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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนของป 2549
(งบการเงินกอนสอบทาน)
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทย ไตรมาสที่ 3 ของป 2549

ดัชนีช้ีวัดอุปสงคภาคเอกชนภายในประเทศ ยังคงสะทอนการชะลอตัวอยางชัดเจน ทั้งภาคการบริโภค และภาคการลงทุน ซึ่ง
สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จากภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่รุมเรา ทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูในระดับสูง สถานการณความไมแนนอนทางการเมืองที่ยังคงมีอยู
ประกอบกับปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ

อยางไรก็ดี ภาคการคาระหวางประเทศยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมเกินดุล จากที่ขาด
ดุลในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2549 ทั้งนี้ไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในดานการไหลเขาออกของเงินทุน ซึ่งสงผลกระทบตอคาเงินบาท
จากขอมูล ณ  ไตรมาสที่ 3 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 37.4 บาทตอดอลลารสหรัฐ แข็งคาขึ้นจาก 38.1 บาทตอดอลลารสหรัฐในไตร
มาสกอน

ขณะเดียวกันทุนสํารองระหวางประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ทุนสํารองระหวาง
ประเทศปรับเพิ่มมาอยูที่ 61.6 พันลานดอลลารสหรัฐ สะทอนเสถียรภาพตางประเทศที่อยูในระดับสูง ในสวนของเสถียรภาพใน
ประเทศปรับตัวดีขึ้นเชนกัน โดยอัตราเงินเฟอทั่วไป ในไตรมาสที่ 3 นั้นอยูที่ 3.6% ปรับลดลงอยางมากจาก 6.0% ในไตรมาสกอน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานที่สูงในปกอน ประกอบกับราคาน้ํามันขายปลีกภายในประเทศที่เริ่มปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ตามราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราการวางงานและสัดสวนหนี้สาธารณะปรับตัวลดลง

สําหรับผลกระทบของการทํารัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 น้ัน ยังไมสงผลสะทอนชัดเจนนักในชวงไตรมาสที่ 3
เนื่องจากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงปลายไตรมาส อยางไรก็ดี ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนกันยายน ซึ่งทําการสํารวจ
ภายหลังจากที่มีการทํารัฐประหารแลว ปรับตัวดีขึ้น โดยประชาชนลดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองลง

เหตุการณสําคัญ

ในไตรมาสที่ 3 ป 2549 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรของผลการดําเนินงานงวด 1 มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2549 ให

แกผูถือหุนทุกรายในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 400 ลานบาท โดยมีกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2549  และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2549

2. บริษัทยอย (ธนาคารธนชาต) มีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนอีกจํานวน 55 สาขา ทําให ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 
ธนาคารมีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 121 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 66 สาขา และ
ตางจังหวัด 55 สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 192 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีก
รวมเปน 41 แหง
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3. เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของ ธปท ที่ไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมเมื่อเดือนกรกฎาคม ป 
2549 ตลอดจนยกระดับการกํากับดูแลฯ ใหมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล ธนาคาร(บริษัทยอย) จึงไดเตรียมความพรอม
และไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ของธนาคารแหงประเทศไทย

สรุปภาพรวมของบริษัท
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 300,663 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 228,073 ลานบาท ณ สิ้น

ป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.8 อันเกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินฝาก จากจํานวน 148,371 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 
219,925 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.2 อันเปนผลจากกลยุทธเชิงรุกดวยการออกผลิตภัณฑดาน
เงินฝากใหมๆ และการขยายสาขาอยางตอเนื่อง อันจะเปนการชวยเสริมสรางสภาพคลองแกธนาคารในการที่จะขยายธุรกิจไดอยางมี
เสถียรภาพ ซึ่งเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ ทําใหธุรกิจเชาซื้อมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 25.5 จากสิ้นป 2548 และมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
เปนผูนําตลาดในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ธนาคารยังมีการขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสราง
ความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจอยางแข็งแกรงของธนาคาร

