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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวด 6 เดือนแรกของป 2549 
 
 
ภาวะเศรษฐกจิและการเงินการธนาคารไทย ไตรมาสท่ี 2 ของป 2549 

จากปจจัยทางดานราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย และคาครองชีพที่ปรบัเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความไมชัดเจนทางการเมืองและ
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบทางดานจิตวิทยาตอผูบริโภคและนักลงทุนเปนอยางมาก โดยดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและดชันีความเชื่อมั่นผูบรโิภค ปรับลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงไตรมาสที่ 2 ยังคงเผชิญ
กับปญหาการชะลอตัวของการใชจายภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่อัตราเงินเฟอเฉลีย่ไตรมาสที่ 2 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 
6.0% จาก 5.7% ในชวงไตรมาสกอน 

ในสวนของภาคการสงออก ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แตจากมูลคานําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงมาก ตามราคา
น้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหดลุการคาของไทยในชวงไตรมาสที่ 2 ขาดดลุ ขณะที่ดุลการชาํระเงินยังคงเกินดลุในระดับที่ลดลง 

โดยในชวงไตรมาส 2 นั้น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยและอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก จากนักลงทุนตางประเทศที่
มีการโยกเงินเขามาลงทุนในตลาดเกดิใหมมากขึน้ 

การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ตามภาวะตลาดมาตั้งแตป 2548 และภาวะการแขงขันทางดานเงินฝากที่มีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งในไตรมาสนี้ธนาคารธนชาตไดมกีารปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรวม 5 ครั้ง มีผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตละ
ประเภทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนประมาณรอยละ 0.75-1.75 ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็ไดมีการปรบัอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อธุรกิจ 
และสินเชื่อเชาซือ้ดวยเชนกัน 

เหตุการณสาํคญั 

ในไตรมาสที่ 2 ป 2549 มีปจจัยและเหตุการณสาํคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้  
1. บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด(มหาชน) ไดแปรสภาพเปน Financial Holding Company และคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด(มหาชน) และ เปลี่ยนแปลงชื่อยอในระบบ
การซื้อขายหลักทรัพยเปน TCAP โดยมีผลตั้งแตวันที่ 3 และ 10 เมษายน 2549 ตามลําดับ 

2. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 
0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 667 ลานบาท 

3. บริษัทยอย (ธนาคารธนชาต) มีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนอีกจํานวน 26 สาขา ทําให ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 
ธนาคารมีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 92 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 52 สาขา และ
ตางจังหวัด 40 สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 149 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีก
รวมเปน 23 แหง  
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สรุปภาพรวมของบริษัท 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2549 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 289,425 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 228,073 ลานบาท ณ สิ้นป 

2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 อันเกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินฝาก จากจํานวน 148,371 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 210,084 
ลานบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.6 ซึ่งเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการ
เติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ ทําใหธุรกิจเชาซื้อมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 19.4 
จากสิ้นป 2548 และมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผูนําตลาดในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมอยูในปจจุบัน ซึ่งการ
ขยายตัวของเงินฝากสงผลใหธนาคารมีสภาพคลองสูงรวมทั้งมีคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น และตามที่ธนาคารมีเสถียรภาพของ
สภาพคลองทางการเงินสูง ธนาคารอาจจะปรับลดสภาพคลองใหเหมาะสม เพื่อลดภาระคาใชจายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมี
การขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจอยางแข็งแกรงของธนาคาร 

สําหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวน
นอยเทากับ 1,772 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 173 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.9 มีภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจํานวน 
133 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.3 เนื่องจากสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ หลังจากคืนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจเงินทุนใหแกกระทรวงการคลังแลว บริษัทฯไมสามารถใชเปนรายจายทางภาษีได และ บริษัทยอยไดใชสิทธิประโยชนทางภาษี
จากผลขาดทุนสะสมที่ยกมาทั้งหมดแลวในป 2548 ทําใหมีกําไรสุทธิเทากับ 1,109 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 359 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 24.5 และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.83 บาท การลดลงของกําไรสุทธิเปนผลมาจากการเรงขยายสาขาของ
ธนาคารธนชาต ถึงแมวาการเติบโตในดานตางๆจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตก็ทําใหธนาคารมีคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกัน 
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยดานเงินฝากในอัตราที่เร็วกวารายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ ทําใหอัตรากําไรจากสวน
ตางอัตราดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ แตมีรายจายจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่สูงขึ้นตามภาวะตลาด 
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทําใหอัตรากําไรจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยลดลงดวยนั้นเกิดจาก การดํารงสภาพคลองอยูในระดับสูง ดวยการ
ถือครองสินทรัพยไวในรายการหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ํากวาสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดประเภทอื่น
อยางไรก็ตามทางกลุมธนชาตคาดวาการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมชะลอตัวลง ประกอบกับนโยบายการปรับลดสภาพคลอง
ใหเหมาะสม จะสงผลดีตออัตรากําไรจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยตอไป นอกจากนั้นแลว บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายดําเนินงาน
ดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการสรางพื้นฐานที่มั่นคงในการ
รองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ 

สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทยอยอื่นๆนั้น บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดเพิ่มขึ้นสงผลใหมี
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน บริษัทธนชาตประกันชีวิตมีการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตที่สูงขึ้นสงผล
ใหมีกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 130.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สวนบริษัทธนชาตประกันภัยก็ไดมีการขยายตวัของธุรกิจอยางมาก 
โดยยอดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 64.2 แตเนื่องจากตองทําการตั้งสํารองการประกันภัยไว
เปนจํานวนสูง เพื่อรอการทยอยรับรูเปนรายไดภายหลัง ตามหลักการบัญชี จึงยังไมมีกําไร และจากภาวะการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยที่ชะลอตัวลง สงผลกับธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงินและนายหนาซื้อขายหลักทรัพยทําใหกําไรของบริษัทหลักทรัพย
ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีกําไรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  
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ดานคุณภาพสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เทากับ 9,708 ลาน
บาท  ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 421 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.2 สําหรับอัตราสวน NPL ตอสินเชื่อกลุมลดลงจากสิ้นป 2548 
จากรอยละ 6.2 เปนรอยละ 5.2  

ดานคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารอง รวมทั้งสิ้น 6,925 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญ
เฉพาะราย 5,224 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 1,701 ลานบาท 
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ผลการดําเนินงาน 

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย 
                                             (หนวย : ลานบาท) 

 ไตรมาสท่ี 2 
ป 2549 

ไตรมาสที่ 1  
ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

งวด 6 เดือนแรก  
ป 2549 

งวด 6 เดือนแรก  
ป 2548 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,285 3,406 25.8 7,691 5,028 53.0 
คาใชจายดอกเบีย้ (2,565) (1,670) 53.6 (4,235) (1,939) 118.4 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,720 1,736 (0.9) 3,456 3,089 11.9 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                      
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 82 (49) (267.3) 33 146 (77.4) 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (34) (14) (142.9) (48) (284) (83.1) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,768 1,673 5.7 3,441 2,951 16.6 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,459 2,103 (30.6) 3,562 2,425 46.9 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (2,612) (2,618) (0.2) (5,231) (3,431) 52.5 

กําไรกอนภาษีเงนิไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 615 1,158 (46.9) 1,772 1,945 (9.0) 

ภาษีเงินไดนิติบคุคล (213) (391) (45.5) (603) (470) 28.3 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 402 767 (47.6) 1,169 1,475 (20.8) 

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (41) (19) 115.8 (60) (7) 757.1 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 361 748 (51.7) 1,109 1,468 (24.5) 

 
สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที ่ 2 ของป 2549 มีกําไรสุทธิเทากบั 361 ลานบาท ลดลงจาก

ไตรมาสกอนจํานวน 387 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.7 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 มีกําไรสุทธิเทากับ 1,109 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 359 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.5 ทั้งนี้ผลกาํไรดังกลาวเกดิจากองคประกอบหลกัๆ 
ดังตอไปนี้ 
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 4,285 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 879 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.8 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมีจํานวน 
7,691 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2,663 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53.0 โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้ 

 รายไดเงินใหสินเชื่อและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 
รอยละ 64.1 จาก 875 ลานบาท เปน 1,436 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดเงินใหสินเชื่อ
และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากบั 1,083 ลานบาท เปนจํานวน 
2,311 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 88.2 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน 

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 14.4 โดยมีจํานวน
เทากับ 2,524 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 318 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนต
ใหมและรถยนตมือสองของบริษัทยอยอยางมาก และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดจากการใหเชาซื้อ
รถยนตรวมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 44.9 โดยมีจํานวนเทากับ 4,731 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,467 ลาน
บาท  

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เทากับ 325 ลานบาท ไมเปลี่ยนแปลงจาก
ไตรมาสกอนมากนัก และสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน เทากับ 649
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกนัของปกอน 113 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.1 เนื่องจากมีการลงทุนในตราสาร
หนี้เพิ่มขึ้น 

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก 

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากจาํนวน 1,670 ลานบาท ใน
ไตรมาสกอน เปน 2,565 ลานบาท เพิ่มขึ้น 895 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53.6 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 คาใชจาย
จากการกูยืมและเงินรับฝากมีจาํนวน 4,235 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2,296 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 118.4 
เนื่องจากปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด โดยยอดเงนิกูยืมและเงินรับฝาก
ของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจาก 175,450 ลานบาท เปน 252,896 
ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 77,446 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.1 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เปนจํานวน 82 ลานบาท ในขณะที่มี
การตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสกอนเปนจํานวน 49 ลานบาท และสําหรบังวด 6 เดือนแรกของป 2549 บริษัทฯไดโอนกลบั
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 33 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 113 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 77.4 
สาเหตุเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลกูหนี้บางสวนในบริษัทและบริษทัยอย ประกอบกับไดโอนการดําเนิน
ธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซือ้กับลูกคารายใหมแทน 
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• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,459 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 
644 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.6 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก 

1) รายไดจากการรบัประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 637 ลานบาท เพิ่มขึ้น 58 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 10.0 
2) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 144 ลานบาท ลดลง 26 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.3 
3) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 132 ลานบาท ลดลง 73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 35.6 
4) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 113 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 
5) กําไรจากเงินลงทุนเทากับ 83 ลานบาท ลดลง 88 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.5 
6) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากบั 64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 
7) กําไรจากการรับชําระหนี้และตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 56 ลานบาท ลดลง 209 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 78.9 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 3,562 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
1,137 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.9 ซึ่งไดมาจาก 

1) รายไดจากการรบัประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 1,216 ลานบาท เพิ่มขึ้น 492 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 68.0 
2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 351 ลานบาท เพิ่มขึ้น 223 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 174.2 
3) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 337 ลานบาท เพิ่มขึ้น 58 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 
4) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 313 ลานบาท เพิ่มขึ้น 65 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.2 
5) กําไรจากการขายเงินลงทุนเทากับ 254 ลานบาท เพิ่มขึ้น 146 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 135.2 
6) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 220 ลานบาท เพิ่มขึ้น 68 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.7 
7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากบั 120 ลานบาท เพิ่มขึ้น 36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.9 
8) กําไรจากการรับชําระหนี้และตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 321 ลานบาท ลดลง 111 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.7 

 
• คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทีม่ิใชดอกเบี้ย จาํนวน 2,612 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส
กอน 6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.2  ซึ่งไมแตกตางจากไตรมาสกอนมากนกั 

 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมจีํานวน 5,231 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
1,800 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.5 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 และรอยละ 28.1 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ของป 2549 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 92 สาขา ในขณะที่สิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอนมีสาขาเพียง 36 สาขา และจํานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,483 คนจากจํานวน 3,873 คนเปน 5,356 คนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.3 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้
เปนชวงที่บริษัทและบริษัทยอยมกีารขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ สําหรับคาใชจายนายหนาและ
คาใชจายเชาซื้ออื่น มีการเติบโตขึ้นรอยละ 74.7 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่
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ไดกลาวมาแลว นอกจากนั้นแลวคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 444 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 76.7  

 
ฐานะทางการเงิน   
            สินทรพัยรวม    

      (หนวย : ลานบาท) 
            เปลี่ยนแปลงจากสิ้นป 48 

 30 มิ.ย. 49   31 ธ.ค. 48    เพิ่ม (ลด) รอยละ 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบีย้ 852 348 504 144.8 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคนื 55,700 19,700 36,000 182.7 
เงินลงทุน-สุทธิ 35,680 33,203 2,477 7.5 
เงินใหสินเชื่อ 185,433 162,722 22,711 14.0 
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 277,665 215,973 61,692 28.6 
สินทรัพยอื่น 11,760 12,100 (340) (2.8) 
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 289,425 228,073 61,352 26.9 
 

• สินทรัพย 
 บริษัทและบริษทัยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 228,073 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 289,425 ลานบาท ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 2 ของป 2549 หรือคดิเปนอัตราเพิ่มขึน้รอยละ 26.9 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิ เทากับ 178,596 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.7 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสทุธิเทากับ 35,680 ลานบาท คดิเปน
รอยละ 12.3 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 144,727 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.0 ของ
ยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีจํานวนเทากับ 102,911 ลานบาท ยอดลูก
หนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถงึรอยละ 40.6 และสําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ปลอยใหมในไตรมาสที่ 2 ของป 
2549 มีจํานวน 21,936 ลานบาท เปรียบเทียบกับจํานวน 16,650 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
31.8 สําหรับยอดรวมจํานวนรถยนตที่บริษัทและบริษัทยอย ใหสินเชื่อเชาซื้อ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 มีจํานวน
ถึง 508,481 คัน โดยเพิ่มจากสิ้นปที่แลว 82,416 คัน และเพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอน 152,869 คัน 
ยังผลใหรายได ดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอย ในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปนี้ เพิ่มขึ้นอยางมาก 

 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมีจํานวน 55,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน  36,000 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 182.7  เพื่อเปนการเตรียมสภาพคลองสวนเกินไวรองรับการขยายตัวดานสินเชื่อเชาซื้อ และภาวะ
ดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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 เงินลงทุนสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 35,680 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 2,477 
ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  7.5 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้จากจํานวน  22,883  ลานบาท ณ สิ้น
ป 2548  เปนจํานวน 27,329 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 โดยรายละเอียดเงินลงทุนแบงไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
  30 มิถุนายน 49 สัดสวน 31 ธันวาคม 48 สัดสวน 
1) ตราสารหนี้ *(พันธบัตรและหุนกูเอกชน) 27,329 76.6% 22,883 68.9% 
2) ตราสารทุน 6,803 19.1% 8,551 25.8% 
3) เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,548 4.3% 1,769 5.3% 
รวมเงินลงทุนท้ังหมด 35,680 100.0% 33,203 100.0% 
* ตราสารหนี้ ณ 30 มิถุนายน 2549 ประกอบดวยต๋ัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 34.4  พันธบัตรรัฐบาล (อายุนอยกวา 5 ป) รอยละ 24.8    
พันธบัตรรัฐบาล (อายุมากกวา 5 ป)    รอยละ 34.2 และหุนกูเอกชน รอยละ 6.6 ของยอดเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด 

 
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 8,070 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 

75 ลานบาท ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549  บริษัทและบริษัทยอย มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 27 
ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2549 มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปนจํานวน 351 ลานบาท และมีสํารอง
เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาวจํานวน 875 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 
150 ลานบาท  

 
• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

(หนวย : ลานบาท) 
                 เปลี่ยนแปลงจากสิ้นป 48 

 30 มิ.ย. 49 31 ธ.ค. 48 เพ่ิม (ลด) รอยละ 
เงินฝาก 210,084 148,371 61,713 41.6 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบีย้ 1,874 2,556 (682) (26.7) 
เงินกูยืมระยะสั้น 516 1,254 (738) (58.9) 
เงินกูยืมระยะยาว 40,393 40,696 (303) (0.7) 
รวมหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจาย 252, 867 192,877 59,990 31.1 
หนี้สินอ่ืน ๆ 12,600 11,810 790 6.7 
รวมหนี้สิน 265,467 204,687 60,780 29.7 
สวนของผูถือหุน 23,958 23,386 572 2.5 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 289,425 228,073 61,352 26.9 
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ณ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 265,467 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 60,780 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 โดยมีรายการหลกัๆที่สําคัญดังนี้ 

 เงินฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 210,084 ลานบท เพิ่มขึ้น 61,713 ลานบาท จาก 148,371 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.6 

 เงินกูยมืรวมมีจํานวน 40,909 ลานบาทโดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 516 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 
40,393 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวนี้เปนการกูยืมเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินใหสอดคลองกับการใชไปของ
เงินทุนมากขึ้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 มีจํานวนลดลง 1,041 ลานบาท จาก 41,950 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 2.5  

ณ สิ้นไตรมาสที ่ 2 ของป 2549 บริษัทและบริษทัยอยยังมีสวนของผูถือหุนจาํนวน 23,958 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 
จากจาํนวน 23,386 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 ซึ่งเปนผลมาจากผลกาํไรจากการดําเนนิงานของบริษัท และบริษัทในเครือ  
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คุณภาพของสินทรัพย 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 162,961 ลานบาท ณ 
สิ้นป 2548 เปน 185,673 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 โดยรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 มีดังนี้ 

• ยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ 

สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

  30 มิถุนายน 49 สัดสวน 31 ธันวาคม 48 สัดสวน 
1) การผลิตและพาณิชย 6,905 3.7% 7,082 4.4% 
2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,479 3.0% 5,113 3.1% 
3) สาธารณูปโภคและบริการ 9,375 5.0% 10,281 6.3% 
4) สินเช่ือรายยอย     
     4.1  เชาซื้อ  144,727 78.0% 121,251 74.4% 
     4.2  เคหะ 10,524 5.7% 11,120 6.8% 
5) อ่ืนๆ 9,149 4.9% 8,616 5.3% 
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเช่ือระหวางกัน (486) (0.3)% (502) (0.3)% 
รวม 185,673 100.0% 162,961 100.0% 

 
• หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

 บริษัทและบริษทัยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 เทากับ 9,708 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 
5.2 ของเงินใหสินเชื่อรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษทัยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ได
ดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 
  30 มิถุนายน 49 %ตอสินเช่ือกลุม 31 ธันวาคม 48 %ตอสินเช่ือกลุม 
เชาซื้อ 1,914 1.0% 1,425 0.9% 
อ่ืนๆ* 7,794 4.2% 8,704 5.3% 
รวม 9,708 5.2% 10,129 6.2% 

*สวนใหญเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย  
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สําหรับยอดหนีท้ี่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุม
ธนชาต  มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
  30 มิถุนายน 49 %ตอสินเช่ือกลุม 31 ธันวาคม 48 %ตอสินเช่ือกลุม 
บมจ.ทุนธนชาต 1,647 0.9% 1,498 0.9% 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,147 1.7% 3,582 2.2% 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 0.2% 319 0.2% 
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 3,956 2.1% 4,244 2.6% 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 517 0.2% 398 0.2% 
อื่นๆ 134 0.1% 88 0.1% 
รวม 9,708 5.2% 10,129 6.2% 

 
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ  สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2549 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 2,876ลานบาท แบงเปนยอดสาํรอง
หนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,725 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,151 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว 

เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2549 
(หนวย : ลานบาท) 

      มูลหนี้                                    คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
         ลานบาท       รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม         รวม 

จัดช้ันปกติ 55,441 85.6 543 1,085 1,628 
จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 7,688 11.9 154 - 154 
จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 526 0.8 100 - 100 
จัดช้ันสงสัย 330 0.5 162 - 162 
จัดช้ันสงสัยจะสูญ 791 1.2 766 - 766 
รวมมูลหนี้ 64,776 100.0    
รวมสํารองเฉพาะราย 1,725 1,085 2,810 
สํารองหนี้สูญท่ัวไป - 66 66 
รวมสํารองหนี้สูญท้ังหมด 1,725 1,151 2,876 

หมายเหตุ มูลหน้ีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
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สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสาํรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 6,925 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2548 จํานวน 32 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.5 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 5,224 ลานบาท และสํารองเผือ่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เทากับ 1,701 ลานบาท 

ตารางแสดงยอดสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของบริษัทและบริษทัยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้  
(หนวย : ลานบาท) 

  30 มิถุนายน 49 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 48 %ตอ NPL 
เชาซื้อ 2,647 138.3% 2,150 150.9% 
อ่ืนๆ 2,577 33.1% 2,671 30.7% 
สํารองเผื่อความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 1,701 - 2,136 - 
รวม 6,925 71.3% 6,957 68.7% 

 
สําหรับยอดคาเผือ่สํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ที่มียอดรวมทั้งสิ้น 6,925 ลานบาทนั้น คิดเปนรอยละ 

71.3 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) 
  30 มิถุนายน 49 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL 
บมจ.ทุนธนชาต 2,876 174.6% 3,245 216.6% 
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 2,000 63.6% 1,591 44.4% 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 100.0% 320 100.3% 
บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส 1,489 37.6% 1,533 36.1% 
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 127 24.6% 184 46.2% 
อ่ืนๆ 126 94.0% 84 95.5% 
รวม 6,925 71.3% 6,957 68.7% 

 
สํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 2,000 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 1,843 ลาน

บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 157 ลานบาท 
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ผลการดําเนินงานของบริษทัยอย  
                                                      (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย สัดสวนการถือหุน
โดยตรง 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2549 

ไตรมาสที่ 1 
ป 2549 

งวด 6 เดือนแรก 
ป 2549 

งวด 6 เดือนแรก 
ป 2548 

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 99.4% 143.1 50.4 193.5 265.5 
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 44.2 22.9 67.1 65.8 
บลจ. ธนชาต 75.0% 15.1 15.3 30.4 7.8 
บจ. ธนชาตประกันภัย 70.0% 16.9 (32.7) (15.9) 22.8 
บจ. ธนชาตประกันชีวิต 100.0% 30.1 31.6 61.7 26.8 
บจ. บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% 57.9 388.4 446.4 310.6 
บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 86.2 60.1 146.4 7.9 

 

การบริหารความเส่ียงและปจจัยความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการบริหารความเสีย่งอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผดิชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มีเครื่องมือที่ใชใน
การวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดติ ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาตลาด ความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดาํเนินงาน เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมี
การกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสญัญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยงเกิน
กวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการตดิตามผลการทํางานในดานการ
บริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 ธุรกิจเชาซือ้ของบริษัทฯ ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่สภาพคลองสวนเกินปรับ
เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานเงินฝาก นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตลาดเงินมีความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งอาจกอใหเกิดความเสีย่งจากราคาของเงินลงทุนในตราสารประเภทพันธบัตรและหุนกูเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงไดปรับพอรต
การลงทุนเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ย  

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมทีเ่ติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดย
ภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยบริษัทฯ ยังมีเงินกองทุนหลงัจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวใน
ปริมาณที่มากเพยีงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว  
 
 


