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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
งวดไตรมาสที่ 3  และงวด 9 เดือนของป 2548 
(งบการเงินฉบับกอนสอบทาน) 
 
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาส 3 ป 2548 

ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2548 ไดแก การลอยตัวราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลภายในประเทศ 
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาภัยธรรมชาติ ทั้งภาวะน้ําทวมและภัยแลง ซึ่งสงผลตอภาคเศรษฐกิจหลาย
ดาน  
- อัตราเงินเฟอท่ัวไปในไตรมาสที่ 3 อยูท่ี 5.6% เพิ่มขึ้นจาก 3.7% ในไตรมาส 2 เนื่องจากไดมีการปรับราคาขายปลีกน้ํามันภายใน

ประเทศ และราคาสินคาอุปโภคบริโภคหลายรายการ 
- การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน หดตัวลงทันทีในเดือนกรกฎาคม (ภายหลังจากที่ประกาศลอยตัวราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล

ภายในประเทศ) อยางไรก็ตาม ดัชนีการบริโภคและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม และคาดวาจะมี
แนวโนมดีขึ้นในเดือนตุลาคม ตามดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับเพิ่มขึ้น 

- ในสวนของ ภาคการผลิต นั้น พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส 3 ขยายตัวใกลเคียงกับไตรมาสกอน แตโครงสรางการ
ผลิตเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคภายในและภายนอกประเทศ โดยในชวงไตรมาสที่ 3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสง
ออกเปนหลักขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก สอดคลองกับการสงออกที่เรงตัวขึ้น ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศเปนหลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง 

- การคาระหวางประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยดุลการคา ในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาส 3 ขาดดุลเพียง 615 ลานดอลลารสหรัฐ ลด
ลงจากที่ขาดดุลถึง 5,238 ลานดอลลารสหรัฐในไตรมาสกอน ทั้งเปนผลจากมูลคาการสงออกที่ขยายตัวดีขึ้น ขณะที่มูลคาการนํา
เขาขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง  

ภาคการเงินการธนาคาร เนื่องจากอัตราเงินเฟอปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหธปท. มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย R/P 
14 วัน อีก 2 ครั้งในชวงไตรมาส 3 โดยเปนการปรับเพิ่มครั้งละรอยละ 0.25 และ 0.5 ตามลําดับ สงผลใหอัตราดอกเบี้ย R/P 14 วัน
ปรับมาอยูที่รอยละ 3.25 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548  
ในสวนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ เนื่องจากสภาพคลองสวนเกินของธนาคารพาณิชยขนาดใหญแตละแหงยังอยูในระดับสูง จึง
ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไว ขณะที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําขึ้นในชวงปลายไตรมาส 3 เพื่อเปนการรักษา
สวนแบงตลาดเปนสําคัญ  
จากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย สงผลใหมีธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ในชวงไตรมาส 3 
ป 2548 ไดแก ธนาคารทิสโก และธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน จํากัด (มหาชน) ขณะที่ ธนาคารเกียรตินาคิน ไดเริ่มเปดให
บริการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 
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เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2548 
 
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2548 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนี้ คือ 
1. หลังจากที่กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบตามแผนงานปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุมธนชาต ตาม

นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ที่ผานมา โดยในไตรมาสนี้ บริษัทไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาต
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 36,000 ลานบาทเพื่อรองรับการโอนเงินฝากจากบริษัทไปที่ธนาคารธนชาตโดยไดเริ่มทยอยโอนไปยัง
ธนาคารตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ประมาณ 47,500 ลานบาท  

2. บริษัทไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ (Hire Purchase) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปใหธนาคารธนชาต ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2548 และโอนการใหบริการในเขตตางจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2548 โดยทางบริษัทจะยังคงสัญญาเชาซื้อเดิมไว
และใหลูกคาชําระคางวดเชาซื้อใหแกบริษัทจนครบกําหนดตามสัญญาและทางธนาคารธนชาต จะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูก
คารายใหมแทน 
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สรุปภาพรวมของบริษัท 
 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 698 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอนจํานวน 33 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 และสําหรับในงวด 9 เดือนของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 2,166 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 111 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 1.62 บาท โดยการเพิ่ม
ขึ้นของกําไรสุทธิมาจากการที่สินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทมีการขยายตัวอยางมากถึงรอยละ 33.8 อันทําใหรายไดจากการเชาซื้อรถ
ยนตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.4 สําหรับผลประกอบการของธนาคารธนชาต มีกําไรลดลงอันเปนผลสืบเนื่องจากการโอนยายการดําเนิน
ธุรกิจเชาซื้อจากบริษัทเงินทุนธนชาติ ไปยังธนาคารซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชีที่ถือปฎิบัติ ธนาคารตองบันทึกคานายหนาและคาใชจาย
เชาซื้อทันที ณ วันที่เกิดรายการ ในขณะที่การรับรูรายไดตามสัญญาเชาซื้อจะทยอยรับรูตามงวดที่รับชําระตามวิธีผลรวมจํานวนป 
(Sum-of-the-year-digits) สงผลใหในชวงแรกธนาคารมีคาใชจายดําเนินการที่สูง ในขณะที่ดานรายไดที่รับรูอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้
ยังมีคาใชจายในการตั้งสํารองฯที่เกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ นอกเหนือจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจ  สําหรับ
บริษัทธนชาตประกันภัย ก็ไดมีการขยายตัวของธุรกิจอยางมาก โดยยอดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนถึง
รอยละ 62.3 แตเนื่องจากตองทําการตั้งสํารองการประกันภัยไวเปนจํานวนสูง เพื่อรอการทยอยรับรูเปนรายไดภายหลัง ตามหลักการ
บัญชี จึงทําใหมีผลกําไรเพียงเล็กนอย และจากการที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยไดชะลอตัวลง ก็ไดสงผลใหกําไรของบริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) ลดลงเปนจํานวนคอนขางมาก 

ณ  สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เทากับ 208,966 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 
23,922 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9  โดยสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่เพิ่มขึ้น 20,168 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 ในขณะที่ยอดเงินลงทุนสุทธิลดลงรอยละ 13.1 สําหรับยอดเงินฝากจากประชาชนเทากับ  141,644    ลาน
บาท   เ พ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2547  จํานวน 8,449 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น   รอยละ 6.3  

ดานคุณภาพสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ณ วันที่ 30 กันยายน 2548   เทากับ 11,995 ลาน
บาท  เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 839 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 สําหรับอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อกลุมลดลงจากสิ้นป 2547 
จากรอยละ 8.6 เปนรอยละ 8.0  

ดานคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารอง รวมทั้งสิ้น 7,430 ลานบาท  แบงเปนสํารองหนี้สูญ
เฉพาะราย 4,877 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 2,553 ลานบาท 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเฉพาะบริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เทากับรอยละ 11.87  ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ํา
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
1. ผลการดําเนินงาน 

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย 
(หนวย : ลานบาท) 

 ไตรมาสที่ 3      
ป 2548 

ไตรมาสที่ 3      
ป 2547 

งวด 9 เดือน  
ป 2548 

งวด 9 เดือน  
ป 2547 

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,768 2,354 7,796 6,519 
     คาใชจายดอกเบี้ย 1,156 846 3,096 2,477 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,612 1,508 4,700 4,042 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                         
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 79 (221) 225 (818) 

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (7) 1 (291) (78) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,684 1,288 4,634 3,146 

     รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,363 1,013 3,789 3,376 

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (2,035) (1,287) (5,465) (3,569) 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,012 1,014 2,958 2,953 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (301) (303) (772) (832) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 711 711 2,186 2,121 

     กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (13) (46) (20) (66) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 698 665 2,166 2,055 

 
 
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 698 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 33 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 และสําหรับในงวด 9 เดือนของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 2,166 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 111 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดัง
ตอไปนี้ 
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 
 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 2,768 ลานบาท เพิ่มขึ้น 414 

ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล มี
จํานวน 7,796 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,277 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 โดยประกอบดวย 3 รายการหลัก
ดังนี้ 

 รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 23.6 
จาก 588 ลานบาท เปน 727 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอน เทากับ 330 ลานบาท เปนจํานวน 1,955 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.3 สวนใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และจากการรับชําระของลูกคา 

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอน โดยมีจํานวนเทากับ 1,815 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 444 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของบริษัทอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลวและสําหรับงวด 9 เดือนของป 
2548 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตรวม เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.4 โดยมีจํานวนเทากับ 5,080 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอน 1,272 ลานบาท 
 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เทากับ 226 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 169 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 42.8 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
จากเงินลงทุน เทากับ 761 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 325 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 29.9 ทั้งนี้เปน
ไปตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก 
 ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน

จาก 155,556 ลานบาท เปน 174,918 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 19,362 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 ในขณะที่คาใชจายจากการกูยืม
ของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 846 ลานบาท เปน 1,156 ลานบาท เพิ่มขึ้น 310 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
รอยละ 36.6 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝากมีจํานวน 3,096 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว
กันของปกอน 619 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.0 เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 79 ลานบาท  เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปกอน มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 221 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2548  ไดโอน
กลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 225 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 
818 ลานบาท สาเหตุของการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนใน
บริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชา
ซื้อกับลูกคารายใหมแทน 
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• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 
 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,363 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 350 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.6 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก 
1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 516 ลานบาท เพิ่มขึ้น 329 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 175.9 
2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายลดลง 20 ลานบาท หรือลดลง รอยละ  37.7 
3) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 116 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9 
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 127 ลานบาท ลดลง 30 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.1 
5) กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ ลดลง 21 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.8 
6) กําไรจากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 21 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.6  
7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 38 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 165.2 

สําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 3,789 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 413 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 ซึ่งไดมาจาก 

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 1,240 ลานบาท เพิ่มขึ้น 742 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 149.0 
2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 45.1 
3) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 364 ลานบาท เพิ่มขึ้น 87 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.4 
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 406 ลานบาท ลดลง 125 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.5 
5) กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้ ลดลง 278 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 42.2 
6) กําไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 206 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 48.1 
7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 29 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 
 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,035 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว

กันของปกอน 748 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 58.1 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 
และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 43.8 และรอยละ 34.2 ตามลําดบั ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548  ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 50 สาขา ในขณะที่สิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอนมีสาขาเพียง 9 สาขา  อันทําให
ตองมีการเพิ่มสถานที่และบุคลากร สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจายอื่นเชาซื้อ มีการเติบโตขึ้นรอยละ 56.8 ซึ่งแปรผันตามยอด
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอน 271 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 206.9 สําหรับงวด 9 เดือนของป 2548 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 
5,465 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,896 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53.1 สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจาย
อื่นเชาซื้อเพิ่มขึ้น 229 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.6 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 47.6 และ 34.1 ตามลําดับ โดยมีจํานวนพนักงานทั้งกลุมธนชาตที่เพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอนจากจํานวน 3,187 คน
เปน 4,066 คนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.6 คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 632 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 181.1 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคตของธุรกิจ 
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2. ฐานะทางการเงิน   
            สินทรัพยรวม    

(หนวย : ลานบาท) 
            เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47 

 30 ก.ย. 48   31 ธ.ค.47    เพิ่ม (ลด) รอยละ 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 16,300 10,600 5,700 53.8 
เงินลงทุน-สุทธิ 35,003 40,274 (5,271) (13.1) 
เงินใหสินเชื่อ 150,141 130,187 19,954 15.3 
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 201,444 181,061 20,383 11.3 
สินทรัพยอื่น 7,522 3,983 3,539 88.9 
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 208,966 185,044 23,922 12.9 
 

• สินทรัพย 
 บริษัทและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 185,044 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 208,966 ลานบาท ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 3 ป 2548 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิ เทากับ 142,410 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.1 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 35,003 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 16.8 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ณ   สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 109,042 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72.6 ของยอดเงิน
ใหกูยืมทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่เทากับ 81,518 ลานบาท ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่ม
สูงขึ้นถึงรอยละ 33.8 และสําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ปลอยใหมในไตรมาสที่ 3 ป 2548 มีจํานวน 15,909 ลาน
บาท เปรียบเทียบกับจํานวน 12,024 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.3 และยอดรวมจํานวน
รถยนตที่บริษัทและบริษัทยอย ใหสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เปนจํานวนถึง 383,450 คัน โดยเพิ่ม
จากสิ้นปที่แลว 86,262 คัน และเพิ่มจากสิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอน 116,984 คัน ยังผลใหรายไดดอกเบี้ยสินเชื่อเชา
ซื้อของบริษัทและบริษัทยอย ในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ เพิ่มขึ้นอยางมาก 

 เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 35,003 ลานบาท ตํ่ากวายอด ณ สิ้นป 2547จํานวน 5,271 
ลานบาท  หรือลดลงรอยละ  13.1  ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้จากจํานวน  27,643  ลาน
บาท ณ สิ้นป 2547  เหลือ 23,259 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 15.9  ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลง
ทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนตางๆ ออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของ
ตราสารหนี้ดงักลาว ซึ่งบริษัทไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตปลายป 2546 โดยรายละเอียดเงินลงทุนใหมแบงได
ดังนี้ 
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(หนวย : ลานบาท) 
  30 กันยายน 48 สัดสวน 31 ธันวาคม 47 สัดสวน 
1) ตราสารหนี้ *(พันธบัตรและหุนกูเอกชน) 23,259 66.5% 27,643 68.6% 
2) ตราสารทุน 9,947 28.4% 10,535 26.2% 
3) เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน 1,797 5.1% 2,096 5.2% 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 35,003 100.0% 40,274 100.0% 
* ประกอบดวยต๋ัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 21.8  พันธบัตรรัฐบาล (อายุนอยกวา 5 ป) รอยละ 21.1 พันธบัตรรัฐบาล (อายุมากกวา 5 ป)    
รอยละ 49.3 และหุนกูเอกชน รอยละ 7.8  ของยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้ท้ังหมด 

 
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,535 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 

246 ลานบาท เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ตีโอนชําระหนี้) และการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด ทั้งนี้ใน
ไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 33 ลานบาท สําหรับงวด 9 
เดือนของป 2548 มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 161 ลานบาท และมีสํารองเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาวจํานวน 702 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 43 ลานบาท  

 
• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

(หนวย : ลานบาท) 
                 เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47 

 30 ก.ย. 48 31 ธ.ค. 47 เพิ่ม (ลด) รอยละ 
จากประชาชน 141,644 133,195 8,449 6.3 
จากสถาบันการเงิน 25,696 17,372 8,324 47.9 
จากตางประเทศ 56 87 (31) (35.6) 
หุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ 7,522 7,556 (34) (0.4) 
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 174,918 158,210 16,708 10.6 
หนี้สินอื่น ๆ 11,093 5,340 5,753 107.7 
รวมหนี้สิน 186,011 163,550 22,461 13.7 
สวนของผูถือหุน 22,955 21,494 1,461 6.8 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 208,966 185,044 23,922 12.9 

 
สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมาจากการกูยืมและเงินรับฝากซึ่งเปนรายการปกติของธุรกิจ

สถาบันการเงิน   โดยที่ผานมามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป  ณ  สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2548   บริษัทและบริษัทยอยมียอด
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เงินกูยืมและเงินรับฝากจํานวน 174,918 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 จากสิ้นป 2547  ซึ่งเงินรับฝากจากประชาชนและเงินกูยืม
ที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ 

 ณ  ส้ินไตรมาสที่ 3 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 22,955 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.8 จากจํานวน 21,494 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ  
สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเฉพาะบริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ของป 2548 เทากับรอยละ 11.87 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้น
ต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 
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คุณภาพของสินทรัพย 
 

เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 เพิ่มขึ้นจาก 129,944 ลานบาท ณ 
สิ้นป 2547 เปน 150,191 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืม ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2548 มีดังนี้ 

• ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 
สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 30 กันยายน 48 สัดสวน 31 ธันวาคม 47 สัดสวน 
1) การผลิตและพาณิชย 7,184 4.8% 7,138 5.5% 
2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,545 3.7% 5,008 3.9% 
3) สาธารณูปโภคและบริการ 10,330 6.9% 10,701 8.2% 
4) สินเชื่อรายยอย     
     4.1  เชาซื้อ  109,042 72.6% 88,874 68.4% 
     4.2  เคหะ 11,164 7.4% 11,824 9.1% 
5) อ่ืนๆ 7,433 4.9% 7,103 5.5% 
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (507) (0.3)% (704) (0.6)% 
รวม 150,191 100.0% 129,944 100.0% 

 
• หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 เทากับ 11,995 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.0 

ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ 
ไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
 30 กันยายน 48 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม 
เชาซื้อ 1,355 0.9% 1,054 0.8% 
อ่ืนๆ* 10,640 7.1% 10,102 7.8% 
รวม 11,995     8.0% 11,156 8.6% 

*สวนใหญเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย  
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สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุม
ธนชาต  มีดังนี้ 

 
(หนวย : ลานบาท) 

 30 กันยายน 48 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม 
บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,749 1.1% 1,409 1.1% 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,802 2.5% 2,622 2.0% 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 426 0.3% 435 0.3% 
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 5,360 3.6% 5,944 4.6% 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 598 0.4% 658 0.5% 
อ่ืนๆ 60 0.1% 88 0.1% 
รวม 11,995 8.0% 11,156 8.6% 

