญาขายคืน - 2,500,000 3,800,000 
            เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,072,680) (113,016) (77,473) 
            ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี (379,034) 193,385 (242,784) 
 เงินใหสิ้นเช่ือ (19,225,484) (48,608,207) (36,504,193) 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย 7,780,844 6,567,270 5,254,341 
 สินทรัพยอ่ื์น (488,293) (24,347) (73,431) 
 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
 เงินรับฝาก (3,859,667) 81,564,045 (7,900,583) 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13,646,511 3,583,939 261,523 
            เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี (199,114) 294,804 (609,007) 
           เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 181,366 (389,330) 598,494 
           หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 795,118 (12,334) (132,595) 
           หน้ีสินอ่ืน 502,985 390,850 81,974 

      เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 14,708,471 31,176,154 (41,343,795) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
        เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (52,547,805) (12,372,091) 6,694,954 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,740,066 - 2,572,222 
        เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/ร่วม - (245,268) (204,078) 
        เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 1,690,652 1,477,356 1,245,127 
       เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (716,103) (889,784) (957,728) 
       เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,039 16,901 13,336 

       เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (43,819,151) (12,012,886) 9,363,833 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
        เงินสดรับจากการท่ีบริษทัยอ่ยเพ่ิมทุน 981,097 - 4,522,428 
        เงินสดรับจากเงินกูย้มื 235,310,441 162,749,664 45,165,812 
        เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้ม (203,520,332) (177,321,843) (13,783,696) 
        เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูยื้ม (2,014,323) (2,372,995) (2,048,287) 
        เงินปันผลจ่าย (1,165,056) (1,153,451) (1,066,377) 
        เงินสดจ่ายซ้ือ–หุน้ทุนซ้ือคืน (277,241) (109,410) - 
        เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (556,490) (211,886) (1,397) 

       เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 28,758,096 (18,419,921) 32,788,483 

เงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (352,584) 743,347 808,521 

เงินสด ณ วนัต้นปี  4,017,994 3,274,647 2,466,126 

เงินสด ณ วนัปลายปี  3,665,410 4,017,994 3,274,647 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-9

 บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อตัราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS) 

                          (หน่วย : ร้อยละ) 
 งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร  (PROFITABILITY 
RATIO) 

   

     อตัรากาํไรขั้นตน้ 67.43 59.18 51.93 
     อตัรากาํไรสุทธิ 11.50 8.31 9.57 
     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 17.05 10.49 11.55 
     อตัราดอกเบ้ียรับ (1) 5.92 6.52 6.86 
     อตัราดอกเบ้ียจ่าย (2) 1.89 3.09 3.72 
     ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 4.03 3.43 3.14 
     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 6.42 2.96 6.79 

    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY  
RATIO) 

   

     อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 3.18 3.33 2.99 
     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.20 0.77 0.93 
     อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.10 0.09 0.10 

    

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)    
     อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า)  8.70 11.18 8.96 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื  79.42 83.14 88.88 
     อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินฝาก  109.12 103.72 127.28 
     อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม 64.44 74.57 65.11 

    

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)     
     อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม 3.60 3.55 3.50 
     อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม 0.65 0.66 0.62 
     อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายไดต่้อสินเช่ือรวม 4.16 4.39 4.69 
     อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อสินเช่ือรวม 0.11 0.12 0.11 

    

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
     มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  26.08 20.19 19.66 
     กาํไรสุทธิต่อหุน้  3.99 2.08 2.11 

    

หมายเหตุ  :  (1) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ+รายไดจ้ากการใหเ้ช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) /    
        (เงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มีดอกเบ้ียเฉล่ีย) 
                     (2) อตัราดอกเบ้ียจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย / (เงินรับฝากเฉล่ีย+เงินกูย้มืเฉล่ีย+หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-มี 

      ดอกเบ้ียเฉล่ีย) 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-10 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

สรุปผลการดําเนินงาน 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั(มหาชน) “บริษทัฯ” และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิในปี 2552 จาํนวน 5,109 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 2,341 ลา้นบาท หรือร้อยละ 84.57 โดยมีรายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิ เพิ่มข้ึนร้อยละ 27.82 ตามการ
ขยายตวัของธุรกิจและการปรับตวัสูงข้ึนของส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือ (Loan Spread) จากร้อยละ 3.99 
ในปี 2551 เป็นร้อยละ 4.91 ในขณะท่ีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Interest Spread) อยูท่ี่ร้อย
ละ 3.44 สูงข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.15 รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 87.37 เป็นผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการกองทุน ธุรกิจประกนัชีวิต และ
ธุรกิจประกนัภยัท่ีเติบโตข้ึนอยา่งแขง็แกร่ง อีกทั้งความสามารถในการบริหารและติดตามหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ใหค่้าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลงเม่ือเทียบจากปีก่อน ในขณะท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยงัสามารถบริหาร
ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วมหลงัหกัค่าใชจ่้ายจากการรับ
ประกนัภยัและประกนัชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 47.94 จากร้อยละ 55.90 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (Basic Earning per share) สาํหรับปี 2552 เท่ากบั 3.99 บาท เทียบกบักาํไรต่อหุน้ขั้น
พ้ืนฐาน จาํนวน 2.08 บาท ในปีก่อน ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROAE) ปี 2552 เท่ากบัร้อยละ 17.05 และ
มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ฉล่ีย (ROAA) ในปี 2552 เท่ากบัร้อยละ1.20 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

   2552   2551 เพิม่/ลด ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 22,112 21,413 699 3.26 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,892 9,506 (2,614) (27.50) 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 15,220 11,907 3,313 27.82 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 22,310 11,907 10,403 87.37 

ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 24,517 15,878 8,639 54.41 

กาํไรก่อนหักหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 13,013 7,936 5,077 63.97 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (2,796) (3,580) 784 (21.90) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี (53) (14) (39) 278.57 

กาํไรก่อนภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10,164 4,342 5,822 134.09 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,989) (1,000) (1,989) 198.90 

กาํไรของส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย-สุทธิ (2,066) (574) (1,492) 259.93 

กาํไรสุทธิ 5,109 2,768 2,341 84.57 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-11 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 

 ในปี 2552 รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสุทธิมีจาํนวน 15,220 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 3,313 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
27.82 เม่ือเทียบกบัปี 2551 โดยมีรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล จาํนวน 22,112 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 699 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 3.26 ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย จาํนวน 6,892 ลา้นบาท ลดลง 2,614 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 27.50 เน่ืองจากทิศทาง
ของดอกเบ้ียลดลงอยา่งต่อเน่ือง และจากการบริหารตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูท่ี่ร้อยละ 
1.90 ลดลงจากร้อยละ 3.10 ในปี 2551 ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Interest Spread) 
ปรับตวัสูงข้ึนจากร้อยละ 3.15 เป็นร้อยละ 3.44 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2552   2551 เพิม่/ลด ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล     

    เงินให้สินเช่ือ 4,146 3,793 353 9.31 

    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,064 1,570 (506) (32.23) 

    การให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 15,241 14,736 505 3.43 

    เงินลงทุน 1,661 1,314 347 26.41 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 22,112 21,413 699 3.26 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     

   เงินรับฝาก 4,863 6,999 (2,136) (30.52) 

    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 120 184 (64) (34.78) 

    เงินกูย้มืระยะสั้น 1,107 1,675 (568) (33.91) 

    เงินกูย้มืระยะยาว 802 648 154 23.77 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,892 9,506 (2,614) (27.50) 

รวมรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลสุทธิ 15,220 11,907 3,313 27.82 

 
 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้จากสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกดิรายได้ (Interest Spread) 
สําหรับปี 

 2552 2551 

อตัราผลตอบแทน (Yield) (1)  5.34 6.25 

ตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 1.90 3.10 

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) 3.44 3.15 

หมายเหตุ : (1) อตัราผลตอบแทน =  รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล/(รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินเฉพาะท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + หลกัทรัพยซ้ื์อโดยมี 
   สญัญาขายคืนเฉล่ีย + เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย + เงินให้สินเช่ือเฉล่ีย) 

   (2) ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย /  (เงินรับฝากเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินเฉพาะท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย+เงินกูย้มืรวมเฉล่ีย)       
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 ในปี 2552   กลุ่มธนชาตมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย จาํนวน 22,310 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10,403 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
87.37 จากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจในเครือโดยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตเพ่ิมข้ึน 7,125 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 97.07 จากปีก่อน และรายไดพ้ิเศษจากกาํไรการขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตใหก้บัสโกเทียแบงก์
จาํนวน 2,805 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั หากหกัค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยัและประกนัชีวิตแลว้ บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย จะมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียหลงัหกัค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยัและประกนัชีวิตปี 2552 จาํนวน 9,777 ลา้นบาท 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 60.57 จากปีก่อน  

           (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2552 2551 เพิม่/ลด ร้อยละ 

   ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 885 756 129 17.06 

   กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 2,722 (302) 3,024 1,001.32 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 257 335 (78) (23.28) 

   ค่าธรรมเนียมและบริการ 2,189 2,241 (52) (2.32) 

   กาํไรจากการปริวรรต/สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 148 223 (75) (33.63) 

   กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขาย/ทรัพยสิ์นอ่ืน 312 249 63 25.30 

   กาํไรจากการรับชาํระหน้ี/ขายหน้ี 326 241 85 35.27 

   รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 14,465 7,340 7,125 97.07 

   รายไดอ่ื้น 1,006 824 182 22.09 

รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 22,310 11,907 10,403 87.37 

 

ค่าใช้จ่ายทีม่ใิช่ดอกเบีย้  

 สาํหรับปี 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียจาํนวน 24,517 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8,639 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 54.41 จากปีก่อน   ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 115.42 
ซ่ึงแปรผนัตามปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน สาํหรับค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
เพิม่ข้ึนร้อยละ 21.17  และ 17.35 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีส่วนใหญ่จากการเพ่ิมสาขาของธนาคาร ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 256 สาขา ในขณะท่ีปีก่อนมี 213 สาขา อย่างไรก็ตามบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แมว้่าธุรกิจจะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทาํใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วมหลงัหกัค่าใชจ่้าย
จากการรับประกนัภยัและประกนัชีวิตลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 47.94 จากร้อยละ 55.90 ในปีก่อน หากหกัค่าใชจ่้ายจากการรับ
ประกันภัยและประกันชีวิตแล้ว บริษทัฯและบริษทัย่อย จะมีค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียหลงัหักค่าใช้จ่ายจากการรับ
ประกนัภยัและประกนัชีวิตปี 2552 จาํนวน 11,984 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.13 จากปีก่อน 

 
  



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-13 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 
  

สําหรับปี   เปลีย่นแปลง   

2552 2551 เพิม่/ลด ร้อยละ 

   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 4,435 3,660 775 21.17 

   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 1,779 1,516 263 17.35 
   ค่าภาษีอากร 234 222 12 5.41 
   ค่าธรรมเนียมและบริการ 790 273 517 189.38 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 42 41 1 2.44 
   เงินนาํส่งเขา้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ     
       สถาบนัการเงิน /สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 1,072 823 249 30.26 
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 12,533 5,818 6,715 115.42 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,632 3,525 107 3.04 

รวมค่าใช้จ่ายทีมิ่ใช่ดอกเบีย้ 24,517 15,878 8,639 54.41 

 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

  ในปี 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน 2,796 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อนจาํนวน 784 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 21.90 เป็นผลจากการยกระดบัการบริหารจดัการ การติดตามหน้ีตลอดจน
การปรับกระบวนการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-14 

สรุปฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯและบริษทัย่อย  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจาํนวน 459,965 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 65,875 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.72 จากส้ินปี 2551 หน้ีสินรวมมีจาํนวน 412,558 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 50,829 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 14.05 ตามงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบดุลรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม เปลีย่นแปลง 

2552   2551 เพิม่/ลด ร้อยละ 

สินทรัพย์     

      เงินสด 3,665 4,018 (353) (8.79) 

     รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 64,867 65,790 (923) (1.40) 
     เงินลงทุน-สุทธิ 97,113 39,385 57,728 146.57 

     เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 290,115 279,774 10,341 3.70 
     ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผ่ือปรับมูลค่า 
          จากการปรับโครงสร้างหน้ี (10,534) (10,008) (526) 5.26 

     สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 14,739 15,131 (392) 2.59 

    รวมสินทรัพย์   459,965 394,090 65,875 16.72 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

     เงินรับฝากและเงินกูย้มืระยะสั้น 340,799 316,382 24,417 7.72 

     รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 20,939 7,293 13,646 187.11 

     เงินกูย้มืระยะยาว 22,377 18,811 3,566 18.96 

     หน้ีสินอ่ืน  28,443 19,243 9,200 47.81 

    รวมหนีสิ้น 412,558 361,729 50,829 14.05 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ก่อนหักหุ้นทุนซ้ือคืน 33,710 26,702 7,008 26.25 

     หกั หุน้ทุนซ้ือคืน (387) (110) (277) 251.82 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,323 26,592 6,731 25.31 

     ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 14,084 5,769 8,315 144.13 

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,407 32,361 15,046 46.49 

    รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 459,965 394,090 65,875 16.72 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-15 

สาํหรับรายการสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีดงัน้ี 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ-สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ จาํนวน 

64,867 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2551 จาํนวน 923 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.40 

เงนิลงทุน-สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 เงินลงทุนสุทธิ มีจาํนวน 97,113 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 57,728 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 146.57 โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนจาํแนกตามประเภทเงินลงทุนดงัน้ี 

                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจาํแนกตามประเภท 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

จํานวนเงนิ 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

จาํนวนเงนิ 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

ตราสารหนี ้ 87,096 89.69 32,257 81.90 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

• เพื่อคา้ 917 0.95 607 1.54 

• เผือ่ขาย 45,417 46.77 4,987 12.66 

• ถือจนครบกาํหนด 19,534 20.11 15,914 40.40 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน     

• เพื่อคา้ 759 0.78 - - 

• เผือ่ขาย 8,609 8.87 5,009 12.72 

• ถือจนครบกาํหนด 1,407 1.45 893 2.27 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ     

• เผือ่ขาย 6,003 6.18 - - 

• ถือจนครบกาํหนด 4,450 4.58 4,847 12.31 

ตราสารทุน 10,017 10.31 7,128 18.10 

• เพื่อคา้ 6 0.01 - - 

• เผือ่ขาย 5,907 6.08 2,868 7.28 

• เงินลงทุนทัว่ไป 2,403 2.47 2,856 7.25 

• เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,701 1.75 1,404 3.57 

รวมเงนิลงทุน-สุทธิ 97,113 100.00 39,385 100.00 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-16 

เงนิให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 290,115 ลา้นบาท 
เพิม่ข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 10,341 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.70 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
จากเงินใหสิ้นเช่ือธุรกิจท่ีเพิม่ข้ึน ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือ จาํนวน 211,564 ลา้นบาท 
ลดลงจากส้ินปี 2551 จาํนวน 264 ลา้นบาท จากการรับชาํระของบริษทัฯ ในขณะท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในส่วน
ของธนาคาร (บริษทัยอ่ย) 

 เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ จาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี  
                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
31 ธันวาคม 2552 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธันวาคม 2551 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

1.  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 16,772 5.78 13,404 4.79 
2.  อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 16,289 5.62 15,596 5.58 
3.  สาธารณูปโภคและบริการ 16,184 5.58 13,829 4.94 
4.  สินเช่ือรายยอ่ย     
     4.1  เช่าซ้ือ  211,564 72.92 211,828 75.71 
     4.2  เคหะ 7,241 2.50 7,724 2.76 
5.  อ่ืนๆ 22,265 7.67 17,602 6.29 
 290,315 100.07 279,983 100.07 
หกั กาํไรจากการโอนขายเงินให้สินเช่ือระหวา่งกนั (200) (0.07) (209) (0.07) 

รวม 290,115 100.00 279,774 100.00 

 

 เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํแนกตามระยะเวลา
ท่ีเหลือของสัญญาส่วนใหญ่เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอายเุกิน 1 ปี จาํนวน 250,770 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเช่ือ
อายไุม่เกิน 1 ปี จาํนวน 30,135 ลา้นบาท และเงินใหสิ้นเช่ือเม่ือทวงถาม จาํนวน 9,410 ลา้นบาท 

เงนิให้สินเช่ือจัดช้ัน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือ 
จดัชั้น (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่สถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดงรวมในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) และเงินสาํรองท่ี
เก่ียวขอ้งตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
 
 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-17 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
      มูลหนี/้มูลค่าตามบัญชี ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญท่ีบันทกึตามบัญชี 

31 ธ.ค.  52 
สัดส่วน 
  ร้อยละ 

31 ธ.ค.  51 
สัดส่วน 

    ร้อยละ 
31 ธ.ค.  52 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

31 ธ.ค. 51 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

จดัชั้นปกติ 307,188 91.21 274,523 88.19 909 9.30 912 9.92 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,970 5.33 25,107 8.07 190 1.94 185 2.01 
จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 1,713 0.51 2,024 0.65 1,237 12.65 1,466 15.95 
จดัชั้นสงสัย 2,180 0.65 1,719 0.55 1,345 13.76 1,230 13.39 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 7,737 2.30 7,897 2.54 5,709 58.39 5,127 55.79 

รวม 336,788 100.00 311,270 100.00 9,390 96.04 8,920 97.06 
สาํรองหน้ีสูญทัว่ไป     387 3.96 270 2.94 

รวมสํารองหนีสู้ญท้ังหมด     9,777 100.00 9,190 100.00 

 
หมายเหตุ -    เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 -   มูลหน้ีของลูกหน้ีจดัชั้นปกติและจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

สินเช่ือด้อยคุณภาพ  (NPLs) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพจาํนวน 12,046 ลา้นบาท ลดลงจากส้ิน
ปี 2551 จาํนวน 219 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.79 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเช่ือเช่าซ้ือดอ้ยคุณภาพ โดยอตัราส่วนต่อ
สินเช่ือรวมอยูท่ี่ร้อยละ 4.16 ลดลงจากส้ินปีก่อน ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 4.39 โดย NPL-net และร้อยละของ NPL-net  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวน 3,148 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.12 
 

                                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 12,046 12,265 
อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อสินเช่ือรวม                          (ร้อยละ) 4.16 4.39 
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net ) 3,148 3,836 
อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรองต่อสินเช่ือรวม    (ร้อยละ) 1.12 1.42 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญรวม 10,436 9,947 
อตัราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญรวมต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ    (ร้อยละ) 86.63 81.10 

หมายเหตุ  NPL- net  : เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพทั้งหมด 
 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน  10,436 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จาํนวน 489 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.92 เม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือ โดยมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 86.63 และคิดเป็นร้อยละ  107.36 ของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 11-18 

การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มปัีญหา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนลูกหน้ีทั้งหมด 852,146 ราย เป็นลูกหน้ีท่ีมีการ
ปรับโครงสร้างหน้ี 11,008 ราย มีจาํนวนหน้ีคงคา้ง 7,135 ลา้นบาท และจาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิจากหลกัประกนั 2,579 
ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหากบัลูกหน้ีทั้งส้ิน
จาํนวน 10,940 ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวนประมาณ 4,077  ลา้นบาท 

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุน จาํนวน 7,355 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 831 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.30  ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

รายจ่ายลงทุน 
 สาํหรับปี 2552  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
716 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ 243 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 113 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ 360 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง 
 ณ ส้ินปี 2552 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวน  3,665 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ี
สําคญั อนัไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย)์ ลดลง 692 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
เพิม่ข้ึน 1,073 ลา้นบาท เงินใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึน 19,225 ลา้นบาท ทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 7,781 ลา้นบาท เงินรับฝากลดลง 
3,860 ลา้นบาท รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน(หน้ีสิน) เพิ่มข้ึน 13,647 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเพิ่มข้ึน 
795 ลา้นบาท และเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน 181 ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 43,819 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว 
52,548 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,740 ลา้นบาท เงินสดรับดอกเบ้ียและเงิน
ปันผล 1,691 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 716 ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 28,758 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืม 203,520 
ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 2,014 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 1,165 ลา้นบาท จ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 277 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีการรับคืนเงินกูย้มื 235,310 ลา้นบาท และเงินสดรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 
981 ลา้นบาท  

แหล่งที่มาของเงินทุน 

โครงสร้างเงินทุน 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น โดย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินรวม 412,558 ลา้นบาท และส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ จาํนวน 47,407 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.69 และ 10.31 ของแหล่งเงินทุนรวมตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 8.70 เท่า หรือมีหน้ีสิน 8.70 เท่าของทุนดาํเนินการ โดยองคป์ระกอบของแหล่งเงินทุน
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ดา้นหน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.44 ของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสิน สาํหรับรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ และเงินกูย้มื มีสดัส่วนร้อยละ 5.08 และร้อยละ 23.59 ตามลาํดบั               

หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 412,558 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551 
จาํนวน 50,829 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.05โดยมีรายการหลกั ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

• เงินรับฝากและเงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวน 340,799 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 24,417 
ลา้นบาท หรือร้อยละ  7.72 

• เงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 22,377 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3,566 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.96 
       

                                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

หนีสิ้นรวม 
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

เงินรับฝาก 265,871 64.44 269,730 74.57 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 20,939 5.08 7,293 2.02 

เงินกูย้มื     

   - ระยะสั้น 74,928 18.16 46,652 12.89 

   - ระยะยาว 22,377 5.43 18,811 5.20 

หน้ีสินอ่ืน ๆ 28,443 6.89 19,243 5.32 

รวมหน้ีสิน 412,558 100.00 361,729 100.00 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 47,407 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 15,046 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 46.49 จากจาํนวน  32,361 ลา้นบาท ณ ส้ินปี  2551 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 

• กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีจาํนวน 13,785 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3,443 ลา้นบาทจากส้ินปี 2551 โดยส่วน
ใหญ่เพิ่มข้ึนจากกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จาํนวน 5,109 ลา้นบาท สุทธิกบัการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 
1,213 ลา้นบาท 

• ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน มีจาํนวน  2,159 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 3,478 ลา้นบาท จากส้ิน
ปี 2551 

• ส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย มีจาํนวน 776 ลา้นบาท ลดลง 366 ลา้นบาท จากส้ินปี 2551  

• ในระหว่างปี 2552 บริษทัฯซ้ือคืนหุน้ทุนจากผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 39.03 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 277 ลา้นบาท 
ในราคาถวัเฉล่ียหุน้ละ 7.10 บาท และยงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายออกไปในระหว่างปี หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวมีเง่ือนไขใหต้อ้ง
จาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 
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• ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจาํนวน 8,315 ลา้นบาท จากส้ินปี 2551 เน่ืองจากสดัส่วน
การถือหุน้ในธนาคารธนชาตของสโกเทียแบงกใ์นระหวา่งปีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 49.00 

ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายการนอกงบดุลทั้ งส้ิน 101,285 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อนร้อยละ 5.78 โดยเป็นภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาํนวน 48,408 
ลา้นบาท ภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน  29,610  ลา้นบาท ภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียต่างสกลุเงิน 12,722 ลา้นบาท วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้4,861 ลา้นบาท การรับอาวลัตัว๋เงินและ
การคํ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 306 ลา้นบาท เลต็เตอร์ออฟเครดิต  1,010  ลา้นบาท  ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่
ครบกาํหนด 87 ลา้นบาท และการคํ้าประกนัอ่ืน ๆ  4,281 ลา้นบาท 
 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี  

                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ทางตรง/ทางอ้อม 

(ร้อยละ) 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2552 ปี 2551 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
      งบการเงินรวม  4,056 1,870 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.92 3,547 1,304 
      บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.92 274 97 
      บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.19 111 123 
      บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั   50.92 225 63 
      บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั   50.92 120 350 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั 100.00 395 253 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั   83.44 115 130 
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ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทัย่อย   

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เปรียบเทียบกบัปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2551 

ฐานะการเงนิของธนาคาร 

สินทรัพย์ 

 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 413,878 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2551 
จาํนวน 45,663 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจากเงินลงทุนสุทธิจาํนวน 38,057 ลา้นบาท และเงิน
ใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิจาํนวน 8,266 ลา้นบาท 
 เงินลงทุนของธนาคารธนชาตจาํนวน 64,643 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 38,057 หรือร้อยละ 143.14 เป็นผลจากปริมาณ
เงินฝากและเงินกูร้ะยะสั้นเพิ่มข้ึน ส่งผลใหธ้นาคารธนชาตมีสภาพคล่องสูงข้ึน โดยธนาคารธนชาตไดน้าํไปลงทุนเพ่ือ
เพิม่อตัราผลตอบแทนโดยเงินลงทุนเพิม่ข้ึนทั้งเงินลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว 
 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิของธนาคารธนชาต จาํนวน 275,108 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2551 
จาํนวน 8,265 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.10 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตวัของสินเช่ือธุรกิจจาํนวน 15,797 ลา้นบาท 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตจ์าํนวน 7,976 ลา้นบาท ในขณะท่ีการใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัในกลุ่มธนชาต ลดลงจาํนวน 9,730 ลา้น
บาท จากการชาํระคืนตามปกติ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีหน้ีสินรวมจาํนวน 387,523 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 
40,579 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.70 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้มืระยะส้ันและรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ในขณะท่ีเงินฝากมีจาํนวนลดลง โดยมีรายการหลกัท่ีสาํคญัในหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 - เงินฝากรวมจาํนวน 266,727 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 4,105 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.52 โดยเงิน
ฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากท่ีมีระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาไม่เกินกวา่ 1 ปี ซ่ึงมีสัดส่วนเม่ือเทียบกบัเงินฝากทั้งหมดเป็น
ร้อยละ 83.02 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 99.48 ของเงินฝากทั้งหมด 
 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินรวมจาํนวน 22,165 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2551 จาํนวน 14,496 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 189.03 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจากในประเทศจาํนวน 9,300 ลา้นบาท และต่างประเทศจาํนวน 5,196 
ลา้นบาท 
 - เงินกูย้มืรวมจาํนวน 90,936 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 75,936 ลา้นบาทและเงินกูย้มื
ระยะยาวจาํนวน 15,000 ลา้นบาท โดยเงินกูย้มืระยะสั้นเพิม่ข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 28,008 ลา้นบาท หรือร้อยละ 58.44 
ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวเพิม่ข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 640 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.46 ทั้งน้ีในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 และ 3 
ของปี 2552 ธนาคารธนชาตไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิจาํนวน 7,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายตวัของเงินใหสิ้นเช่ือท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตและทดแทนเงินกูย้มืบางส่วนท่ีไดค้รบกาํหนดในระหว่างไตรมาสท่ี 2 โดยหุน้กูท่ี้ออก 
จาํหน่ายมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีหลกัประกนั ไม่แปลงสภาพและมีผูแ้ทนถือหุน้ จาํนวน 2,000 ลา้นบาท 
อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1-3 ร้อยละ 5.25 ปีท่ี 4-7 ร้อยละ 5.75 และปีท่ี 8-10 ร้อยละ 6.50 

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีหลกัประกนั ไม่แปลงสภาพ และมีผูแ้ทนถือหุน้จาํนวน 5,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 
1. หุน้กูจ้าํนวน 3,500 ลา้นบาท อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1-5 ร้อยละ 5.25 และปีท่ี 6-10 ร้อยละ 5.5 
2. หุน้กูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท อายุ 15 ปี อตัราดอกเบ้ียท่ี 1-5 ร้อยละ 5.25 ปีท่ี 6-10 ร้อยละ 6.0 และ 

ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 6.5  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวน 26,355 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 5,085 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 23.91 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นผลจากกาํไรในระหว่างปี 2552 โดยระหว่างปีธนาคารธนชาตไดท้าํการ
เพิ่มทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 2,000 ลา้นบาท และในขณะท่ีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2552 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายเงินปันผล
จากกาํไรของปี 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ  0.56 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 971 ลา้นบาท 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ธนาคารธนชาตมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 16.31 เท่า ในปี 2551 เป็น 14.70 เท่า ในปี 2552  

ภาระผูกพนั 

ธนาคารธนชาตมีภาระผกูพนัรวมเพ่ิมข้ึนจาก 87,095 ลา้นบาท ในปี 2551 เป็น 92,609 ลา้นบาท ในปี 2552 โดยมี
ภาระผกูพนัเพิม่ข้ึนเกือบทุกรายการ ยกเวน้ภาระผกูพนัตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนดซ่ึงมีจาํนวนลดลง  

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงมีภาระผกูพนัจากการประมาณการส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการโอน
ขายเงินใหสิ้นเช่ือแก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยเป็นจาํนวนเงินประมาณ 89 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนประมาณการผล
ขาดทุนน้ีไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหน้ี รวมทั้งมีภาระท่ีจะตอ้ง
จ่ายค่าชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากจาํนวนสินเช่ือ อนัเกิดจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าสินเช่ือท่ีขายจากการโอนขายสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแก่บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึง ณ ส้ินปี 2552 มีจาํนวน
สูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท  

คุณภาพสินทรัพย์ 

1. เงนิให้กู้ยมื ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับจดัชั้นสุทธิ 275,108 ลา้นบาท 
เพิม่ข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 8,265 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.10 โดยในระหว่างปี 2552 ธนาคารธนชาตไดท้าํ
สญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัลกูหน้ีในรูปแบบต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี การโอนสินทรัพย์
และ/หรือหุน้ทุนและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี รวมกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 10,810 ราย เพิ่มข้ึนจาก 214 ราย 
ในปี 2551 เน่ืองจากกระบวนการบริหารจดัการหน้ีทาํใหลู้กหน้ีบางรายสามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ โดยใหภ้าระ
หน้ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีควบคู่กบัโครงการยกระดบัคุณภาพหน้ีของธนาคารธนชาต 
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2. เงนิให้สินเช่ือจดัช้ันตามประกาศของ ธปท. 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับจดัชั้น (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่
สถาบนัการเงิน ซ่ึงแสดงรวมในรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน) ตามเกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด จาํนวน 335,145 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน จาํนวน 23,164 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.42 โดยไดท้าํการสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 7,504 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัคงมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มเติม
อีกจาํนวน 214 ลา้นบาท ทาํใหมี้ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวมทั้งส้ิน 7,718 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 1,353 
ลา้นบาท และมีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับคิดเป็นร้อยละ 2.30 

3. สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพจาํนวน 8,359 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,192 ลา้น
บาท จากส้ินปีท่ีผ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือ
ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของธนาคารธนชาตลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารธนชาตได้ปรับกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้ ง
กระบวนการทาํงานให้สามารถบริหารและติดตามหน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อ
สินเช่ือรวม (NPL Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 2.49 และเม่ือพิจารณาสินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) มีจาํนวน 
1,952 ลา้นบาท และอตัราส่วน NPL-net ต่อสินเช่ือรวม เท่ากบัร้อยละ 0.59 โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 7,718 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ  

4. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ในปี 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยร์วมทั้งส้ิน 59,876 ลา้นบาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่
เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 71.89 รองลงมาคือตราสารหน้ีต่างประเทศประเภท
เผื่อขาย ซ่ึงธนาคารธนชาตไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไวแ้ลว้ ทั้งเงิน
ลงทุนในต่างประเทศและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งคิดเป็นร้อยละ 17.02 ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารธนชาต 
หลงัจากบวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผือ่การดอ้ยค่าแลว้ จะมีเงินลงทุนสุทธิ ส้ินปี 2552 จาํนวน 60,161 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ท่ีมีเงินลงทุนสุทธิ 22,104 ลา้นบาท หรือร้อยละ 172.17  

 การดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 38,557 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็นเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 จาํนวน  23,645 ลา้นบาท  และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 14,925 ลา้นบาท  โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียงคาํนวณตามเกณฑข์อง Basel II เท่ากบัร้อยละ 14.10 เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2551ท่ีร้อยละ 11.18 ยงัคงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ธปท.กาํหนดใหธ้นาคารดาํรงอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงคือไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียด
อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ดงัน้ี 
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อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 
 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 
เงินกองทุนทั้งหมด 

23,645 
38,557 

8.65 
14.10 

20,261 
28,247 

8.02 
11.18 

 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2552 ธนาคารธนชาตมีกาํไรสุทธิจาํนวน 3,547 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 2,243 ลา้นบาท หรือ 
ร้อยละ 171.97 เป็นผลจากการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับกลยทุธ์
และนโยบายในการติดตามหน้ี รวมถึงการเขม้งวดการใหสิ้นเช่ือส่งผลใหค่้าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลงเป็น
จาํนวน 717 ลา้นบาท กอปรกบัการบริหารส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือปรับตวัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.7 เป็น
ร้อยละ 4.7 นอกจากน้ีธนาคารยงัคงเร่งสร้างรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการขยายตวัท่ีร้อยละ 27.81 ควบคู่
ไปกบัการบริหารค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลใหต้น้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วม (Cost to income ratio) 
ลดลงจากร้อยละ 60.81 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 53.81 โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1. การขยายเงินใหสิ้นเช่ือ ธนาคารธนชาตมีการขยายสินเช่ืออยา่งต่อเน่ืองทั้งสินเช่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของธนาคารธนชาตเพิ่มข้ึนจาก 198,344 ลา้นบาท เป็น 206,320 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.02 จากส้ินปี 2551 รวมทั้งสินเช่ือธุรกิจเพิ่มข้ึนจาก 35,113 ลา้นบาท เป็น 50,910 ลา้นบาท
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 44.99 สอดคลอ้งกบันโยบายกระจายการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
 2.  การขยายฐานเงินฝากในภาวะอตัราดอกเบ้ียในตลาดปรับตวัลดลง รวมทั้งการบริหารสัดส่วนเงินฝาก
อย่างเหมาะสม และการออกผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกคา้ เพื่อขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาด ทาํใหต้น้ทุนเงินฝากของธนาคารธนชาต (Cost of Fund) ลดลงเป็นร้อยละ 2.01 จากร้อยละ 3.21 เม่ือเทียบกบั
ปีท่ีผา่นมา  
 3.  การเร่งสร้างรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย และการบริหารตน้ทุนการดาํเนินงาน โดยในปี 2552 ธนาคาร   ธนชาต
ไดเ้ร่งสร้างรายไดโ้ดยการออกผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ทาํใหธ้นาคารธนชาตมีสัดส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดร้วม (Non-interest Income Ratio) ท่ีร้อยละ 16.60 
และตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดร้วม (Cost to income ratio) ท่ีร้อยละ 53.81 ขณะท่ีค่าเฉล่ียของกลุ่มธุรกิจ
พาณิชยอ์ยูท่ี่ร้อยละ 56.38  

รายได้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 

สาํหรับปี 2552 ธนาคารธนชาตมีรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 20,934 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,037 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 5.21 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากรายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือตามการ
ขยายตวัของการใหสิ้นเช่ือและรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลจากการลงทุน   
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ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจาํนวน 6,791 ลา้นบาท ลดลง 2,637 ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.97  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  
สืบเน่ืองมาจากตน้ทุนเงินฝากปรับตวัลดลงตามภาวะอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

 หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 ธนาคารธนชาตมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี  2552 จาํนวน 2,830 ลา้นบาท ลดลง 718 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 20.22 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลจากปรับกระบวนการทาํงานใหส้ามารถบริหารและติดตามหน้ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ แมใ้นภาวะเศรษฐกิจชะลอตวักต็าม 

 รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 สาํหรับปี  2552   ธนาคารธนชาตมีรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย จาํนวน 2,815 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 613 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 27.81   เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนจากรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบริการ รวมทั้งขาดทุน
จากเงินลงทุนลดลงตามภาวะตลาด กอปรกับธนาคารธนชาตมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายและ
ทรัพยสิ์นอ่ืน และรายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

 สําหรับปี 2552 ธนาคารธนชาตมีค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียจาํนวน 9,125 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,420 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 18.44 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา   ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานจาํนวน 683 ลา้น
บาท และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์จาํนวน 259 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากการขยายสาขา การลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งเขา้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝากเพิ่มข้ึนจาํนวน  250 ลา้นบาท  
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) “บล. ธนชาต” มีกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
จาํนวน 273.56 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 176.64 ลา้นบาทหรือร้อยละ 182.26 ส่วนใหญ่เกิด
จากรายไดค่้านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์เพิ่มข้ึน 151 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.18 ตามภาวะ
ตลาดหลกัทรัพย ์และส่วนแบ่งการตลาดของบล.ธนชาตท่ีสูงข้ึน  รวมทั้งกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 84.70 
ลา้นบาท จากการจาํหน่ายและโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บรู้ผลขาดทุนไวเ้ม่ืองวด
ก่อน ในขณะท่ีค่าธรรมเนียมจ่ายธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละค่าใชจ่้ายการพนกังานเพิ่มข้ึนตามปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ส่วนค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน ๆ ลดลงตามนโยบายในการควบคุมค่าใชจ่้ายของบล.ธนชาต 

 บล.ธนชาต มีอตัราการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัร้อยละ 148.09 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้คือ ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7  
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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากดั  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั “บลจ. ธนชาต” มีกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 จาํนวน 111.16 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 12.16 ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.86 เน่ืองจากในปี
ก่อน (2551) บริษทัได้บนัทึกรายได้จากการรับคืนหน้ีสูญของปี 2551 จาํนวน 1.44 ล้านบาทและสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการรับคืนหน้ีสูญดงักล่าว ทาํให้บริษทัเสียภาษีน้อยกว่าปกติ ในขณะท่ีปี 2552 บริษทัเสียภาษี
ตามปกติ หากพิจารณากาํไรก่อนภาษี บริษทัมีกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
จาํนวน 161.84 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อนจาํนวน 1.10 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.69 จากการท่ีบริษทัมีรายไดค่้าธรรมเนียม
และบริการสาํหรับปี 2552 เพิม่ข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 2.07 ลา้นบาทหรือร้อยละ 0.48 และบริษทัมีค่าใชจ่้ายรวมลดลงจาก
ปี 2551จาํนวน 6.36 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.24 
 

บริษัท ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั  

บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั “ธนชาตประกนัชีวิต” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ธนชาตประ
กนัชีวิต มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิม่ข้ึนจากฐานลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม ธนชาตประกนัชีวิต ไดต้ั้งเงิน
สาํรองประกนัภยัซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั “คปภ.”  ส่งผล
ใหธ้นชาตประกนัชีวิต มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิจาํนวน 120.38 ลา้นบาท  ลดลง 229.92 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน อตัราส่วนเงินกองทุนอยูท่ี่ร้อยละ 402.06 สูงกวา่เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดท่ีร้อยละ 150 
 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากดั  

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั “ธนชาตประกนัภยั” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ธนชาตประ
กนัภยั มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัลดลง เน่ืองจากมีการปรับกลยทุธ์ดา้นการตลาด แต่อยา่งไรกต็าม ดว้ยการบริหาร
จดัการค่าสินไหมทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหธ้นชาตประกนัภยั มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิจาํนวน 225.00 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 162.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 258.45 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน อตัราส่วนเงินกองทุน
อยูท่ี่ระดบัร้อยละ  308.00 สูงกว่าเกณฑท่ี์ คปภ. กาํหนดท่ีร้อยละ 150 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั “บบส. เอน็ เอฟ เอส” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  มี
กาํไรสุทธิ จาํนวน  395 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 142 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 56.13  
โดยรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินใหสิ้นเช่ือ 506 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึน  297 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 142.11     
และโอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จาํนวน 136  ลา้นบาท  ลดลง  69  ลา้นบาท  หรือลดลง  
ร้อยละ  33.66   ส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  100  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  2  ลา้นบาท 
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั  

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั “บบส. แม๊กซ์” สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีกาํไรสุทธิ  115  
ลา้นบาท  โดยมีรายไดร้วม  224  ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน   14  ลา้นบาท และ 32  ลา้นบาท    
หรือลดลงร้อยละ  10.85  และ  12.50  ตามลาํดบั   โดยรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรายไดเ้งินใหสิ้นเช่ือ  96  ลา้นบาท   รายได้
จากทรัพยสิ์นรอการขาย  113  ลา้นบาท  และรายไดอ่ื้น  15  ลา้นบาท  และในปี 2552  บบส. แม๊กซ์ มีการจ่ายเงินปันผล 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน   300.3  ลา้นบาท  หรือ  5.25 บาทต่อหุน้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั  จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยมี นางสาว
รัตนา  จาละ เลขทะเบียน 3734 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ใช้บริการสอบบัญชีและบริการอ่ืน จากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกัด และ 
มีค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  ของบริษทัฯและบริษัทย่อยซ่ึงจ่ายในรอบปี 2552 

• ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,650,000 บาท และคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบ
บญัชี จาํนวน  37,012  บาท 

• สํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและสํานัก
งานสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินรวม 14,200,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี จาํนวน 213,937  
บาท 

• นอกจากน้ี ในปี 2552 บริษัทย่อย จํานวน 1 แห่ง ซ่ึงอยู่ระหว่างการชําระบัญชีได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั มีจาํนวนเงินรวม 10,000 บาท 

 2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

 บริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได้แก่ การตรวจสอบรายงานพิเศษตามประกาศของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ค่าสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อนาํส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ค่าท่ีปรึกษาโครงการ IAS 39 และค่าวิทยากร
หลกัสูตร Purchase Price Allocation Exercise ใหแ้ก่ 

• ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย คือ นางสาวรัตนา จาละ ในรอบปีบญัชี 2552 เป็นจาํนวนเงิน 2,796,406 
บาท ไดจ่้ายไปในระหวา่งปี 2552 จาํนวน 535,000 บาท และตอ้งจ่ายในอนาคตอีกจาํนวน 2,261,406 บาท 

• สํานักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูส้อบบญัชีและสํานัก
งานสอบบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชี 2552 เป็นจาํนวนเงิน 1,700,000 บาท ไดจ่้ายไปในระหว่างปี 2552 จาํนวน 
700,000 บาท และตอ้งจ่ายในอนาคตอีกจาํนวน 1,000,000 บาท 

  
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 12-1

12.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ในปี 2552 กลุ่มธนชาตมีโครงการสาํคญั ดงัน้ี 

 การเสนอขายหุ้นธนาคารธนชาตแก่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย “สโกเทยีแบงก์” 

 เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัของธนาคารธนชาตใหแ้ก่สโกเทียแบงกเ์พิ่มเติม
อีกจาํนวน 416,526,737 หุน้ ภายใตก้ารอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในธนาคารธนชาต โดย ณ ส้ินปี 2552 มีสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 

 1.   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) จาํนวนหุน้ท่ีถือ 985,170,229  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.92 

 2.   ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย จาํนวนหุน้ท่ีถือ 947,916,657  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 48.99 

  

 การซ้ือหุ้นสามญัธนาคารนครหลวงไทยเพือ่รวมกจิการโดยการรับโอนกจิการทั้งหมด 

 ธนาคารธนชาตไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุน้สามญัธนาคารนครหลวงไทยจาํนวน 1,005,330,950 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 47.58 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(กองทุนฯ) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2553 โดยเป็นการซ้ือหุน้สามญัธนาคารนครหลวงไทยท่ีกองทุนฯ ถืออยูท่ั้งหมด เพื่อ
การรวมกิจการ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต ทั้งน้ีโครงการดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 การเพิม่เงินกองทุนของธนาคารธนชาต 

 ธนาคารธนชาต มีแผนงานเพ่ิมเงินกองทุนเพื่อรองรับโครงการซ้ือหุน้สามญัธนาคารนครหลวงไทยเพื่อรวม
กิจการโดยการรับโอนกิจการ ดงัน้ี 

 1. เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 3,579,045,653 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ราคา
เสนอขายหุน้ละ 10 บาท กาํหนดจองซ้ือและชาํระคา่หุน้ในวนัทาํการระหวา่งวนัท่ี 8-19 เมษายน 2553 

 2. ออกและเสนอขายหุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัในวงเงิน 6,000 ลา้นบาท 

 3. ออกและเสนอขายตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ในวเงิน 7,130 ลา้นบาท 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่2 
 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

 (3) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํ
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง แลว้ 
บริษทัฯไดม้อบหมายให ้ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 
    

 
นายทวีศกัด์ิ  ศกัด์ิศิริลาภ 

 
กรรมการบริหาร 

 

 
 

 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง 
รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัเลขานุการองคก์ร 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของทุนธนชาต 
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1. ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   

คณะกรรมการ 

นายบันเทิง ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร)  
 อาย ุ 65  ปี 
การศึกษา - Master of Science (Finance), Massachusetts Institute of Technology, USA  
 - Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of  

 Technology, USA  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2549 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  
 - กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 
 - กรรมการ บริษทั สยามพวิรรธน ์โฮลด้ิง จาํกดั  

2548 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จาํกดั  
2546 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค  รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)  

 - กรรมการ บริษทั สยามพวิรรธน ์จาํกดั  
 - กรรมการ บริษทั บี.วี.โฮลด้ิง จาํกดั  
 - ประธานกรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  

2545 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
2544 -ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  

 - ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน)  
2532 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)   

    (ปี 2549 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ)  
2530 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ดีบุก จาํกดั  

 - กรรมการ บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.1545 (2,060,000 หุน้)  
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นายศุภเดช พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)   

อาย ุ 59 ปี 

การศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA 
 -  พาณิชยศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
 - กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั   

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั สยามพวิรรธน ์โฮลด้ิง จาํกดั   
2548 - ปัจจุบนั -  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  
 -   กรรมการ บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน)   

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
 - กรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  
 - กรรมการ บริษทั สยามพวิรรธน ์จาํกดั  
 - รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

 บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 (ปี 2549 ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการ) 

2543 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
2535 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

หมายเหตุ   นายศุภเดช พนูพิพฒัน์  ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ   นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2552 และ 25 
มิถุนายน 2552  ตามลาํดบั และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 

 
 
นายพมิล รัฐปัตย์                                     กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 
อาย ุ 74 ปี 

การศึกษา - เนติบณัฑิต (นบ.ท) สถาบนัอบรมศึกษากฎหมายเนติบณัฑิตยสภา 
 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 3/2546 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร  Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2550 - ปัจจุบนั -  ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการ บริษทั เอน็แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2550 - ประธานคณะกรรมการอยัการ สาํนกังานอยัการสูงสุด 
2543-2550 - ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

อาย ุ 53 ปี 

การศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                                       
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร - ประกาศนียบตัร  Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2552- ปัจจุบนั -  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  
   ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 -  กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เพือ่ธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
 -  รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 -  ประธานกรรมการ  บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 -  กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

2545 - 2551  -  กรรมการผูจ้ดัการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 เอกสารแนบ 1-4

 

หมายเหตุ   นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2552 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็น    
  ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

 

นายสมเกยีรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

อาย ุ 65 ปี 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 -   เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -   Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT (USA) 
 -   ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2546 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร  Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 8/2547 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร  Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 -   หลกัสูตรสมัมนา  IT Governance : A Strategic Path Forward Board and 
     Performance Evaluation 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 -  ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
2546 - ปัจจุบนั -   ประธานกรรมการ บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 
2543 - ปัจจุบนั -   หุน้ส่วน ห้างหุน้ส่วนจาํกดั พี.ที. แอนด ์เอส คาร์แคร์ 

2545-2551 
2546-2549 

- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษทั องคก์ารเภสชักรรม-เมอร์ริเออร์ชีววตัถุ จาํกดั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 เอกสารแนบ 1-5

 

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

อาย ุ 61 ปี 

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - ประกาศนียบตัร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2551 - ปัจจุบนั -   ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 
2543 - 2550 -   กรรมการ บริษทั ชินแซทเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน) 
2542 - 2550 -   กรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
2542 - 2550 -   กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

หมายเหตุ   นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ  ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552         



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 เอกสารแนบ 1-6

 

นางพนัธ์ทิพย์  สุรทณิฑ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอสิระ) 

อาย ุ 61 ปี 

การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Fort Hays Kansas State College, USA  
 -  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 -  ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น 3  
 - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40  
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2552-ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
2551-ปัจจุบนั - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
2550-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

2548-2552 - กรรมการ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 
2550-2551 - ประธานกรรมการ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั 

 - อธิบดี กรมธนารักษ ์
2549-2551 - กรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
2546-2551 - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
2548-2550 - รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 
2546-2550 - กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั (มหาชน) 
2545-2548 - ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

หมายเหตุ  นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552  และ
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552   

หมายเหตุ  นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 
สิงหาคม 2552 

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

อาย ุ 64 ปี 

การศึกษา -  Bachelor of Economics, Monash University,Australia 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  Commercial Lending Training  Program Banker Trust, New York , USA 
 -  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2548 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 
2545 - ปัจจุบนั -  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2534 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 เอกสารแนบ 1-7

 

2548-2550 -  รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 

ผู้บริหารระดบัสูง 

 

นายวชัระ เพิม่พทิกัษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโส  สายงานธุรกจิ 
อาย ุ 48 ปี 
การศึกษา -  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ (M.B.A)  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -   หลกัสูตรการสมัมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2552  

    “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย” 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2550 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั  
 -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ต้ีฟันด ์6  

2549 - ปัจจุบนั -  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
   บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  

2549 - 2550 -  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2548 - 2549 -  ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายสินเช่ือสาํนกังานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
2547 - 2548 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

นายทวศัีกดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผู้จดัการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
อาย ุ 55 ปี 

การศึกษา -  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 -  เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2552 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั  
2550 - ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั  
2546 - ปัจจุบนั -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ต้ีฟันด ์6  
2543 - ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

    บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

2548 -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
2547-2548 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สายแกไ้ขหน้ี บริษทั เงินทุนธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 

(ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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นางสาวรมณย์ี เจนพนิิจ ผู้อาํนวยการฝ่าย  ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจดัการ 
อาย ุ 50 ปี 
การศึกษา -  บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหม่  

    สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2544 - 2550 -  ผูอ้าํนวยการฝ่าย สาํนกัวางแผนและพฒันาระบบบญัชี บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน)  

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

นางสาวดาราวรรณ บุญนําเสถยีร ผู้อาํนวยการฝ่าย  ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
อาย ุ 48 ปี 
การศึกษา -  รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร -  หลกัสูตรการสมัมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2552  

    “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย” 
 -  หลกัสูตรอบรม Managing the Recovery ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 -  หลกัสูตร การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหส้าํเร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

2550 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั  
2548 - ปัจจุบนั -  กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  
2546 - ปัจจุบนั -  กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร๊อพเพอร์ต้ีฟันด ์6  

2547 - 2548 -  ผูอ้าํนวยการ สาํนกัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีธุรกิจ  
   บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 
   (ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)) 

2544-2547 -  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ   0.000006  (800 หุน้)  

 

นางธนวนัต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่าย  ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต 
อาย ุ 44 ปี 

การศึกษา - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 - MINI M.B.A.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการและผูบ้ริหาร - Young Bankers’ Executive Development Program YOBEX 

 สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 
 - หลกัสูตรกา้วสู่ IFRS ปี 2554 ของสภาวิชาชีพบญัชี 
 - หลกัสูตร CFO มืออาชีพ  NIDA Business School / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/  
  ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  
2545 – ปัจจุบนั - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย  ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ 
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2551-2552  
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่ถอื 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 

จาํนวนหุ้นที่ถอื  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 

จํานวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2552 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

ในบริษทั (ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง         ตนัติวิท ประธานกรรมการ 
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

 2,060,000  2,060,000 - 0.1545  

2 นายศุภเดช         พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

3 นายสมเจตน์        หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

4 นายพิมล              รัฐปัตย ์ กรรมการ  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

5 นายสมเกียรติ       ศุขเทวา   ประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
 (กรรมการอิสระ) 

- - - - 

6 นางศิริเพญ็            สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

7 นางพนัธ์ทิพย ์        สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  
(กรรมการอิสระ) 

- - - - 

8 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป  รองประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

9 นายทวีศกัด์ิ             ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

- - - - 

10 นายวชัระ                 เพิ่มพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส  
สายงานธุรกิจ 

- - - - 

11 นางสาวรมณีย ์         เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน
ขอ้มูลเพื่อการจดัการ 

- - - - 

12 นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร ผูอ้าํนวยการฝ่าย  
ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

800 800 - 0.000006 

13 นางธนวนัต ์            ชยัสิทธิการคา้ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 

- - - - 

 

หมายเหตุ  1. นายสมมาตร  พนูภกัดี ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2552 
 2. พลเรือตรี นายแพทยว์ทุิร แสงสิงแกว้ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแตว่นัท่ี 29 มกราคม 2552 
 3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม  2552 และ  25 มิถุนายน 

2552 ตามลาํดบั  และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552       
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4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 
2552 

 5. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตว่นัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 
 6. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตว่นัท่ี  26 พฤษภาคม 2552 และไดรั้บ 
                            แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2552 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ตั้งแตว่นัท่ี 25 สิงหาคม 
2552  

     8. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 
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ข้อ 2. การดาํรงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้องหลายบริษทั  

บริษัทร่วม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

นายบนัเทิง ตนัติวิท XXX XXX XX XXX XXX /// X X X X X X X

นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ XX /// XX /// D X /// X /// XX // X X X X X X X

นายพิมล รัฐปัตย์ X XXX X

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X XXX

นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ X XXX

นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ์ X X X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X // X X

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ X / A X / C XXX X

นายทวีศกัดิ์ ศกัดิ์ศิริลาภ  X  /  B XXX /// XXX /// X

นายวชัระ เพิ่มพิทกัษ์ E X X //

นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ F

นางสาวดาราวรรณ บุญนาํเสถียร F X X

นางธนวนัต ์ชั ชยัสิทธิการคา้ G

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

    A   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    B  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ C  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส D  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร E  ผูอ้าํนวยการอาวุโส F  ผูอ้าํนวยการฝ่าย

    G   ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่าย

ทนุ
ธน

ชา
ต บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายนาม
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รายช่ือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้องกนั      ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 
 

บริษทัย่อย  
1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 14. บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จาํกดั 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 15. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั 16. บริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั  17. บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล  เอซเทท จาํกดั 
5. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั  18. บริษทั เอน็แอล ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

6. บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั 19.  บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร์ร่ี จาํกดั (มหาชน) 

 20. บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัร่วม  21. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 
7. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 22. บริษทั วายแอลจี บูลเล่ียน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 
 23. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัที่เกีย่วข้อง 24. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

8.  บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 25. บริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

9.  บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 26. บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั 

10. บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั  
11. บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั  
12. บริษทั ดีบุก จาํกดั   
13. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั  

 
 
3.  คุณลกัษณะของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุม 

 -  ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมทุกท่าน ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตเสนอขายหุน้  
    ขอ้ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552 เอกสารแนบ 2- 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต มีบริษทัในกลุ่ม  17  บริษทั แต่บริษทัในกลุ่มท่ีมีนยัสาํคญั โดยมีรายได้
เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด มี 2 บริษทั ไดแ้ก่ ธนาคารธนชาต และ  
ธนชาตประกนัชีวิต   

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการทั้งหมด  12  ท่าน ดงัน้ี 

 1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ  
 2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  
 3. นางมิเชล ชิว               ควอ็ก รองประธานกรรมการ  
 4. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ กรรมการอิสระ 
 5. นายณรงค ์ จิวงักรู กรรมการอิสระ 
 5. นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการอิสระ 
 6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ กรรมการอิสระ 
 7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  
 9. นายเบรนดอน  คิง กรรมการ  
 10. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  
 11.   นายมาร์ติน วีคส์ กรรมการ 
 12.  นายกอบศกัด์ิ ดวงดี กรรมการ  
 

 บริษทั ธนชาตประกนัชีวติ จํากดั มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดงัน้ี 

 1. นายบนัเทิง  ตนัติวิท  ประธานกรรมการ 

 2. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 3. นายชาติชยั  พาราสุข  กรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายเกียรติศกัด์ิ  ม้ีเจริญ  กรรมการ 

 5. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ 

 6. นายนพดล  เรืองจินดา กรรมการ 

 7. นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี  กรรมการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 
Thanachart Capital Public Company Limited 

 
เอกสารแนบ 3 

 
 



 

   เอกสารแนบท่ี 3 หนา้ 1 

  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน   3   ท่าน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระ   เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชี   ดา้นการเงิน   และมีประสบการณ์ในสถาบนัการเงินและองคก์รขนาดใหญ่มานาน   
ประกอบดว้ย 

 นางศิริเพญ็             สีตสุวรรณ ประธานกรรมการ 
 นายสมเกียรติ         ศุขเทวา      กรรมการ 
 นางพนัธ์ทิพย ์         สุรทิณฑ ์  กรรมการ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ  ในปี 2552 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระปกติ 7 คร้ัง และวาระพิเศษ 1 คร้ัง รวม 8 คร้ัง โดย
ประชุมร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกัตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ   ฝ่ายกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั    ฝ่ายบญัชี
บริษทัฯ ฝ่ายบริหารความเส่ียง   และผูส้อบบญัชี เป็นตน้ เพือ่รับทราบและพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมใน
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริษทัในกลุ่มธนชาต 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสรุปไดว้า่การบริหารจดัการของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่มธนชาต
เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   งบการเงินของบริษทัฯมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  ถูกตอ้ง เช่ือถือได้
และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  การดาํเนินงานถูกตอ้งตามกฎหมาย เน่ืองจากเป็นนโยบายหลกัประการ
หน่ึงของบริษทัฯ   ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกมุเพยีงพอ  เหมาะสม  และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ระบบการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดว้างครอบคลุมไวทุ้กดา้นเพียงพอ   มีหน่วยงานท่ีดูแลโดยเฉพาะ   เพื่อทาํหนา้ท่ีติดตาม
และปรับใหส้อดคลอ้งทนัต่อสถานการณ์  บริษทัฯไม่มีรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายจดัการและผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดีและ 

เป็นไป ดว้ยความอิสระเป็นท่ีน่าพอใจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหบ้ริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ 

บริษทัฯต่ออีกปีหน่ึง โดยเห็นว่าเป็นสาํนกังานท่ีไดรั้บความเช่ือถือในระดบัชั้นนาํของประเทศ  มีความเขา้ใจในธุรกิจ
เป็นอยา่งดี   บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์   จึงเห็นควรใหบ้ริษทัฯ เสนอต่อผูถื้อหุน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ในปี 2553 ต่อไป 

 

 
                                                                              

                                                                            (นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ) 
                                                                                    ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

   เอกสารแนบท่ี 3 หนา้ 2 

รายงานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 
  คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 
2545 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี  

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา   ประธานกรรมการ  
นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ  กรรมการ  
นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์  กรรมการ  
นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง  เลขานุการคณะกรรมการ  

โดยในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เพื่อดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  
1. ทบทวน และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการ 

สรรหา เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา  
2. คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
3. คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัฯ เสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
4. ทบทวน และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้ง  

5. ทบทวนหลกัเกณฑ ์ ขั้นตอน และช่องทางของการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อเขา้
คดัเลือกเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ  

ในปี 2552 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง เพือ่ดาํเนินการท่ีสาํคญั 
ดงัต่อไปน้ี  

1. ทบทวน และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

2. รับทราบผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในปี 2551 และนาํเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ เพือ่หาแนวทางแกไ้ข และนาํไปปฏิบติัในอนัท่ีจะส่งเสริมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  

3. ทบทวน และพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการและ
นโยบายของบริษทั โดยไดน้าํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 เพือ่พิจารณาอนุมติั  
 

 

(นายสมเกียรติ ศุขเทวา) 
ประธานกรรมการสรรหา 
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และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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