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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ ป 2548
(งบการเงินฉบับกอนตรวจสอบ)

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทย ป 2548

ต้ังแตตนป 2548 เปนตนมา เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนปญหาธรณีพิบัติ
ภัยคลื่นยักษสึนามิ ภาวะภัยแลง ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ราคาน้ํามันดิบโลกที่ยังคงอยูในระดับสูง และอัตรา
เงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น

ปจจัยเสี่ยงตางๆ ขางตนสงผลตอความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนักลงทุน และปญหาความเชื่อมั่นของผูบริโภค ทั้งนี้ในชวงไตรมาสที่ 4
ดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 2 ดัชนีไดปรับดีขึ้นเล็กนอย แตยังคงอยูในระดับที่สะทอนถึงการคาดการณวาภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมแยลง
สงผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอยางชัดเจนในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2548

อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป 2548 มากขึ้น ประกอบกับการคาระหวางประเทศที่ปรับตัวดี
ขึ้นสงผลใหดุลการชําระเงินในชวง 11 เดือน เกินดุล 4.5 พันลานดอลลารสหรัฐ อันเปนผลจากดุลบริการและเงินโอนที่เกินดุล
ประกอบกับเงินทุนไหลเขา ขณะที่ดุลการคาใน 11 เดือนแรกป 2548 จะขาดดุลถึง 8.8 พันลานดอลลารสหรัฐ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา
ปจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในป 2548 คือการใชจายภาครัฐและการสงออก โดยสภาพัฒนไดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2548 ไวที่ 4.7% ลดลงจาก 6.2% ในป 2547

อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในป 2548 อยูที่ 4.5% เพิ่มขึ้นจาก 2.7% ในป 2547 ขณะที่อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเฉลี่ยในป 2548 อยูที่ 1.6%
เพิ่มขึ้นจาก 0.4% ในป 2547 สงผลให ธปท. ไดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 6 ครั้ง จาก 2.0% ในเดือนมกราคม 2548 มา
เปน 4.0% ในเดือนธันวาคม 2548 จากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย R/P 14 วัน สงผลให อัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมลดลง
ในชวงปลายป 2548 อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานยังคงปรับเพิ่มขึ้น จากการทยอยปรับเพิ่มราคาขายปลีกสินคาและบริการภาย
ในประเทศ

ในดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย ไดมีการปรับเพิ่มขึ้นนับตั้งแตกลางป 2548  เกิดจากภาวะการแขงขันที่เพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยยังคงอยูในระดับสูง สงผลใหยังไมมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยก็ไดปรับตัวขึ้นแตไมมากเมื่อเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา

จากแผน Master Plan ของ ธปท. มีธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น  ไดแก ธนาคารทิสโก ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน
ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารสินเอเซีย ขณะที่ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน และธนาคารเอเชีย ไดควบรวมกันเปน ธนาคารยูไนเต็ด
โอเวอรซีส (ไทย) จํากัด (มหาชน) คาดวาจะทําใหการแขงขันของธุรกิจธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางดานเงินฝาก
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เหตุการณสําคัญ

ในป 2548 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนี้ คือ

1. กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบตามแผนงานปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุมธนชาต ตามนโยบายสถาบัน
การเงิน 1 รูปแบบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนงานที่เสนอ ดังนี้

- บริษัทไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ (Hire Purchase) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปใหธนาคารธนชาต ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2548 และโอนการใหบริการในเขตตางจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2548 โดยทางบริษัทจะยังคงสัญญาเชาซื้อเดิมไว
และใหลูกคาชําระคางวดเชาซื้อใหแกบริษัทจนครบกําหนดตามสัญญาและทางธนาคารธนชาต จะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูก
คารายใหมแทน อีกทั้งบริษัทไดโอนยายพนักงานที่เกี่ยวของกับธุรกรรมเชาซื้อไปธนาคารตั้งแตในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2548

- บริษัทและบริษัทภายในกลุมธนชาตไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาต เพื่อรองรับการโอนเงินฝากจากบริษัทไปที่ธนาคาร   
ธนชาต ในเดือน กรกฎาคม และเดือน พฤศจิกายน 2548
- บริษัทไดมีการโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาใหกูยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อที่ไมดอยคุณภาพ ที่ไมใชลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
ลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ในราคาตามมูลหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับ ประมาณ 535 ลานบาท  ไป
ที่ธนาคารในเดือนตุลาคม 2548

2. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนในบริษัทธนชาตประกันชีวิตจํากัด จากเดิมที่ถือหุนใน
อัตรารอยละ 50 เปนอัตรารอยละ 100 และนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม

3. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2548  บริษัทหลักทรัพยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในสัญญาใหความรวมมือทางธุรกิจกับกลุมบีเอ็น
พี พารีบาส ใน 3 ดาน ไดแก  ดานวาณิชธนกิจ  ดานงานวิจัยและดานธุรกิจนายหนา  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการทางดานที่
ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย  โดยไมมีการลงทุนดวยการเขาถือหุนในบริษัทหลักทรัพยธนชาต   และ/หรือแลก
เปลี่ยนหุนกันแตอยางใด  โดยบริษัทยังคงเปนผูถือหุนรายใหญ  ในอัตรารอยละ 99.99  เพียงรายเดียวของบริษัทหลักทรัพย    
ธนชาต    สัญญาที่ลงนามรวมกันมีอายุ 3 ป โดยเริ่มทํางานรวมกันตั้งแตเดือนกันยายน 2548

4. บริษัทยอย (ธนาคาร) ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,102 ลานบาท เปน  15,000 ลานบาทในเดือนธันวาคมที่ผานมา  และ
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 14,584 ลานบาท
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สรปุภาพรวมของบรษิทั

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอยในป 2548 มกํีาไรสทุธเิทากบั 3,104 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปกอนจาํนวน 121
ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 4.1 และมกํีาไรสทุธติอหุนเทากบั 2.33 บาท โดยการเพิม่ขึน้ของกาํไรสทุธมิาจากการทีส่นิเชือ่เชาซือ้รถ
ยนตของบรษิทัมกีารขยายตวัอยางมากถงึรอยละ 36.4 อนัทาํใหรายไดจากการเชาซือ้รถยนตเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 33.4 สาํหรบัผลประกอบ
การของธนาคารธนชาต มกํีาไรลดลงอนัเปนผลสบืเนือ่งจากการโอนยายการดาํเนนิธรุกิจเชาซือ้จากบรษิทัเงนิทนุธนชาต ิไปยงัธนาคาร
ซึง่ตามวธิกีารบนัทกึบญัชีทีถื่อปฎบิติั ธนาคารตองบนัทกึคานายหนาและคาใชจายเชาซือ้ทนัท ี ณ วันทีเ่กดิรายการ ในขณะทีก่ารรบัรู
รายไดตามสญัญาเชาซือ้จะทยอยรบัรูตามงวดทีร่บัชําระตามวธิผีลรวมจาํนวนป (Sum-of-the-year-digits) สงผลใหในชวงแรกธนาคารมี
คาใชจายดาํเนนิการทีส่งู ในขณะทีด่านรายไดทีร่บัรูอยูในระดบัต่าํ นอกจากนีย้งัมคีาใชจายในการตัง้สาํรองฯทีเ่กดิขึน้จากการใหสนิ
เช่ือเชาซือ้ นอกเหนอืจากคาใชจายทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตวัทางธรุกิจ  สาํหรบับรษิทัธนชาตประกนัภัย ก็ไดมกีารขยายตวัของธรุกิจ
อยางมาก โดยยอดเบีย้ประกนัภัยรบัสทุธเิพิม่ขึน้จากปกอนถงึรอยละ 62.5 แตเนือ่งจากตองทาํการตัง้สาํรองการประกนัภัยไวเปน
จาํนวนสงู เพือ่รอการทยอยรบัรูเปนรายไดภายหลงั ตามหลกัการบญัชี จงึทาํใหมผีลกาํไรเพยีงเลก็นอย และจากการทีภ่าวะการซือ้ขาย
หลักทรพัย รวมทัง้การนาํหลกัทรพัยเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไดชะลอตวัลง ก็ไดสงผลใหกําไรของบรษิทัหลกัทรพัยธนชาต
จาํกดั (มหาชน) ลดลงเปนจาํนวนคอนขางมาก

ณ  สิน้ป 2548 บรษิทัและบรษิทัยอยมสีนิทรพัยรวม เทากบั 228,074 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 43,030 ลานบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 23.3  โดยสวนใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีเ่พิม่ขึน้ 32,377 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอยละ 36.4 ในขณะทีย่อดเงนิลงทนุสทุธลิดลงรอยละ 17.6 สาํหรบัยอดเงนิฝากจากประชาชนเทากบั  159,902    ลานบาท   เ พ่ิมขึน้จาก
สิน้ป 2547  จาํนวน 26,707 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้   รอยละ 20.1

ดานคณุภาพสนิทรพัย บรษิทัและบรษิทัยอยมหีนีท้ีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL) ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2548  เทากบั 10,129 ลาน
บาท  ลดลงจากสิน้ป 2547 จาํนวน 1,027 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 9.2 สาํหรบัอตัราสวน NPL ตอสนิเชือ่กลุมลดลงจากสิน้ป 2547
จากรอยละ 8.6 เปนรอยละ 6.2

