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บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
สําหรับป 2550  
(งบการเงินฉบับตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาสที่ 4 ป 2550 

 ในป 2550 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปจจัยลบหลายดาน ทั้งปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ปญหาความไมสงบทาง          

3 จังหวัดภาคใต รวมถึงปญหาราคาน้ํามันและปญหาคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหประชาชนระมัดระวังในการจับจายใชสอย 

และชะลอการลงทุน โดยดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตตนปเปนตน

มา และฟนตัวอีกครั้งในชวงไตรมาสที่ 4 ภายหลังจากที่มีความชัดเจนทางการเมืองและมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 
 

 ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป 2550 ไดแก การใชจายภาครัฐ และการสงออกสุทธิ เปนสําคัญ แตผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่แข็งคาถึง 5.7% จากตนป สงผลใหรายไดของผูสงออกในรูปเงินบาทขยายตัวไมมากนัก 
  

 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ป 2550 ราคาน้ํามันดิบไดทําลายสถิติสูงกวา 100 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สงผลใหราคาน้ํามันขาย

ปลีกภายในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น กระทบตอตนทุนการผลิต และคาขนสงอยางมาก โดยอัตราเงินเฟอทั่วไป ในไตรมาสที่ 4 ป 

2550 อยูที่ 2.9% ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.6% ในไตรมาสกอน ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับเพิ่มมาอยูที่ 1.1% 

 จากแนวโนมเงินเฟอที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศยังไมชัดเจนมากนัก สงผลให

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนับตั้งแตกลางป 2550 เปนตนมา โดย ณ ส้ินป 2550 อัตราดอกเบี้ย

นโยบายอยูที่ 3.25% 
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เหตุการณสาํคัญ 

 1.  ในระหวางป 2550 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดอนุญาตใหบริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) 

เปล่ียนแปลงโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม โดยบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท

ยอยจํานวน 8 แหง ไดแก บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต 

จํากัด        บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด  บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด  บริษัท ธนชาตกรุปลีสซิ่ง จํากัด บริษัท 

ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด ใหแกธนาคารฯ ซึ่งเปนไปตามมติที่

ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน ของบริษัทฯและธนาคารที่อนุมัติไว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 นอกจากนี้ธปท. ไดอนุญาตให 

The Bank of Nova Scotia  (BNS) เปนผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 24.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารฯ    

 BNS ไดซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ จากบริษัทฯ จํานวน 157 ลานหุน และธนาคารฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก 

BNS อีกจํานวน 276 ลานหุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท ทําให BNS มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารฯ รวมจํานวน 433 ลานหุน คิด

เปนรอยละ 24.98 ของจํานวนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารฯ  

 2.  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคาร ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติใหดําเนินการเพิกถอนหุน

สามัญของธนาคารฯ (บริษัทยอย) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และในวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตลาด

หลักทรัพยฯ ไดอนุมัติการเพิกถอนหุนสามัญของธนาคารฯ ดังกลาว และในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดยื่นคําเสนอซื้อหุน

สามัญธนาคารฯทั้งหมดจากผูถือหุนรายอื่นของธนาคารฯ ในราคาหุนละ 16.37 บาท โดยมีระยะเวลารับซ้ือ 45 วันทําการตั้งแต 

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีผูถือหุนมาเสนอขายหุนธนาคารแกบริษัทฯ จํานวน 7,694,450 คิดเปน

รอยละ 0.54 เปนผลใหบริษัทฯ ถือหุนของธนาคารรวมจํานวน 1,299,607,043 หุน คิดเปนรอยละ 74.92 และตลาดหลักทรัพยฯ ได

ประกาศกําหนดวันเพิกถอนหุนสามัญธนาคารฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2551 

 3.  บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปล่ียนวิธีการรับรูรายไดของธุรกรรมเชาซื้อ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยมีหลักเกณฑ

สําคัญ ดังนี้ 

-   รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ เปล่ียนการรับรูรายไดดอกผลเชาซื้อจากวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of the 

 year digits) เปนการรับรูรายไดดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ( Effective rate)  

-   สําหรับสัญญาที่เกิดขึ้นใหมในป 2550 ของบริษัทยอย จะนําตนทุนทางตรงเมื่อแรกเริ่มจากการบันทึกเปน

 คาใชจายทันทีในเดือนที่เกิดสัญญา มาทยอยหักเปนคาใชจายจากรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อตลอดอายุสัญญา  โดย