 
 

คาสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ต้ังแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 บริษัทไดเริ่มหยุดตั้งสํารองหนี้สูญทั่วไป เนื่องจากตามนโยบาย One Presence ของธนาคาร
แหงประเทศไทย บริษัทตองโอนสินทรัพยและหนี้สินไปยังธนาคารธนชาต และเปลี่ยนสถานะเปน Holding Company อีกทั้งยอดลูก
หนี้ที่เปนฐานในการตั้งสํารองก็จะลดลงจนหมดไปในที่สุด ดังนั้น สํารองทั่วไปที่บริษัทตั้งไวแลวเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคตจะถูก Reverse เมื่อบริษัทในกลุมตองตั้งสํารองเฉพาะรายเพิ่มขึ้น หรือเมื่อฐานลูกหนี้ของบริษัทลดลง 

 
ณ  สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2548 บริษัทมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 3,696 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้สูญ

เฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,802 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 1,894 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผล
กระทบตอการดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว 
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เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 30 กันยายน 2548 
(หนวย : ลานบาท) 

      มูลหนี้                                    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
         ลานบาท       รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม         รวม 

จัดชั้นปกติ 93,929 89.9 799 1,598 2,397 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 8,748 8.4 174 - 174 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 558 0.5 107 - 107 
จัดชั้นสงสัย 370 0.4 173 - 173 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 822 0.8 549 - 549 
รวมมูลหนี้ 104,427 100.0    
รวมสํารองเฉพาะราย 1,802 1,598 3,400 
สํารองหนี้สูญทั่วไป - 296 296 
รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,802 1,894 3,696 

หมายเหตุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
 

สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 7,430 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2547 จํานวน 214 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.8 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 4,877 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทา
กับ 2,553 ลานบาท 

ตารางแสดงยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้  
 

(หนวย : ลานบาท) 
 30 กันยายน 48 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 47 %ตอ NPL 
เชาซื้อ 1,941 143.2% 1,473 139.8% 
อ่ืนๆ 2,936 27.6% 3,372 33.4% 
สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2,553 - 2,799 - 
รวม 7,430 61.9% 7,644 68.5% 
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สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต  มียอดรวมทั้งสิ้น  7,430  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 61.9 
โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) 
 30 กันยายน 48 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 47  %ตอ NPL 
บมจ.เงินทุน ธนชาติ 3,696 211.3% 3,589 254.7% 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 1,355 35.6% 1,104 42.1% 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 434 101.9% 434 99.8% 
บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส 1,696 31.6% 2,233 37.6% 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 178 29.8% 188 28.6% 
อ่ืนๆ 71 118.3% 96 109.1% 
รวม 7,430 61.9% 7,644 68.5% 

 
คาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 1,355 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 1,239  ลาน

บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 116 ลานบาท 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย  

 (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง 

งวด 9 เดือน 
ป 2548 

งวด 9 เดือน 
ป 2547 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2548 

ไตรมาสที่ 3 
ป 2547 

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 98.9% 179.6 395.1 (85.9) 143.9 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 76.7 242.4 11.0 44.5 
บลจ. ธนชาต 75.0% 20.1 54.3 12.3 17.7 
บจ. ธนชาตประกันภัย 70.0% 40.7 50.9 40.1 16.0 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต 100.0% 66.8 (33.6) 40.0 (46.1) 
บจ. บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% 444.3 321.1 133.8 16.7 
บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 38.2 96.4 30.3 89.6 
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การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มีเครื่องมือที่ใชในการ
วัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนตน  เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมีการ
กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยงเกินกวา
ระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการ
บริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทมีการขยายตัวอยางมากขณะที่สภาพคลองสวนเกินลดลง ถึงกระนั้นก็ตาม 
เนื่องจากบริษัทมีแหลงเงินทุนระยะยาวจึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองในป 2548 อยูในเกณฑที่นาพอใจ นอกจากนี้ อัตราดอก
เบี้ยที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตลาดเงินมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากราคาของเงินลง
ทุนในตราสารประเภทพันธบัตรและหุนกูเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไดปรับพอรตการลงทุนเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ย  

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดยภาพ
รวมของบริษัทยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดโดยบริษัทยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่
มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว  
 
 
 
 