ดานคาเผือ่สาํรองหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบับรษิทัและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้สิน้ 6,957 ลานบาท แบงเปนสาํรองหนีส้ญู
เฉพาะราย 4,821 ลานบาท และสาํรองเผือ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเทากบั 2,136 ลานบาท

อตัราสวนเงนิกองทนุตอสนิทรพัยเสีย่งเฉพาะบรษิทั ณ สิน้ป 2548 เทากบัรอยละ 13.86 ซึง่สงูกวาอตัราขัน้ต่าํทีธ่นาคารแหง
ประเทศไทยกาํหนดไวทีร่อยละ 8.0
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ผลการดําเนินงาน

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย

              (หนวย : ลานบาท)

ป 2548 ป 2547

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 10,935 9,111

     คาใชจายดอกเบี้ย 4,427 3,326

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 6,508 5,785

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                               
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 724 (1,415)

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (430) (78)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 6,802 4,292

     รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 5,151 4,949

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 7,844 5,031

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 4,109 4,210

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (972) (989)

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 3,137 3,221

     กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (33) (238)

กําไรสุทธิสําหรับป 3,104 2,983

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 3,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 121 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

 ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 10,935 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,824 ลานบาทจากป
กอน  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.0  โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้

 รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 16.7 จาก 2,484 ลาน
บาท เปน 2,898 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และ
จากการรับชําระของลูกคา

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในป 2548 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.4 เมื่อเทียบกับปกอนโดยมีจํานวนเทากับ 7,028 ลาน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1,761 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและรถ
ยนตมือสองของบริษัทอยางมาก

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในป 2548 เทากับ 1,009 ลานบาท ลดลงจากปกอน 351 ลานบาท หรือลด
ลงรอยละ 25.8 ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก

 ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก 158,210 ลานบาท เปน
192,637 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 34,427 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 ในขณะที่คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นจาก 3,326 ลานบาท เปน 4,427 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,101 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.1 เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากและเงินกู
เพิ่มขึ้น และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 724 ลานบาท ในขณะที่มีการต้ังคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1,415 ลานบาทในป 2547 สาเหตุของการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากการปรับปรุงโครง
สรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนในบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธน
ชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย

 ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 5,151 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 202 ลานบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 4.1 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 1,770 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,086 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 158.8
2) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 518 ลานบาท เพิ่มขึ้น 132 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.2
3) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 249 ลานบาท เพิ่มขึ้น 80 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ  47.3
4) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 192 ลานบาทเพิ่มขึ้น 35 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.3
5) กําไรจากการรับชําระหนี้/ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 469 ลานบาท ลดลง 719 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 60.5
6) กําไรจากการขายเงินลงทุนเทากับ 240 ลานบาท ลดลง 350 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 59.3
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7) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 524 ลานบาท ลดลง 168 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.3

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

 ในป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 7,844 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,813 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 55.9 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 50.5 และรอยละ 30.3 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ สิ้นป 2548 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น
66 สาขา ในขณะที่สิ้นปกอนมีสาขาเพียง 13 สาขา อันทําใหตองมีการเพิ่มสถานที่และบุคลากร สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใช
จายอื่นเชาซื้อ มีการเติบโตขึ้นรอยละ 45.6 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ได
กลาวมาแลว คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากปกอน 897 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 185.3 และ ณ สิ้นป
2548 บรษิัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,720 คนจากจํานวน 3,809 คนเปน 5,529 คนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ
45.2 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
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2. ฐานะทางการเงิน
            สินทรัพยรวม

(หนวย : ลานบาท)

         เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47
31 ธ.ค. 48   31 ธ.ค. 47    เพิ่ม (ลด) รอยละ

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 19,700 10,600 9,100 85.8
เงินลงทุน-สุทธิ 33,203 40,274 (7,071) (17.6)
เงินใหสินเชื่อ 162,941 130,187 32,754 25.2
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 215,844 181,061 34,783 19.2
สินทรัพยอื่น 12,230 3,983 8,247 207.1
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 228,074 185,044 43,030 23.3

• สินทรัพย
 บริษัทและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 185,044 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 228,074 ลานบาท ณ สิ้นป

2548 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ เทากับ
155,858 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.3 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 33,203 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.6
ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ สิน้ป 2548 ยอดลูกหนีส้นิเชือ่เชาซือ้มจีาํนวน 121,251 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 74.4 ของยอดเงนิใหกูยมืทัง้หมด
และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกอน ทีเ่ทากบั 88,874 ลานบาท ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้เพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 36.4 และสาํหรบั
ยอดสนิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีป่ลอยใหมในป 2548 มจีาํนวน 69,754 ลานบาท เปรยีบเทยีบกบัจาํนวน 53,896 ลานบาท ใน
ปกอน หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 29.4 และยอดรวมจาํนวนรถยนตทีบ่รษิทัและบรษิทัยอย ใหสนิเชือ่เชาซือ้ ณ สิน้ป 2548 เปน
จาํนวนถงึ 426,065 คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 128,877 คนั ยงัผลใหรายไดดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัและบรษิทั
ยอย ในปนี ้เพิม่ขึน้อยางมาก

 เงนิลงทนุสทุธ ิณ สิน้ป 2548 มจีาํนวนทัง้สิน้ 33,203 ลานบาท ตํ่ากวายอด ณ สิน้ป 2547จาํนวน 7,071 ลานบาท  หรอื
ลดลงรอยละ  17.6 ซึง่สวนใหญเปนการลดลงของเงนิลงทนุในตราสารหนีจ้ากจาํนวน  27,643  ลานบาท ณ สิน้ป 2547
เหลอื 22,883 ลานบาท  หรอืลดลงรอยละ 17.2  ทัง้นีเ้ปนไปตามนโยบายของบรษิทัทีจ่ะขายเงนิลงทนุในพนัธบตัรรฐั
บาลและตราสารหนีเ้อกชนตางๆ ออกไป เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนในอตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีด้งักลาว
ซึง่บรษิทัไดดาํเนนิการอยางตอเนือ่งมาตัง้แตปลายป 2546 โดยรายละเอยีดเงนิลงทนุแบงไดดงันี้
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 (หนวย : ลานบาท)

   31 ธันวาคม 48  สดัสวน  31 ธันวาคม 47  สดัสวน

1) ตราสารหนี ้*(พนัธบตัรและหุนกูเอกชน)  22,883  68.9%  27,643  68.6%

 2) ตราสารทนุ  8,551  25.8%  10,535  26.2%

 3) เงินลงทนุในลกูหนีท่ี้รับโอน  1,769  5.3%  2,096  5.2%

 รวมเงินลงทนุทัง้หมด  33,203  100.0%  40,274  100.0%

 * ประกอบดวยต๋ัวเงนิคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 19.0  พนัธบตัรรฐับาล (อายนุอยกวา 5 ป) รอยละ 25.5 พนัธบตัรรฐับาล (อายมุากกวา 5 ป)    

รอยละ 48.0 และหุนกูเอกชน รอยละ 7.5 ของยอดเงนิลงทุนในตราสารหนีท้ั้งหมด

 ทรพัยสนิรอการขายสทุธ ิณ สิน้ป 2548 มจีาํนวนทัง้สิน้ 8,145 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 856 ลานบาท
เนือ่งจากการปรบัปรงุโครงสรางหนี ้(ตีโอนชําระหนี)้ และการประมลูซือ้จากการขายทอดตลาด ทัง้นีใ้นป 2548 บรษิทั
และบรษิทัยอย มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 249 ลานบาท และมสีาํรองเพือ่ครอบคลมุความเสีย่งใดๆ ที่
อาจเกดิขึน้แกทรพัยสนิดงักลาวจาํนวน 725 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 66 ลานบาท

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)

              เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47
31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 เพิ่ม (ลด) รอยละ

จากประชาชน 159,902 133,195 26,707 20.1
จากสถาบันการเงิน 25,213 17,372 7,841 45.1
จากตางประเทศ 0 87 (87) (100.0)
หุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ 7,522 7,556 (34) (0.4)
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 192,637 158,210 34,427 21.8
หนี้สินอื่น ๆ 12,051 5,340 6,711 125.7
รวมหนี้สิน 204,688 163,550 41,138 25.2
สวนของผูถือหุน 23,386 21,494 1,892 8.8
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 228,074 185,044 43,030 23.3

 สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมาจากการกูยืมและเงินรับฝากซึ่งเปนรายการปกติของธุรกิจ
สถาบันการเงิน  โดยที่ผานมามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป  ซึ่ง ณ  สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมียอดเงินกูยืมและเงิน
รับฝากจํานวน 192,637 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 จากสิ้นป 2547  ซึ่งเงินรับฝากจากประชาชนและเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นเปน
แหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ
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  ณ สิ้นป 2548 บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 23,386 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 จากจํานวน 21,494
ลานบาท ณ สิ้นป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงเฉพาะบริษัท ณ สิ้นป 2548 เทากับรอยละ 13.86 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ
8.0
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คุณภาพของสินทรัพย

