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ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 ดชันีชี �วดัเศรษฐกิจไทยสะท้อนภาวะการฟื�นตวัได้ช้าของเศรษฐกิจ โดยการลงทนุภาคเอกชนและ
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตวัลง เช่นเดียวกบัการสง่ออกที�มีแนวโน้มหดตวัตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจคูค้่า 
โดยเฉพาะจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที�ยวขยายตัวดีขึ �นจากกลุ่มนักท่องเที�ยวจีนและ
มาเลเซียที�เข้ามาอยา่งตอ่เนื�อง ทั �งนี � ธปท. ได้ปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของปี 2558 จากร้อย
ละ 4.00 มาอยู่ที�ร้อยละ 3.80 และจากการที�แรงกดดนัทางด้านเงินเฟ้อที�อยู่ในระดบัตํ�า ซึ�งเป็นผลมาจากราคานํ �ามนั
โลกที�มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื�อง ประกอบกับการฟื�นตวัของเศรษฐกิจไทยยงัเป็นไปได้ช้า คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ปรับลดอตัราดอกเบี �ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี มาอยู่ที�ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
ในวนัที� 11 มีนาคม 2558 เพื�อเป็นแรงสนบัสนนุการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจให้ฟื�นตวัได้อยา่งตอ่เนื�อง 

ด้านสนิเชื�อธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีแนวโน้มขยายตวัในอตัราชะลอลง ตามการชะลอตวัของการ
บริโภค และการลงทนุภาคเอกชน ประกอบกบัสถาบนัการเงินยงัคงเข้มงวดในการพิจารณาอนมุตัิให้สินเชื�อทกุประเภท 
สาํหรับการแขง่ขนัในการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลดความร้อนแรงลง ตามทิศทางเงินให้สนิเชื�อ 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม)  

งบการเงินฉบบัสอบทาน 31-มี.ค.-58 31-มี.ค.-57 31-ธ.ค.-57

     ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี �ย 12,477 13,498 12,773
ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย 5,652 6,667 6,050
รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ 6,825 6,831 6,723
รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย 3,181 2,885 3,315

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ(1) 10,006 9,716 10,038
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 5,036 4,740 5,111
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหนี �สูญและหนี �สงสัยจะสูญ 4,970 4,976 4,927
หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,650 1,658 1,613
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,320 3,318 3,314
ภาษีเงินได้ 677 674 678
กําไรสุทธิ 2,643 2,644 2,636

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสุทธิ -53 410 661
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 2,590 3,054 3,297

การแบ่งกําไรสุทธิ
ส่วนที�เป็นของธนาคาร 2,561 2,555 2,592
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 82 89 44
กําไรสุทธิ 2,643 2,644 2,636
การแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของธนาคาร 2,508 2,965 3,253
ส่วนที�เป็นส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 82 89 44
กําไรเบ็ดเสร็จรวม 2,590 3,054 3,297

     อัตราส่วนผลการดําเนินงาน

ROAA (%) 1.05 1.01 1.04
ROAE (%) 9.82 10.61 10.11

Interest Spread(2) (%) 2.74 2.58 2.65

Loan Spread(3) (%) 3.28 3.04 3.15
Credit Cost (%) 0.92 0.85 0.85

Non-interest Income Ratio(4) (%) 31.79 29.69 33.02

Cost to Income Ratio(5) (%) 50.33 48.78 50.92
Tris Rating AA- (stable) AA- (stable) AA- (stable)

31-มี.ค.-58 31-มี.ค.-57 31-ธ.ค.-57

     ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื�อ 729,836 789,277 754,370
สินทรัพย์รวม 973,042 1,018,819 1,008,890
เงินรับฝากและตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ ยืม 757,185 774,397 787,189
หนี �สินรวม 864,309 918,525 902,726
ส่วนของบริษัทใหญ่ 107,464 99,183 104,977

     คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน

Loans to Deposits and Debt Issued and Borrowings (%) 95.91 101.92 95.83
Non-performing Loans (Million Baht) 30,741 37,210 32,761
NPL Ratio (%) 3.95 4.55 4.09

Coverage Ratio(6) (%) 89.76 82.54 85.52

Reserve to Required Reserve(7) (%) 135.73 127.28 133.38

(1)  รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ = รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ + รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย

(2) ส่วนต่างอัตราดอกเบี �ย = อัตราผลตอบแทน - ต้นทุนทางการเงิน

     อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี �ย / สินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้เฉลี�ย 

     ต้นทุนทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย / หนี �สินที�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี�ย

(3) ส่วนต่างเงินให้สินเชื�อ = อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื�อ - ต้นทุนทางการเงิน

(4) Non-interest Income Ratio = รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย / รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ

(5) Cost to Income Ratio = ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ / รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ

(6) Coverage Ratio = ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ / เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ

(7) Reserve to Required Reserve = ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ / ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ ธปท.

งวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที�
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ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2558 ยงัเผชิญกับปัญหาการขยายตวัและการฟื�นตวัที�เป็นไปได้ช้า ประกอบกับภาวะ
ตลาดของสนิเชื�อรถยนต์และตลาดรถมือสองที�ยงัคงซบเซา ธนาคารจึงให้ความสาํคญัตอ่การบริหารสํารองและหนี �ด้อย
คณุภาพอยา่งมีประสทิธิภาพ การบริหารต้นทนุทางการเงินอยา่งเหมาะสมและการเพิ�มความแข็งแกร่งของฐานรายได้ที�
มิใช่ดอกเบี �ย การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูอย่างมีประสิทธิภาพ 
สง่ผลให้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 2,561 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 6     
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 จากงวดเดียวกนัของปีที�ผา่นมา  

การบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสมประกอบกับการลดดอกเบี �ยนโยบายส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี �ย 
(Interest Spread) ปรับตวัดีขึ �น และสามารถรักษาระดบัของรายได้ดอกเบี �ยสทุธิให้ใกล้เคียงกบัช่วงเดียวกนัของปีที�
ผา่นมา ขณะที�ยอดสนิเชื�อคงค้างปรับตวัลดลง รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 10.28 สว่นใหญ่เกิดจากการ
ฟื�นตวัของค่าธรรมเนียมธุรกรรมธนาคารและความสามารถจากการหารายได้จากเงินลงทุนและการรับประกันภัย 
ในขณะที�คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานเพิ�มขึ �นร้อยละ 6.26 สว่นใหญ่มาจากการตั �งประมาณการหนี �สนิเพิ�ม อยา่งไรก็ตาม
คา่ใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูคงที�จากปีก่อน 

ภายใต้การชะลอตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดรถมือสองที�ยงัคงซบเซาต่อเนื�องมาจากปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
ธนาคารจึงมุง่เน้นการบริหารหนี �ด้อยคณุภาพ สง่ผลให้ในงบการเงินรวมธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนสินเชื@อด้อย

คุณภาพ (NPL ratio) ลดลงจากปีที�ผา่นมาคงเหลอืร้อยละ 3.95 นอกจากนั �นอัตราส่วนค่าเผื@อหนี Iสูญและหนี Iสงสัย

จะสูญต่อสินเชื@อด้อยคุณภาพ (coverage ratio) ปรับตวัดีขึ �นมาอยู่ที�ร้อยละ 89.76 สําหรับงบเฉพาะธนาคาร 
ธนาคารมีสดัสว่นสนิเชื�อด้อยคณุภาพ (NPL ratio) คงที�จากปีที�ผา่นมาคงที�ร้อยละ 2.98 อตัราสว่นคา่เผื�อหนี �สญูและหนี �
สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (coverage ratio) ปรับตวัดีขึ �นมาอยูที่�ร้อยละ 93.33 
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รายได้ดอกเบี Iยสุทธิ 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบีIย 12,477           13,498           (1,021)            (7.56)             

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 399               502               (103)              (20.52)            

     เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อค้า 30                 115               (85)                (73.91)            

     เงินลงทุนในตราสารหนี � 1,045             1,089             (44)                (4.04)             

     เงินให้สินเชื�อ 4,918             5,078             (160)              (3.15)             

     การให้เช่าซื �อและสัญญาเช่าการเงิน 6,085             6,714             (629)              (9.37)             

ค่าใช้จ่ายดอกเบีIย 5,652             6,667             (1,015)            (15.22)            

     เงินรับฝาก 3,641             4,326             (685)              (15.83)            

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 274               337               (63)                (18.69)            

     เงินนําส่งเข้ากองทุนฟื�นฟูฯและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 857               899               (42)                (4.67)             

     ตราสารหนี �ที�ออก 879               1,104             (225)              (20.38)            

     ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 1                  1                  -                -                

รายได้ดอกเบีIยสุทธิ 6,825             6,831             (6)                 (0.09)             

รายได้ดอกเบี Iยสุทธิ 1Q58 1Q57
เปลี@ยนแปลง

 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 ธนาคารและบริษัทยอ่ยมรีายได้ดอกเบี Iยสุทธิจาํนวน 6,825 ล้านบาท อยูใ่นระดบัใกล้เคียง
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

� รายได้ดอกเบี �ยลดลง 1,021 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.56 เนื�องจากปริมาณสินเชื�อที�ลดลง ในขณะที�อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้ (yield on earning asset) ลดลงตามทิศทางอตัราดอกเบี �ยใน
ตลาด 

� คา่ใช้จ่ายดอกเบี �ยลดลง 1,015 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.22 จากการบริหารต้นทนุเงินฝากตามกลยทุธ์การ
บริหารสภาพคลอ่งของธนาคารและการลดลงของดอกเบี �ยนโยบายในช่วงเดือนหลงัของไตรมาส  

สง่ผลให้สว่นต่างอตัราดอกเบี �ย (interest spread) ในไตรมาส 1 ปี 2558 อยู่ที�ร้อยละ 2.74 เพิ�มขึ �นจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนที�ร้อยละ 2.58 โดยรายละเอียดตามตารางด้านลา่ง  

หน่วย: ร้อยละ

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

อัตราดอกเบี �ยนโยบายเฉลี�ย 2.19 2.00 2.00 2.00 1.94

อัตราผลตอบแทน 5.63 5.62 5.55 5.48 5.50

ต้นทุนทางการเงิน 3.05 2.83 2.85 2.83 2.76

ส่วนต่างอัตราดอกเบี �ย 2.58 2.80 2.71 2.65 2.74  
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รายได้ดอกเบี �ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย (ล้านบาท) รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ (ล้านบาท)

6,831 7,097 6,910 6,723 6,825

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

13,498 13,145 12,47712,77313,029

6,667 6,048 6,119 6,050 5,652

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

รายได้ดอกเบี �ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย

  
 รายได้ที@มิใช่ดอกเบี Iย 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,368             1,346             22                 1.63              

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 204                    345                    (141)              (40.87)            

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 576                    235                    341               145.11           

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 44                      38                      6                  15.79             

กําไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื�น 6                        167                    (161)              (96.41)            

รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสุทธิ 635                    398                    237               59.55             

รายได้เงินปันผล 53                      20                      33                 165.00           

รายได้อื�นๆ 295                    336                    (41)                (12.20)            

รวมรายได้จากการดําเนินงานอื@น 1,813             1,539             274               17.80             

รวมรายได้ที@ มิใช่ดอกเบีIย 3,181             2,885             296               10.26             

รายได้ที@มิใช่ดอกเบี Iย 1Q58 1Q57
เปลี@ยนแปลง

 

รายได้ที@ไม่ใช่ดอกเบี Iยในไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 3,181 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 296 ล้านบาท หรือร้อยละ 
10.26 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยจากธุรกรรมปกติมีแนวโน้มที�ดีขึ �น โดยเฉพาะรายได้ค่า
นายหน้าจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ และรายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิ  

■ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 1,368 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.63  จากรายได้คา่นายหน้าจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ปรับตวัเพิ�มขึ �นตามมลูคา่การซื �อขายหลกัทรัพย์ 
ซึ�งสอดคล้องกบัการฟื�นตวัของตลาดหลกัทรัพย์จากช่วงครึ�งปีแรกในปีที�ผา่นมา   

■ รายได้จากการดําเนินงานอื@น ได้แก่ กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ    
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ  สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย กําไรจากทรัพย์สิน
รอการขายและทรัพย์สินอื�น รายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิ รายได้เงินปันผล และรายได้อื�น  ๆ  

ในไตรมาส 1 ปี 2558 มีจํานวน 1,813 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 274 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.80 จากปีที�ผ่าน
มา โดยมีสาเหตหุลกัจากกําไรจากเงินลงทุนสทุธิที�เพิ�มขึ �น 341 ล้านบาท หรือร้อยละ 145.11 ประกอบ
กบัรายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิที�เพิ�มขึ �น 237 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.55 
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ด้วยสาเหตดุงักลา่วอตัราสว่นรายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยตอ่รายได้จากการดําเนินงานสทุธิเท่ากบัร้อยละ 31.79 เพิ�มขึ �น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที�ร้อยละ 29.69  หากพิจารณาอตัราสว่นรายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยต่อสินทรัพย์เฉลี�ย 
(Non-interest income to average asset) อตัราสว่นดงักลา่วอยู่ที�ร้อยละ 1.31 เพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีที�
ผา่นมาที�ร้อยละ 1.13 

สดัส่วนรายได้คา่ธรรมเนียม (ร้อยละ) สดัส่วนรายได้คา่ธรรมเนียม (ร้อยละ)

31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557

11.65%

10.92%

14.09%
18.18%

11.35%

22.41%

8.93%

2.47%

การรับรอง รับอาวัล และการคํ Iาประกัน
ค่านายหน้าจากการซื Iอขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื Iอขายล่วงหน้า
บริการบตัรเอทเีอ็ม และบริการธนาคารอีเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจเช่าซื Iอ
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบี Iยประกันภยั
ค่าธรรามเนียมจดัการ
บตัรเครดิต
อื@นๆ

12.99%

15.76%

19.60%

17.95%

10.85%

11.96%

7.68%

3.21%

 

รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย (ล้านบาท) รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยต่อรายได้จากการ

ดําเนินงานสุทธิ (ร้อยละ)

3,1813,315
2,8042,7462,885

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

28.8729.69 27.89
31.7933.02

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื@นๆ 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 2,748                 2,700                 48                      1.78                   

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 703                    701                    2                        0.29                   

ค่าภาษีอากร 216                    211                    5                        2.37                   

ค่าตอบแทนกรรมการ 6                        5                        1                        20.00                 

ค่าใช้จ่ายอื�น 1,363                 1,123                 240                    21.37                 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 5,036             4,740             296                    6.24                   

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ
เปลี@ยนแปลง

1Q58 1Q57

 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื@นๆมีจํานวน 5,036 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 296 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6.24 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัมีดงันี � 

� คา่ใช้จ่ายพนกังานเพิ�มขึ �น 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.78 ตามการเพิ�มขึ �นคา่ตอบแทนของพนกังาน  

� คา่ใช้จ่ายอื�นเพิ�มขึ �น 240 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.37 จากการตั �งประมาณการหนี �สนิของความเสียหาย
ที�อาจเกิดขึ �นจากคดีความ 

สง่ผลให้อตัราสว่นต้นทนุจากการดําเนินงานตอ่รายได้จากการดําเนินงานสทุธิ (cost to income ratio) ในไตรมาส 1 
ปี 2558 อยูที่�ร้อยละ 50.33 เพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัปีก่อนที�ร้อยละ 48.78 หากพิจารณาอตัราสว่นต้นทนุตอ่สนิทรัพย์
เฉลี�ย (operating expense to average asset) อตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบัร้อยละ 2.07 เพิ�มขึ �นจากร้อยละ 1.86 ใน
ปีก่อน 

หนี Iสูญ หนี Iสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

หนี 'สูญและหนี 'สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ' 1,650                 1,658                 (8)                       (0.48)                  

ขาดทุนจากการด้อยค่าตราสารหนี ' -                     -                     -                     -                     

รวมหนี�สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,650             1,658             (8)                 (0.48)             

Credit Cost (ร้อยละ) 0.92 0.85 0.07              8.24              

หนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
เปลี@ยนแปลง

1Q58 1Q57

 

ภายใต้การชะลอตวัของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดรถมือสองที�ยงัคงซบเซาตอ่เนื�องมาจากปี 2557 จนถึงปัจจบุนั 
ธนาคารจึงมุง่เน้นการบริหารหนี �ด้อยคณุภาพ สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายหนี Iสูญและหนี Iสงสัยจะสูญปรับตัวลดลง 8

ล้านบาท เป็น 1,650 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แตเ่นื�องจากปริมาณสนิเชื�อที�หดตวัลงสง่ผล
ให้ Credit Cost ในไตรมาส 1 ปี 2558 อยูที่�ร้อยละ 0.92 เพิ�มขึ �นจากปีก่อนที�ร้อยละ 0.85 แตอ่ยา่งไรก็ตามสดัสว่น
สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (NPL ratio) ลดลง และอตัราสว่นคา่เผื�อหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อด้อยคณุภาพ 
(coverage ratio) ปรับตวัดีขึ �นจากสิ �นปีที�ผา่นมา ตามรายละเอียดในหวัข้อสนิเชื�อด้อยคณุภาพ  
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             Credit Cost

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น  ๆ(ล้านบาท) 

และ Cost to Income Ratio (ร้อยละ)

หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับ

โครงสร้างหนี � (ล้านบาท) และ Credit Cost (ร้อยละ)

        หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการ

                 ปรับโครงสร้างหนี �

1,6501,6131,789
2,062

1,658

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

5,0365,1114,9354,7304,740

1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ
Cost to Income Ratio

48.78 48.05 50.80 50.92 50.33
0.920.850.92

1.06
0.85

 
กาํไรสุทธิส่วนที@เป็นของบริษัทฯ 

ในไตรมาส 1 ปี 2558 กาํไรสุทธิส่วนที@เป็นของบริษัทฯ มีจาํนวน 2,561 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.23  กําไรตอ่หุ้น (EPS) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 0.46 บาท คงที�อยู่ในระดบัเดียวกนักบัปีก่อน 
โดยมีอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมเฉลี�ย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเฉลี�ย 
(ROAE) อยูที่�ร้อยละ 1.05 และ 9.82 ตามลาํดบั  

งบการเงินฉบับสอบทาน 31-มี.ค.-58 31-มี.ค.-57 31-ธ.ค.-57

     กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

กําไรสําหรับงวด 2,643 2,644 2,636

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทฯ 2,561 2,555 2,592

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 82 89 44

กําไรต่อหุ้นพื �นฐาน (บาท) 0.46 0.46 0.47

ROAA (%) 1.05 1.01 1.04

ROAE (%) 9.82 10.61 10.11

งวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที�
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ฐานะทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

    เงินสด 12,455          1.28              16,605          1.65              (4,150) (24.99)           

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 68,393 7.03              65,433 6.49              2,960 4.52              

   เงินลงทุนสุทธิ 138,540 14.24            149,609 14.83            (11,069) (7.40)             

   เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 1,853 0.19              1,919 0.19              (66) (3.44)             

   เงินให้สินเชื�อและดอกเบี 'ยค้างรับ 730,524 75.08            755,149 74.85            (24,625) (3.26)             

   ค่าเผื�อหนี 'สงสัยจะสูญและค่าเผื�อปรับมลูค่า

      จากการปรับโครงสร้างหนี ' (27,400) (2.82)             (27,800) (2.76)             400 (1.44)             

   ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,111 0.63              6,507 0.64              (396) (6.09)             

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7,745 0.80              7,934 0.79              (189) (2.38)             

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ 3,282 0.34              3,417 0.34              (135) (3.95)             

   ค่าความนิยม 17,951 1.84              17,951 1.78              -                -                

   สินทรัพย์อื�น 13,588 1.40              12,166 1.21              1,422 11.69            

สินทรัพย์รวม 973,042 100.00        1,008,890 100.00        (35,848) (3.55)             

   เงินรับฝาก 673,794 69.25            696,992 69.09            (23,198) (3.33)             

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 68,465 7.04              80,270 7.96              (11,805) (14.71)           

   ตราสารหนี 'ที�ออกและเงินกู้ยืม 83,391 8.57              90,198 8.94              (6,807) (7.55)             

   หนี 'สินอื�น 38,659 3.97              35,266 3.50              3,393 9.62              

หนี�สินรวม 864,309 88.83         902,726 89.48         (38,417) (4.26)             

   ส่วนของบริษัทใหญ่ 107,464 11.04            104,977 10.41            2,487 2.37              

   ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,269 0.13              1,187 0.12              82 6.91              

ส่วนของเจ้าของรวม 108,733 11.17         106,164 10.52         2,569 2.42              

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ 973,042 100.00        1,008,890 100.00        (35,848) (3.55)             

มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BOOK VALUE) (บาท) 19.72            19.25            

เปลี@ยนแปลง31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 มีนาคม 2558

สินทรัพย์  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อยมีจํานวน 973,042 ล้านบาท ลดลง 

35,848 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.55 จากสิ �นปี 2557 โดยมีรายละเอียดสาํคญัของการเปลี�ยนแปลงสนิทรัพย์ ดงันี � 

■ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจํานวน 68,393 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปีก่อนจํานวน  
2,960 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.52 จากการบริหารสภาพคลอ่ง 

■ เงินลงทุนสทุธิ มีจํานวน 138,540 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 11,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 
7.40 สว่นใหญ่เป็นการบริหารทรัพย์สนิจากการบริหารเงินตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ  

■ เงินให้สนิเชื�อและดอกเบี �ยค้างรับมีจํานวน 730,524 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 24,625 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.26 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินให้สินเชื�อเช่าซื �อซึ�งลดลงร้อยละ 2.88 ตามภาวะตลาด
รถยนต์ที�ชะลอตวั โดยธนาคารมุง่เน้นการบริหารจดัการสนิเชื�อด้อยคณุภาพให้ปรับตวัลดลง โดยสดัสว่นเงิน
ให้สนิเชื�อรายยอ่ยตอ่สนิเชื�อธุรกิจและสนิเชื�อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูที่�ร้อยละ 69 ตอ่ 31 
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สาํหรับสดัสว่นเงินให้สนิเชื�อมีรายละเอียดดงันี � 

สดัส่วนเงินให้สินเชื�อ (ร้อยละ)

31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558

4.58%
11.55%

52.94%

30.92%

ธุรกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่าซื Iอ
ที@อยู่อาศัย 
รายย่อยอื@นๆ

4.46%
11.73%

53.14%

30.66%

ธุรกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่าซื Iอ
ที@อยู่อาศัย 
รายย่อยอื@นๆ

 
หนี Iสิน 

หนี Iสินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที@  31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 864,309 ล้านบาท ลดลง 
38,417 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.26 จากสิ �นปี 2557 โดยมีรายการสาํคญัดงันี � 

หนว่ย: ล้านบาท

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ เพิ@ม/(ลด) ร้อยละ

จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 8,584 1.13              8,673 1.10              (89)                (1.03)             

ออมทรัพย์ 240,744 31.79            240,592 30.56            152               0.06              

จ่ายคืนเมื�อสิ 'นระยะเวลา

ไม่ถึง 6 เดือน 48,713 6.43              64,121 8.15              (15,408)         (24.03)           

6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 21,713 2.87              22,583 2.87              (870)              (3.85)             

1 ปีขึ 'นไป 145,609 19.23            132,369 16.82            13,240          10.00            

บัตรเงินฝาก 208,431 27.53            228,654 29.05            (20,223)         (8.84)             

ตราสารหนี 'ที�ออกและเงินกู้ยืม 83,391 11.01            90,198 11.46            (6,807)           (7.55)             

รวมเงินรับฝากและตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ ยืม 757,185 100.00 787,190 100.00 (30,005)         (3.81)             

เปลี@ยนแปลง
เงินรับฝากและตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

 

■ เงินรับฝากและตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ยืม มีจํานวน 757,185 ล้านบาท ลดลง 30,005 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.81 จากสิ �นปีก่อน โดยเป็นการปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารต้นทุนทางการเงินให้
เป็นไปตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคลอ่ง  

สดัสว่นเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ (CASA) ตอ่เงินรับฝากเทา่กบั
ร้อยละ 37.00 เพิ�มขึ �นจากสิ �นปีก่อนที�ร้อยละ 35.76 

■ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  มีจํานวน 68,465 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 11,805     
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.71 จากการบริหารสภาพคลอ่ง 
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 สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื@อต่อเงนิฝาก 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 อตัราสว่นหนี �สินต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที�ร้อยละ 95.91 
อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัสิ �นปี 2557 ที�ร้อยละ 95.83 เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งให้เหมาะสมตอ่สภาวะตลาด 
โดยธนาคารยงัคงรักษาความแข็งแกร่งของสภาพคลอ่งด้วยการคงสดัสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งและมีความเสี�ยง
ตํ�าเป็นสดัสว่นที�สงู โดย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคลอ่ง ซึ�งรวมเงิน
สด รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน และเงินลงทนุระยะสั �น คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของสินทรัพย์รวม เพิ�มขึ �น
จากสิ �นปี 2557 ที�ร้อยละ 11.24  

ทั �งนี �ธนาคารให้ความสําคญัการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยธนาคารได้ดําเนินการตามนโยบายการ
ดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพื�อรองรับกระแสเงินสดที�อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio – 
LCR) ปัจจบุนัธนาคารได้เตรียมความพร้อมเพื�อรองรับหลกัเกณฑ์ดงักลา่วตามเกณฑ์ Basel III ที�จะเริ�มใช้ในเดือน
มกราคม ปี 2559 

 ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที@  31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 108,733 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 2,569 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 2.42 จากสิ �นปี 2557 โดยแบง่เป็น 

■ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จํานวน 107,464 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 2,487 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.37 
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ�มขึ �นของกําไรจากการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 
2558 จํานวน 2,561 ล้านบาท   

■ สว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน 1,269 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 82 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.91 มีสาเหตุ
หลกัมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 
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 เงนิให้สินเชื@อด้อยคุณภาพ  

31-มี.ค.-58 31-ธ.ค.-57 31-มี.ค.-58 31-ธ.ค.-57

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 22,043 22,595 30,741 32,761

ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญทั �งหมด* (ล้านบาท) 20,572 20,480 27,593 28,017

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให้สินเชื�อรวม (ร้อยละ) 2.98                  2.97                  3.95                  4.09                  

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให้สินเชื�อรวม (ร้อยละ) 1.61                  1.59                  1.89                  2.07                  

อัตราส่วนสํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ) 141.60             138.16             135.73             133.38             

ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญทั �งหมดต่อเงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ(ร้อยละ) 93.33                90.64                89.76                85.52                
* รวมค่าเผื�อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี �

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยธนาคารธนชาต

 

แม้วา่ภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลง และแนวโน้มสนิเชื�อด้อยคณุภาพในอตุสาหกรรมมีทิศทางที�เพิ�ม
สงูขึ �น ธนาคารและบริษัทยอ่ยได้วางแผนบริหารจดัการหนี �ด้อยคณุภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทําให้ 
เงินให้สินเชื@อด้อยคุณภาพ ณ วันที@  31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 30,741 ล้านบาท ลดลง 2,020 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 6.17 จากสิ �นปีก่อน  

อตัราสว่นเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพต่อเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �รวม  (NPL Ratio) ของธนาคารอยู่ที�ร้อยละ 2.98 คงที�
จากสิ �นปีก่อนที�ร้อยละ 2.97 จากการบริหารจดัการสินเชื�อด้อยคณุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที�ยอดสินเชื�อคง
ค้างปรับตวัลดลง  และเมื�อพิจารณาอตัราสว่นเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพต่อเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี �รวม  (NPL Ratio) 
ของธนาคารและบริษัทย่อยอยูที่�ร้อยละ 3.95 ลดลงจากสิ �นปีก่อนที�ร้อยละ 4.09  

อตัราสว่นค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูทั �งหมดต่อเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคาร ณ วนัที� 
31 มีนาคม 2558 อยูที่�ร้อยละ 93.33 เพิ�มขึ �นจากสิ �นเดือนธนัวาคม 2557 ที�ร้อยละ 90.64 ในขณะธนาคารมีสาํรอง
ส่วนเกินตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 6,044 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. 
(Reserve to Required Reserve) ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 อยู่ที�ร้อยละ 141.60 เพิ�มขึ �นจากสิ �นเดือนธันวาคม 
2557 ที�ร้อยละ 138.16 

โดยอตัราสว่นค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูทั �งหมดต่อเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคารและ

บริษัทย่อย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 อยู่ที�ร้อยละ 89.76 เพิ�มขึ �นจากสิ �นเดือนธันวาคม 2557 ที�ร้อยละ 85.52 
ธนาคารและบริษัทยอ่ยมีสาํรองสว่นเกินตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 7,263 ล้านบาท อตัราสว่นสาํรองตอ่สาํรองพงึกนั
ตามเกณฑ์ ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 อยูที่�ร้อยละ 135.37 เพิ�มขึ �นจากสิ �น
เดือนธนัวาคม 2557 ที�ร้อยละ 133.38 
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ความเพียงพอของเงนิกองทุน ธนาคารมีเงินกองทนุรวมตามเกณฑ์ Basel III ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 จํานวน 
113,853 ล้านบาท แบง่เป็นเงินกองทนุชั �นที� 1 (ได้แก่ Common Equity Tier I และ Additional Tier I) จํานวน 76,502 
ล้านบาท และเงินกองทนุชั �นที� 2 จํานวน 37,351 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี�ยงเทา่กบัร้อยละ 
16.32 ซึ�งเป็นสว่นของเงินกองทนุชั �นที� 1 ร้อยละ 10.97 และเงินกองทนุชั �นที� 2 ร้อยละ 5.35 เมื�อเทียบกบัสิ �นปี 2557 ที�
ร้อยละ 15.83  

หน่วย: ร้อยละ

1Q58 1Q57 4Q57

อัตราส่วนเงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี�ยง 10.25 8.49            9.92            4.50                           

อัตราส่วนเงินกองทุนชั �นที� 1 ต่อสินทรัพย์เสี�ยง 10.97 9.25            10.70          6.00                           

อัตราส่วนเงินกองทุนชั �นที� 2 ต่อสินทรัพย์เสี�ยง 5.35 4.75            5.13            2.50                           

อัตราส่วนเงินกองทุนทั Iงหมดต่อสินทรัพย์เสี@ยง 16.32 14.00        15.83        8.50                     

อัตราส่วนเงินกองทุนที@ ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย
อัตราขัIนตํ@าตาม

ข้อกําหนดของ ธปท.

อัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคารฯ

 

 

 



 

 14

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

หนว่ย: ล้านบาท

1Q58 1Q57 4Q57

งบการเงินรวม 2,561                 2,555                 2,592                 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 2,155                 1,923                 1,943                 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96% 183                    80                      225                    

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22% 84                      74                      65                      

บริษัท ธนชาตประกันภยั จํากัด (มหาชน) 50.96% 304                    248                    240                    

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากัด 50.96% (104)                   55                      74                      

บริษัท ราชธานีลิสซิ�ง จํากัด (มหาชน) 33.22% 174                    201                    143                    

บริษัทย่อย
สัดส่วนการถอืหุ้น

ทางตรง/ทางอ้อม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มลูคา่การซื �อขายเฉลี�ยตอ่วนัผา่น บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) เทา่กบั 4,079     
ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนที�มีมลูคา่การซื �อขายเฉลี�ยตอ่วนัเทา่กบั 2,301 ล้านบาท และมีสว่นแบง่
การตลาดในไตรมาสนี �คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.09 มลูคา่การซื �อขายเฉลี�ยตอ่วนัที�เพิ�มขึ �นเป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาพรวม
ตลาดหลกัทรัพย์ 

กาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 183 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 103 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.70 เมื�อ
เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน โดยรายได้รวมเทา่กบั 590 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 61.73 จากงวดเดียวกนัปีก่อน 
รายได้หลกัประกอบด้วยรายได้คา่นายหน้าจํานวน 461 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมและบริการจํานวน 4 ล้านบาท ดอกเบี �ย
เงินให้กู้ยืมเพื�อซื �อหลกัทรัพย์เทา่กบั 57 ล้านบาท สาํหรับต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์มีจํานวน 74 
ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 57.70 จากงวดเดียวกนัปีก่อน สอดคล้องกบัปริมาณธุรกิจและรายได้ที�เพิ�มขึ �น  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอตัราการดาํรงเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (NCR) เทา่กบัร้อยละ 75.67 ซึ�งสงูกวา่
เกณฑ์ขั �นตํ�าที�สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กําหนดไว้ คือไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 
7.00 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด  

ณ สิ �นเดือนมีนาคม 2558 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั มีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม (Asset 
Under Management) จํานวน 170,596 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2557 จํานวน 6,467 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.94 
เป็นการเพิ�มขึ �นจากกองทนุสว่นบคุคล สาํหรับสดัสว่นสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารแบง่เป็นสดัสว่นของกองทนุรวม ร้อยละ 
78.93 กองทนุสว่นบคุคล ร้อยละ 14.09 และกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ ร้อยละ 6.98 โดย ณ สิ �นเดือนมีนาคม 2558 บริษัท
มีสว่นแบง่ทางการตลาดในธุรกิจกองทนุรวม เป็นอนัดบั 8 คิดเป็นร้อยละ 3.57 ธุรกิจกองทนุสว่นบคุคลมีสว่นแบง่ทาง
การตลาด เป็นอนัดบั 9 คิดเป็นร้อยละ 4.26 และธุรกิจกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพมีสว่นแบง่ทางการตลาด เป็นอนัดบั 15 
คิดเป็นร้อยละ 1.40 
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สว่นผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมกีาํไรสุทธิ จาํนวน 84 ล้านบาท เพิ@มขึ Iนจากไตรมาสเดียวกนัปี
ก่อน จาํนวน 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.51 ซึ�งมาจากรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการเพิ�มขึ �น 43 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 23.25 เนื�องจากมีการขยายฐานลกูค้าและออกผลติภณัฑ์ตรงกบัความต้องการของลกูค้ามากขึ �น 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จาํกัด (มหาชน)  

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มีผลกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จาํนวน 304 ล้านบาท  

เพิ@มขึ Iนจากไตรมาส 1 ปี 2557 จาํนวน 56 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.58 โดยปัจจยัสาํคญัที�มผีลตอ่การดําเนินงาน
ได้แก่ การเน้นผลติภณัฑ์ที�สามารถก่อผลกําไรให้กบับริษัท รวมทั �งการบริหารจดัการคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยใน
การดาํเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ที เอส จาํกัด  

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ที เอส จํากดั ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี �ตามนโยบายและแผนธรุกิจของกลุม่ธนชาต 
อย่างต่อเนื�อง ทําให้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 บริษัท มีสินทรัพย์รวม จํานวน 6,678 ล้านบาท สาํหรับผล
ประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 104 ล้านบาท จากการบริหารหนี �ด้อย
คณุภาพ ซึ�งบริษัทสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี �ได้รวม 18 ราย จํานวน 37 ล้านบาท และมีการโอนขายสิทธิเรียกร้อง 
(ขายหนี �) รวม 91 ราย คิดเป็นมลูหนี �จํานวน 969 ล้านบาท สง่ผลให้หนี Iด้อยคุณภาพของบริษัทคงเหลือ 2,979 ล้าน

บาท หรือลดลง 1,064 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี �และเงินสดรับจากการ
ขายหนี �รวม จํานวน 821 ล้านบาท 

บริษัท ราชธานีลิสซิ@ง จาํกัด (มหาชน) 

ณ สิ �นไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จํานวน 28,191 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก
สิ �นปีก่อน จํานวน 327 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.17 ซึ�งมาจากการปล่อยสินเชื�อในกลุม่รถบรรทุกซึ�งเป็นกลุม่เป้าหมาย
หลกั โดยบริษัทมีสินเชื@อเช่าซื Iอจํานวน 27,480 ล้านบาท เพิ@มขึ Iน 455 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.68 คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 97.48 ของสนิทรัพย์รวม ในขณะที�หนี �สนิรวม และสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 24,138 ล้านบาท
และ 4,053 ล้านบาท ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 174 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน จาํนวน 27 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 13.34 โดยมีรายได้รวมลดลงเล็กน้อย ในขณะที�ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจํานวน 5 ล้านบาท หรือ     
ร้อยละ 1.75 ใกล้เคียงกบัปีก่อน  ในขณะที�ค่าใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูเพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัปีก่อนจํานวน 
26 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.18 เนื�องจากการตั �งสํารองตามปกติของบริษัทซึ�งมาจากฐานสินเชื�อที�เพิ�มขึ �นและการ
พิจารณาตั �งสาํรองทั�วไปเพิ�มเติมเพื�อให้สอดคล้องกบัภาวะกลางเศรษฐกิจในประเทศที�เริ�มชะลอตวัลง 

การบริหารความเสี@ยง 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 โดยรวมธนาคารมีฐานะเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel III ทั �งสิ �นจํานวน 113,853 ล้านบาท  
ลดลงจากไตรมาสที�ผ่านมาที�มีจํานวน 114,636 ล้านบาท  โดยเป็นเงินกองทนุชั �นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของ จํานวน 
71,511 ล้านบาท  ลดลงจากไตรมาสที�ผ่านมาที�มีจํานวน 71,806 ล้านบาท จากการเพิ�มการนบัส่วนเกินทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงมลูคา่ตราสารหนี �เป็นร้อยละ 40 ในขณะที�มีการเพิ�มการหกัสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นร้อยละ 40 เมื�อนบัรวม
กบั Hybrid Tier 1 จํานวน 4,991 ล้านบาท  ซึ�งลดลงจากไตรมาสที�ผ่านมาที�มีจํานวน 5,704 ล้านบาท ตามเกณฑ์การ
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ทยอยนบัลดของ Basel III สง่ผลให้เงินกองทนุชั �นที� 1 ลดลงจากไตรมาสที�ผ่านมาที�มีจํานวน 77,510 ล้านบาท เหลือ 
76,502 ล้านบาท  ในขณะที�เงินกองทุนชั �นที� 2 มีจํานวน 37,351 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที�ผ่านมาที�มีจํานวน  
37,127 ล้านบาท   จากการเพิ�มขึ �นของเงินสาํรองสาํหรับสนิทรัพย์จดัชั �นปกติ 

งบเฉพาะธนาคาร หน่วย: ล้านบาท

31 มี.ค. 58 31 ธ.ค. 57 ผลต่าง %

เงินกองทุนชั �นที� 1 76,502               77,510               (1,008) 1.32                   

   เงินกองทุนชั �นที� 1 ที�เป็นส่วนของเจ้าของ 71,511               71,806               (295) 0.41                   

เงินกองทุนชั �นที� 2 37,351               37,127               225 (0.60)                  

รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั �งสิ �น 113,853             114,636             (783) 0.69                   

สินทรัพย์เสี�ยง 697,458             724,209             (26,751) 3.84                   

เงินกองทุน
Basel III

 
ความเสี�ยงด้านเครดิตปรับตวัลดลง  จากการที�สนิเชื�อของธนาคารปรับลดลงโดยเฉพาะสินเชื�อเช่าซื �อที�ลดลงตามภาวะ
ตลาดรถยนต์ที�ชะลอตวัลงต่อเนื�องมาจากปี 2557  และแม้ว่าแนวโน้มสินเชื�อด้อยคณุภาพในอตุสาหกรรมมีทิศทางที�
เพิ�มสงูขึ �น ธนาคารได้มีการวางแผนบริหารจดัการหนี �ด้อยคณุภาพอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  ทําให้สนิเชื�อด้อย
คณุภาพ  ณ 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 22,043 ล้านบาท ลดลง 552 ล้านบาท  หรือ ร้อยละ 2.44 จากไตรมาสที�ผ่าน
มา  แต่เนื�องจากปริมาณสินเชื�อที�หดตวัลงทําให้อตัราสว่นเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพต่อสินเชื�อรวม (NPL Ratio) ของ
ธนาคารอยูที่�ร้อยละ 2.98 ใกล้เคียงจากไตรมาสที�ผา่นมาที�ร้อยละ 2.97   

ณ 31 มีนาคม 2558 ธนาคารมีอตัราสว่นคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูทั �งหมดตอ่เงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพ (coverage ratio) 
อยูที่�ร้อยละ 93.33 เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที�ผา่นมาที�ร้อยละ 90.64 ในขณะที�ธนาคารมีสาํรองสว่นเกินตามเกณฑ์ ธปท. 
จํานวน  6,044 ล้านบาท  และมีอตัราสว่นของเงินสาํรองของธนาคารตอ่สาํรองตามเกณฑ์ขั �นตํ�าของธปท.อยูที่�ร้อยละ 
141.60  เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที�ผา่นมาที�ร้อยละ 138.16  ตามนโยบายการตั �งสาํรองอยา่งระมดัระวงั 

ความเสี�ยงด้านตลาดปรับตัวเพิ�มขึ �น จากการลงทุนเพิ�มในธุรกรรมเพื�อค้า รวมถึงการเพิ�มขึ �นของฐานะเงินตรา
ตา่งประเทศ 

สําหรับความเพียงพอของเงินกองทนุ อตัราสว่นเงินกองทนุชั �นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี�ยง อตัราสว่น
เงินกองทนุชั �นที� 1 ต่อสินทรัพย์เสี�ยง และอตัราสว่นเงินกองทนุทั �งสิ �นต่อสินทรัพย์เสี�ยงของธนาคารอยู่ในระดบัร้อยละ 
10.25 10.97 และ 16.32 ตามลาํดบั สงูกว่าอตัราสว่นเงินกองทนุขั �นตํ�าที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ดํารงไว้ที�
ร้อยละ 4.50  6.00  และ 8.50 ตามลาํดบั   

เมื�อประเมินความเสี�ยงโดยภาพรวม ความเสี�ยงของธนาคารยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี�ยงที�กําหนด  ธนาคารยังมี
เงินกองทุนหลงัจดัสรรความเสี�ยงโดยรวมในปริมาณที�สงูเพียงพอที�จะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนธุรกิจที�วางไว้
อยา่งมั�นคง 
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ข้อสงวนสิทธิ\ 
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดัทําเอกสารฉบบันี �เพื�อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของธนาคาร โดยข้อมลูบางส่วนที�ปรากฎ
อยูใ่นเอกสารนี �เป็นการคาดการณ์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารในอนาคต  ซึ�งอาศยัสมมติฐานหลายประการรวมทั �ง
อาศัยข้อมูลทางการเงินและข้อมลูอื�นๆ ที�ได้มาจากแหล่งข้อมลูภายนอกที�มีอยู่ ณ วันที�จัดทําเอกสาร ข้อมูลในเอกสารฉบับนี �จึงอาจ
เปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ทั �งในประเทศและต่างประเทศ ผู้อ่านหรือผู้ รับข้อมลูควรพิจารณาข้อมลูด้วย
ความระมดัระวงัและโปรดใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนการตดัสินใจทําธุรกรรมใดๆ ทั �งนี � ธนาคารขอสงวนสิทธิ�ในการแก้ไข เปลี�ยนแปลง
ข้อมลูได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั �งธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถกูต้อง ความไม่เหมาะสม หรือความไม่สมบูรณ์ใดๆ 
ในข้อมลูทั �งหมดที�ปรากฎในเอกสารฉบบันี �   