 จะแสดงดอกเบี้ยเชาซื้อเปนยอดสุทธิหลังหักตนทุนทางตรงดังกลาวในงบกําไรขาดทุน 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดมีการปรับปรุงยอนหลังป 2549 เพื่อการเปรียบเทียบ 
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วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
   ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,874 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

2,289 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 88.5 หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 2,818 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,350 ลานบาทหรือรอยละ 92.0 จากป 2549 องคประกอบหลักที่ทําใหกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2550 เทากับ 9,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,189 ลานบาทหรือรอยละ 31.7 

เปนผลทําใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.7 เปนรอยละ 3.5 ในป 2550  

ซึ่งเกิดจากการบริหารตนทุนเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวอยางแข็งแกรงของ

ธุรกิจเชาซื้อ แมวาภาวะดอกเบี้ยในตลาดจะมีทิศทางลดลงก็ตาม  

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย ในป 2550 มีจํานวน 10,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,033 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่ม

จากการขยายตัวทางธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตและธุรกิจหลักทรัพย ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 บริษัทฯและบริษัทยอย สามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานไดเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเติบโตของธุรกิจโดยมี

คาใชจายดําเนินงานป 2550 เทากับ 12,849 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,806 ลานบาทหรือรอยละ 16.4 โดยสวนใหญเปน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายอาคารสถานที่และอุปกรณและคาใชจายที่ผันแปรตามปริมาณธุรกิจ ทําใหตนทุนจากการ

ดําเนินงาน (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 65.0 จากรอยละ 75.9 ในป 2549 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2550 จํานวน 2,051 ลานบาท สูงกวาปกอน

จํานวน 1,292 ลานบาท สวนใหญเปนการตั้งสํารองคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและภาวะ

เศรษฐกิจที่เปล่ียนไป ซึ่งมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพบริษัทฯและบริษัทยอยได

กันสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ

ไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 กําไรตอหุนปรับลดสําหรับป 2550 เทากับ 2.11 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 1.10 บาท ในป 

2549 
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                                         (หนวย: ลานบาท) 

  

  
ป 2550 ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 18,799 16,951 10.9 4,711 4,810 (2.1) 

คาใชจายดอกเบี้ย 9,701 10,042 (3.4) 1,979 2,343  (15.5) 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ 9,098 6,909 31.7 2,732 2,467 10.7 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 10,676 7,643 39.7 3,356 3,259 3.0 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 12,849 11,043 16.4 4,095 3,324 23.2 

กําไรกอนหักหนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,925 3,509 97.3 1,993 2,402 (17.0) 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (2,051) (924) 122.0 (1,001) (667) 50.1 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,874 2,585 88.5 992 1,735 (42.8) 

ภาษีเงินได (1,705) (965) 76.7 (79) (709) (88.9) 

ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุนสวนนอย (351) (152) 130.9 (131) (202) (35.1) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,818 1,468 92.0 782 824 (5.1) 

• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของป 2550 มีจํานวน 9,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,189 ลานบาทหรือรอยละ 

31.7 โดยที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมีจํานวน 18,799 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,848 ลานบาท จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของ

สินเชื่อเชาซื้อ ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยลดลง 341 ลานบาทหรือรอยละ 3.4 เปนผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อ

ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

• รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

 ในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 10,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 3,033 

ลานบาทหรือรอยละ 39.7 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 463 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ  27.4    

โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้น

จากปกอน 2,454 ลานบาทหรือรอยละ 83.6 ตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ 
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                (หนวย: ลานบาท) 

  

  
ป 2550 ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย       

   คานายหนาคาหลักทรัพย 714 648 10.2 202 237 (14.8)  

   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 819 358 128.8 46 693 (93.4) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี 

      สวนไดเสีย-สุทธิ 271 223 21.5 57 80 (28.8) 

   คาธรรมเนียมและบริการ 2,153 1,690 27.4 615 551 11.6 

   กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต/สัญญาอนุพันธทางการเงิน 51 38 34.2 35 19 84.2 

   กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 494 874 (43.5) 172 58 196.6 

   รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 5,389 2,935 83.6 1,970 1,394 41.3 

   กําไร(ขาดทุน)จากทรัพยสินรอการขาย/ทรัพยสินอื่น 251 590 (57.5) 98 104 (5.8) 

   รายไดอื่น 534 287 86.1 161 123 30.9 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 10,676 7,643 39.7 3,356 3,259 3.0 

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 12,849 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,806 ลานบาท หรือรอยละ 16.4 

จากป 2549 สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นรอยละ 90.2 ซึ่งแปรผันตามรายไดที่เกิดขึ้น 

สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 12.5  และ 8.3 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก

การเพิ่มสาขาของธนาคารซึ่ง ณ 31 ธ.ค. 2550 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 166 สาขา ในขณะที่ส้ินปกอนมี 133 สาขา อยางไรก็ตาม

บริษัทฯและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง  
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                               (หนวย: ลานบาท) 

  

  
ป 2550 ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย       

   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,894 2,572 12.5 819 715 14.5  

   คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ อุปกรณ 1,288 1,189 8.3 345 327 5.5 

   คาภาษีอากร 364 547 (33.5) 75 96 (21.9) 

   คาธรรมเนียมและบริการ 252 268 (6.0) 72 79 (8.9) 

   คาตอบแทนกรรมการ 31 34 (8.8) 5 4 25.0 

   เงินสมทบกองทนุเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 814 740 10.0 207 207 - 

   คานายหนาเชาซ้ือ* - 1,478 (100.0) - - - 

   คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 4,461 2,345 90.2 1,738 1,120 55.2 

   คาใชจายอื่น 2,745 1,870 46.8 834 776 7.5 

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 12,849 11,043 16.4   4,095 3,324 23.2 

*คานายหนาเชาซ้ือนําไปเปนตนทุนทางตรงสําหรับสัญญาเชาซ้ือที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2550 จํานวน 2,051 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

1,292 ลานบาท สวนใหญเปนการตั้งสํารองคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและภาวะเศรษฐกิจที่

เปล่ียนไป ซึ่งมีผลตอการเพิ่มของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกันสํารองเพิ่มขึ้นสําหรับสวนตาง

ระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน เปนอัตรารอยละ 100 
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  ฐานะทางการเงิน   

สรุปฐานะทางการเงิน 
           (หนวย: ลานบาท) 

การเปลี่ยนแปลง  

31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

สินทรัพย     

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 36,970 23,980 12,990 54.2 

     หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,500 6,300 (3,800) (60.3) 

     เงินลงทุน-สุทธิ 28,874 34,766 (5,892) (16.9) 

     เงินใหสินเชื่อ 239,237 209,288 29,949 14.3 

    รวมสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) 307,581 274,334 33,247 12.1 

     สินทรัพยอื่น 13,675 11,895 1,780 15.0 

    รวมสินทรัพย (Total assets) 321,256 286,229 35,027 12.2 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

     เงินฝาก 190,626 198,527 (7,901) (4.0) 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,173 4,339 (166) (3.8) 

     เงินกูยืมระยะสั้น 65,398 18,460 46,938 254.3 

     เงินกูยืมระยะยาว 11,047 26,575 (15,528) (58.4) 

    รวมเงินกูยืม 76,445 45,035 31,410 69.7 

     รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 271,244 247,901 23,343 9.4 

     หนี้สินอื่น  17,749 14,897 2,852 19.1 

    รวมหนี้สิน 288,993 262,798 26,195 10.0 

     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,209 22,565 3,644 16.1 

     สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,054 866 5,188 599.1 

     รวมสวนของผูถือหุน 32,263 23,431 8,832 37.7 

    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 321,256 286,229 35,027 12.2 
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• สินทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มจาก 286,229 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 321,256 ลานบาท ณ ส้ินป 2550  

หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อเทากับ 239,237 ลานบาท       คิดเปนสัดสวน

รอยละ 74.5 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 28,874 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.0 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการที่มี

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

 ณ ส้ินป 2550 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 191,025 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.8 ของยอดเงินให

 สินเชื่อทั้งหมด และถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศจะชะลอตัว ประกอบกับการ  

 รุกตลาดของคูแขง แตบริษัทฯและบริษัทยอยยังสามารถรักษาการเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม 

 เงินลงทุนสุทธิ  มีจํานวนทั้งส้ิน 28,874 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน จํานวน 5,892 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  

 16.9  เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองของธนาคาร และบริษัทยอยอื่น 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – ที่มีดอกเบี้ยมีจํานวน 36,970 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

 12,990 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 54.2  

  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 288,993 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

26,195 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 256,024 ลานบาทเพิ่มขึ้น 39,037 ลานบาทหรือรอยละ 18.0 เปนผลมา

 จากการเพิ่มชองทางในการออมเงินใหลูกคาดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

   เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 11,047 ลานบาทลงลดจากปกอน 15,528  ลานบาทหรือรอยละ 58.4 เนื่องจาก

 ระหวางปเงินกูยืมระยะยาวเดิมบางสวนมีระยะเวลาใกลจะครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปล่ียนการบันทึกรายการ

 มาเปนเงินกูยืมระยะสั้น 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 32,263 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.7 จากจํานวน  23,431 

 ลานบาท ณ ส้ินป  2549  ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  และสวน

 ของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5,188 ลานบาท เนื่องจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาต

 ใหกับ BNS ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน 
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 เงินใหสินเชื่อจัดช้ัน 

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 

(หนวย: ลานบาท) 

     มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี  
31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 

จัดชั้นปกติ 199,066 177,282 528 1,556 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 22,100 16,762 141 187 

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 2,492 2,525 1,685 953 

จัดชั้นสงสัย 2,244 1,943 1,085 776 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,047 5,993 3,870 3,732 

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

รวมสํารองหนีสู้ญทั้งหมด 7,832 7,690 

หมายเหตุ - มูลหนี้ของลูกหนีจั้ดช้ันปกติและจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 - ในระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตัดหนี้สูญ จํานวน 1,490 ลานบาท 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 11,260 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 418 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจ

เชาซื้อซึ่งเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 4.7 ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอย

ละ 5.2

ทั้งนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ตามคําจํากัดความใหมของ ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 4,165

ลานบาท หรือรอยละ 1.8 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 11,260 10,842 

รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 4.7% 5.2% 

NPL-net ตามเกณฑ IAS (39) 4,165 5,048 

รอยละของ NPL-net 1.8% 2.5% 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 8,417 8,139 

รอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม ตอ NPL 74.8% 75.1% 
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  ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย  

                                                                                   (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 
สัดสวน 

การถือหุน 
ป 2550 ป 2549 

ไตรมาสที่ 4 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.9% 990.6 225.1 274.9 422.6 

บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.9% 257.2 206.8 54.9 180.0 

บลจ. ธนชาต 56.2% 102.0 56.8 35.1 30.3 

บจ. ธนชาตประกันภัย 74.9% 65.9 28.4 11.6 20.0 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.9% 175.7 102.5 28.6 37.2 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 76.2 82.3 65.4 25.0 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 103.1 308.3 49.4 37.1 
*ขอมูลจากงบการเงินแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

   ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 ธนาคารมีกําไรในป 2550 จํานวน 991 ลานบาท เพิ่มขึ้น 766 ลานบาท หรือรอยละ 340.1 จากปที่ผานมา เปนผล

จากสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่รอยละ 3.3 จากรอยละ 

2.7 ในป 2549 ซึ่งเกิดจากการบริหารตนทุนที่เหมาะสมทั้งตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) และตนทุนจากการ

ดําเนินงาน (Cost to Income Ratio) รวมทั้งการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทน และเรงสราง

รายไดรวมของธนาคารแมวาภาวะดอกเบี้ยในตลาดจะมีทิศทางลดลงก็ตาม และตนทุนจากการดําเนินงาน (Cost to 

Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 60.9  

หากพิจารณางบการเงินรวมของธนาคาร ซึ่งรวมผลการดําเนินงานบริษัทยอย 9 บริษัท (เฉพาะผลการ 

  ดําเนินงานในงวดครึ่งปหลัง) ในป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไร จํานวน 1,327 ลานบาท เนื่องจากธุรกิจมีการ 

  ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชยธุรกิจประกันภัยชีวิต และธุรกิจประกันภัย 

 

-  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2550 จํานวน 7,737 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,728 ลานบาท หรือรอยละ 28.7 

  จากปที่ผานมา โดยสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ (Loan spread) ปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่รอยละ 3.3 เปนผลจาก

  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้น 1,604 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 จากการขยายสินเชื่ออยางตอเนื่อง และการ 

  บริหารสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหรักษาระดับอัตราผลตอบแทน (Yield) ใกลเคียงกับปที่ผานมา รวมทั้งการ

  บริหารตนทุนและสัดสวนเงินฝากอยางเหมาะสม แมวารายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจะไดรับผลกระทบจากทิศทางอัตรา

  ดอกเบี้ยในชวงขาลงก็ตาม  
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 - รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2550 จํานวน 2,005 ลานบาท เพิ่มขึ้น 686 ลานบาท หรือรอยละ 52.1 จากปที่       

  ผานมา สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 450 ลานบาท ตามปริมาณธุรกรรมทั้ง  

  ภายในประเทศและตางประเทศ  

 - คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

ธนาคารมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับป 2550 จํานวน 6,105 ลานบาท ลดลง 360 ลานบาท หรือรอยละ 6.3 

  จากปที่ผานมา ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้น ตามการขยายธุรกิจ

เพื่อรองรับการขยายเครือขายสาขา 

•  คาใชจายอื่น ๆ ลดลง เนื่องจากการบริหารและควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 

ธนาคารมีหนี้สูญและสงสัยจะสูญในป 2550 จํานวน 2,606 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,352 ลานบาท จากป 2549 

  สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อ และภาวะเศรษฐกิจซ่ึงมีผลตอการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดย

  ในกรณีที่สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นจะตองสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 ตามหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้

  สงสัยจะสูญและการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ของลูกหนี้ในการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ

  ของ ธปท. ที่ออกไวเมื่อเดือนธันวาคม 2549  

 - สินทรัพย 

ธนาคารมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 291,098 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

  33,662 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.1 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 24,289 ลานบาท และสภาพคลอง

  ระยะสั้นจํานวน 8,456 ลานบาท 

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 224,940 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24,289 ลานบาท หรือรอยละ 12.1 โดยสวนใหญ

  เกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องจากสินเชื่อธุรกิจเชาซื้อเปนหลัก แมวาภาวะอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศที่

  ชะลอตัวและการรุกตลาดของคูแขง สินเชื่อธุรกิจเชาซื้อส้ินป 2550 มีจํานวน 161,808 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 42.9 

  และยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม  

สภาพคลองระยะสั้นของธนาคาร จํานวน 58,071 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,456 ลานบาท หรือรอยละ 17.0 ตามการ

  เพิ่มขึ้นของเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นของธนาคาร อยางไรก็ตาม ธนาคารไดบริหารสภาพคลองสวนเกินไดอยางมี 

  ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทนโดยรวม 

 - หนี้สิน  

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 270,402 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 28,165 

  ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.6 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นผานชองทางการออมเงินของธนาคาร 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน  250,094 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35,588 ลานบาท หรือรอยละ 16.6 เปนผลมา

  จากการเพิ่มชองทางในการออมเงินใหลูกคาดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งนี้ สัดสวนเงินฝากออมทรัพยของธนาคาร

  เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 24.4 จากรอยละ 15.5 ณ ส้ินป 2549  
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เงินกูระยะยาวจํานวน 9,890 ลานบาท ลดลง 7,189 ลานบาท หรือรอยละ 42.1 เนื่องจากระหวางปเงินกูระยะ

  ยาวเดิมบางสวนมีระยะเวลาใกลจะครบกําหนดไมถึง 1 ป จึงไดเปล่ียนการบันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งเปน

  การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีปกติทั่วไป   

 - สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 20,695 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5,497 ลานบาท หรือ

  เพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 เมื่อเทียบกับส้ินป 2549 สวนใหญเปนผลจากการเพิ่มทุนโดยการขายหุนสามัญใหแกธนาคารแหง   

  โนวาสโกเทีย (BNS) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เปนจํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท ทําใหทุนที่

  เรียกชําระแลวของธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 4,522 ลานบาท รวมทั้งกําไรในป 2550 ของธนาคาร 

 - สินเชื่อดอยคุณภาพ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑของ ธปท. จํานวน  5,213 ลานบาท  

  เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 1,460 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเชาซื้ออัน

  เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 2.31 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่

  รอยละ 1.87 เนื่องจากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชื่อ โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจํานวน 4,525 ลานบาท 

  คิดเปนรอยละ 86.8 ของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได  

ทั้งนี้ หากมีการรายงาน ยอด NPL-net  และ รอยละของ NPL –net ตามคําจํากัดความใหมของ ธปท. ทําใหมี

  ยอด NPL-net จํานวน 1,790 ลานบาท และ รอยละของ NPL –net จะเทากับ 0.81 

 - เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 23,661 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 

  จํานวน  20,017 ลานบาท  และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 3,644 ลานบาท  โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง

  ของธนาคารเทากับรอยละ 12.0 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน ที่มีอัตราสวนอยูที่รอยละ 11.1 สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศ

  ไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงคือไมต่ํากวารอยละ 8.5 โดยมีรายละเอียดอัตราสวน

  เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ดังนี้ 

 

 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 20,017 10.2 15,488 8.8 

เงินกองทุนทั้งหมด 23,661 12.0 19,561 11.1 

 

   ธุรกิจหลักทรัพย 

 ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในป 2550 ดัชนีหลักทรัพยปดที่ 858.10 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมาที่ระดับ 679.84 

จุด โดยมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 17,097.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 16,280.91 ลานบาทในปที่ผานมา อันเปน

ผลจากนักลงทุนมีความเชื่อม่ันตอสถานการณทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น  
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  มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผานบล. ธนชาต เทากับ 1,216.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยมีสวนแบง

การตลาดในป 2550 อยูที่รอยละ 3.49 อันดับที่ 11 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ บล. ธนชาต แบงเปนลูกคาราย

ยอยรอยละ 73.2 ลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 14.4 และลูกคาตางประเทศรอยละ 12.4 

ผลการดําเนินงานในป 2550 บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิ 257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 50 ลานบาท หรือ   

รอยละ 24.4 โดยมีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยเทากับ 714 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 66 ลานบาท หรือรอยละ 

10.2 และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 12.3 

  ธุรกิจจัดการกองทุน 

   ส้ินป 2550 บลจ. ธนชาต  มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Net Asset under Management) จํานวน 78,907 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมา 30,388 ลานบาท หรือรอยละ 62.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวม สําหรับ

สัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 91.7 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 4.6 และ

กองทุนสวนบุคคลรอยละ 3.7  

  ผลการดําเนินงานในป 2550 บลจ. ธนชาต มีรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุน 364 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 111 ลานบาท หรือรอยละ 43.6 ตามการขยายตัวของสินทรัพยภายใตการบริหาร โดยมีกําไรสุทธิ 

102 ลานบาท เพิ่มขึ้น 45 ลานบาท หรือรอยละ 79.6 และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับ

รอยละ 57.6 

 ธุรกิจประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยในป 2550  บริษัทธนชาตประกันภัยมีกําไรจากการรับ

ประกันภัยเพิ่มขึ้น 88 ลานบาท หรือรอยละ 36.6 แมวารายไดจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นแตในขณะเดียวกันคา

สินไหมทดแทนจากการรับประกันเพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจ ทําใหในป 2550 บริษัทธนชาตประกันภัยมีกําไรสุทธิ 66 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมา 38 ลานบาท หรือรอยละ 132.0 โดยอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on 

Equity) เทากับ  รอยละ 10.1 

 ธุรกิจประกันชีวิต 

  บริษัทธนชาตประกันชีวิตมีกําไรสุทธิในป 2550 จํานวน 176 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 73 ลานบาท หรือ

รอยละ 71.4 โดยกําไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเพียง 37 ลานบาท เนื่องจากสํารองประกันภัยเพิ่มขึ้นตามการขยาย

ธุรกิจ อยางไรก็ตาม รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 112 ลานบาท โดยอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน 

(Return on Equity) เทากับรอยละ 18.0 
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   การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มี

เครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต 

ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน 

ในป 2550 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ความเสี่ยงโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น จากปริมาณ

ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ทําใหความเส่ียงดานเครดิต และความเสี่ยงดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากการลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด ในเดือน

กรกฎาคม ธนาคารโนวาสโกเทียไดเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนในธนาคารธนชาต ทําใหเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับ

เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว  
 


	 1.  ในระหว่างปี 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด        บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด  บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด  บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตแมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด ให้แก่ธนาคารฯ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯและธนาคารที่อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 นอกจากนี้ธปท. ได้อนุญาตให้ The Bank of Nova Scotia  (BNS) เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ   
	 BNS ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารฯ จากบริษัทฯ จำนวน 157 ล้านหุ้น และธนาคารฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BNS อีกจำนวน 276 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 16.37 บาท ทำให้ BNS มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารฯ รวมจำนวน 433 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารฯ 
	 - รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
	 - ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
	 - หนี้สูญและสงสัยจะสูญ
	 - สินทรัพย์
	 - หนี้สิน 
	 - ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 - สินเชื่อด้อยคุณภาพ
	 - เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง