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2548 เพิ่มขึ้นจาก 129,944 ลานบาท ณ สิ้นป 2547
เปน 162,961 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.4 โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืม ณ สิ้นป 2548 มีดังนี้

• ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

 31 ธันวาคม 48 สัดสวน  31 ธันวาคม 47 สัดสวน

1) การผลิตและพาณิชย 7,083 4.4% 7,138 5.5%

2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,113 3.1% 5,008 3.9%

3) สาธารณูปโภคและบริการ 10,281 6.3% 10,701 8.2%

4) สินเชื่อรายยอย
     4.1  เชาซื้อ 121,251 74.4% 88,874 68.4%

     4.2  เคหะ 11,120 6.8% 11,824 9.1%

5) อ่ืนๆ 8,615 5.3% 7,103 5.5%

หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (502) (0.3)% (704) (0.6)%

รวม 162,961 100.0% 129,944 100.0%

• หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL)

 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ สิ้นป 2548 เทากับ 10,129 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.2 ของเงินให
กูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)

 31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 1,425 0.9% 1,054 0.8%

อ่ืนๆ* 8,704 5.3% 10,102 7.8%

รวม 10,129 6.2% 11,156 8.6%
*สวนใหญเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย
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สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุม
ธนชาต  มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

 31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,498 0.9% 1,409 1.1%

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,582 2.2% 2,622 2.0%

บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 319 0.2% 435 0.3%

บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 4,244 2.6% 5,944 4.6%

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 398 0.2% 658 0.5%

อ่ืนๆ 88 0.1% 88 0.1%

รวม 10,129 6.2% 11,156 8.6%

คาสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ณ สิ้นป 2548 บริษัทมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 3,245 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้สูญเฉพาะราย
สําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,769 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย จํานวน 1,476 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปน
นโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางรุน
แรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2548
(หนวย : ลานบาท)

     มูลหนี้                                    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

        ลานบาท       รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม         รวม

จัดชั้นปกติ 72,688 87.4 705 1,410 2,115
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 8,949 10.8 173 - 173
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 469 0.6 91 - 91
จัดชั้นสงสัย 375 0.4 180 - 180
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 654 0.8 620 - 620
รวมมูลหนี้ 83,135 100.0
รวมสํารองเฉพาะราย 1,769 1,410 3,179
สํารองหนี้สูญทั่วไป - 66 66

รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,769 1,476 3,245
 หมายเหตุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
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 สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 6,957 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2547 จํานวน 687
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.0 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 4,821 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทา
กับ 2,136 ลานบาท

 ตารางแสดงยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

 

 (หนวย : ลานบาท)

  31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 47  %ตอ NPL

 เชาซื้อ  2,150  150.9%  1,473  139.8%

 อ่ืนๆ  2,671  30.7%  3,372  33.4%

 สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  2,136  -  2,799  -

 รวม  6,957  68.7%  7,644  68.5%
 

 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ที่มียอดรวมทั้งสิ้น 6,957 ลานบาทนั้น คิดเปนรอยละ
68.7 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้
 

 (หนวย : ลานบาท)

  31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 47   %ตอ NPL

 บมจ.เงินทุน ธนชาติ  3,245  216.6%  3,589  254.7%

 บมจ.ธนาคาร ธนชาต  1,591  44.4%  1,104  42.1%

 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต  320  100.3%  434  99.8%

 บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส  1,533  36.1%  2,233  37.6%

 บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  184  46.2%  188  28.6%

 อ่ืนๆ  84  95.5%  96  109.1%

 รวม  6,957  68.7%  7,644  68.5%
 

 คาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 1,591 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 1,566 ลาน
บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 25 ลานบาท
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
           (หนวย: ลานบาท)

บริษทัยอย
สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง ป 2548 ป 2547

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 99.4% 361.7 550.9

 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 120.9 291.5

บลจ. ธนชาต 75.0% 36.3 64.7

บจ. ธนชาตประกนัภยั 70.0% 57.5 55.2

บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 100.9 (56.7)

บจ. บริหารสนิทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% 576.1 285.4

 บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 73.2 497.9

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

ในป 2548 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทมีการขยายตัวอยางมากขณะที่สภาพคลองสวนเกินลดลง ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องจากบริษัทมี
แหลงเงินทุนระยะยาวจึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองในป 2548 อยูในเกณฑที่นาพอใจ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่
จะปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตลาดเงินมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากราคาของเงินลงทุนในตราสาร
ประเภทพันธบัตรและหุนกูเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไดปรับพอรตการลงทุนเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดยภาพ
รวมของบริษัทยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดโดยบริษัทยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่
มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว