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานงวด 9 เดอืนของป 2549 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมกํีาไรกอนภาษเีงนิไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย
เทากบั 2,468 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปกอนเทากบั 490 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 16.6 มภีาษเีงนิไดลดลงจาํนวน 9 ลาน
บาท หรอืลดลงรอยละ 1.2 ทาํใหมกํีาไรสทุธเิทากบั 1,585 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปกอน 581 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ
26.8 และมกํีาไรสทุธติอหุนเทากบั 1.19 บาท การลดลงของกาํไรสทุธเิปนผลมาจากคาใชจายดอกเบีย้ทีส่งูขึน้จากการขยายตวัเพิม่ขึน้
ของเงนิฝากและอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ตามภาวะตลาด ประกอบกบัการเรงขยายสาขาของธนาคารธนชาต และการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เปนการสรางพืน้ฐานทีม่ัน่คงในการรองรบัการขยายตวัอยางตอเนือ่งและมเีสถยีรภาพ

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของบรษิทัยอยอืน่ๆนัน้ บรษิทับรหิารสนิทรพัยสามารถปรบัปรงุโครงสรางหนีไ้ดเพิม่ขึน้สงผลใหมี
ผลการดาํเนนิงานสาํหรบังวด 9 เดอืนของป 2549 มจีาํนวนเทากบั 345 ลานบาท บรษิทัธนชาตประกนัชีวิตมกีารขยายตวัของเบีย้
ประกนัชีวิตทีส่งูขึน้ สงผลใหมกํีาไรจากการรบัประกนัภัยเพิม่ขึน้รอยละ 152.8 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปกอน โดยมกํีาไรสทุธใิน
งวด 9 เดอืนป 2549 เทากบั 45 ลานบาท สวนบรษิทัธนชาตประกนัภัยก็ไดมกีารขยายตวัของธรุกิจอยางมาก โดยยอดเบีย้ประกนัภัยรบั
สทุธเิพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปกอนถงึรอยละ 48.3 โดยมผีลกาํไรสทุธใินงวด 9 เดอืนของป 2549 เทากบั 22 ลานบาท ถึงแมวาภาวะ
การซือ้ขายหลกัทรพัยในตลาดหลกัทรพัยทีย่งัคงชะลอตวั แตอยางไรกต็าม บรษิทัหลกัทรพัยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ก็ยงัสามารถทาํ
กําไรจากการลงทนุในหลกัทรพัย ทาํใหมกํีาไรสทุธเิพิม่ขึน้รอยละ 47.2 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปกอน

ดานคณุภาพสนิทรพัย บรษิทัฯและบรษิทัยอยมหีนีด้อยคณุภาพ (NPL) ณ วันที ่30 กันยายน 2549 เทากบั 9,878 ลานบาท  ลดลง
จากสิน้ป 2548 จาํนวน 251 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 2.5 สาํหรบัอตัราสวน NPL ตอสนิเชือ่กลุมลดลงจากสิน้ป 2548 จากรอยละ 6.2
เปนรอยละ 5.1

ดานคาเผือ่สาํรองหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบับรษิทัฯและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้สิน้ 6,969 ลานบาท แบงเปนสาํรองหนี้
สญูเฉพาะราย 5,416 ลานบาท และสาํรองเผือ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเทากบั 1,553 ลานบาท
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
                                             (หนวย : ลานบาท)

ไตรมาสที่ 3
ป 2549

ไตรมาสที่ 2
ป 2549

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

งวด 9 เดือน
ป 2549

งวด 9 เดือน
ป 2548

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,458 4,285 4.0 12,148 7,796 55.8
คาใชจายดอกเบี้ย (2,755) (2,563) 7.5 (6,984) (3,091) 125.9

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,703 1,722 (1.1) 5,164 4,705 9.8

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (59) 82 (172.0) (26) 225 (111.6)

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (85) (34) (150.0) (134) (291) (54.0)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,559 1,770 (11.9) 5,004 4,639 7.9

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,092 1,456 43.7 5,647 3,786 49.2

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (2,955) (2,611) 13.2 (8,183) (5,467) 49.7

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 696 615 13.2 2,468 2,958 (16.6)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (159) (213) (25.4) (763) (772) (1.2)

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 537 402 33.6 1,705 2,186 (22.0)

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (61) (41) 48.8 (120) (20) 500.0

กําไรสุทธิสําหรับงวด 476 361 31.9 1,585 2,166 (26.8)

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 มีกําไรสุทธิเทากับ 476 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสกอนจํานวน 115 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.9 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 มีกําไรสุทธิเทากับ 1,585 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 581 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.8 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอ
ไปนี้
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 4,458 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 173 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมีจํานวน
12,148 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4,352 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.8 โดยประกอบดวย 4 รายการหลักดังนี้

 รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 3.5 จาก 749 ลานบาท
เปน 775 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนเทากับ 526 ลานบาท เปน 2,138 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.6 สวนใหญเปนการเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตาม
ภาวะตลาด

 รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 ลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ
14.0 จาก 687 ลานบาท เปน 591 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 1,194 ลานบาท เปน 1,537 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 348.1 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 8.6 โดยมีจํานวนเทากับ
2,741 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 217 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและ
รถยนตมือสองของบริษัทยอยอยางมาก และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตรวมเพิ่ม
ขึ้นถึงรอยละ 47.1 โดยมีจํานวนเทากับ 7,472 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2,392 ลานบาท

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เทากับ 351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอนรอยละ 8.0 หรือเพิ่มขึ้น 26 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงิน
ลงทุน เทากับ 1,001 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 240 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.5 เนื่องจากมี
การลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 2,563 ลานบาท ในไตร
มาสกอน เปน 2,755 ลานบาท เพิ่มขึ้น 192 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 คาใชจายจากการ
กูยืมและเงินรับฝากมีจํานวน 6,984 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 3,893 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 125.9 เนื่องจาก
ปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด โดยยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของ
บริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจาก 175,290 ลานบาท เปน 263,509 ลาน
บาท โดยเพิ่มขึ้น 88,219 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.3

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 59 ลานบาท ในขณะที่มี
การโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาสกอนเปนจํานวน 82 ลานบาท และสําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 26 ลานบาท โดยในงวดเดียวกันของปกอนมีการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปน
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จํานวน 225 ลานบาท สาเหตุเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนในบริษัทฯและบริษัทยอย
ประกอบกับไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหม
แทน

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,092 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 636 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.7 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 815 ลานบาท เพิ่มขึ้น 178 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 27.9
2) กําไรจากการรับชําระหนี้และตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 314 ลานบาท เพิ่มขึ้น 258 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ

460.7
3) กําไรจากเงินลงทุนเทากับ 247 ลานบาท เพิ่มขึ้น 163 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 194.0
4) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 144 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.4
5) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 141 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.1
6) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 137 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8
7) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8

สําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 5,647 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,861
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 49.2 ซึ่งไดมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 2,031 ลานบาท เพิ่มขึ้น 791 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 63.8
2) กําไรจากการรับชําระหนี้และตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 634 ลานบาท เพิ่มขึ้น 253 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ

66.4
3) กําไรจากการขายเงินลงทุนเทากับ 501 ลานบาท เพิ่มขึ้น 279 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 125.7
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 474 ลานบาท เพิ่มขึ้น 68 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.7
5) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 455 ลานบาท เพิ่มขึ้น 91 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.0
6) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 364 ลานบาท เพิ่มขึ้น 118 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.0
7) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 362 ลานบาท เพิ่มขึ้น 201 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 124.8
8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 186 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.4

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,955 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 344 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมากไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใช
จายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 และรอยละ 8.3 ตามลําดับ คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 107 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.9
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สําหรับงวด 9 เดือนของป 2549 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 8,183 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 2,716
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 49.7 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจายเกี่ยว
กับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 37.5 และรอยละ 27.5 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของ
ป 2549 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 121 สาขา ในขณะที่สิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอนมีสาขาเพียง 50 สาขา และจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอน 1,734 คนจากจํานวน 4,066 คนเปน 5,800 คนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.7 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่
บริษัทฯและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจายเชา
ซื้ออื่น มีการเติบโตขึ้นรอยละ 61.1 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ไดกลาวมา
แลว นอกจากนั้นแลวคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 660 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
67.3
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 ฐานะทางการเงิน
            สินทรัพยรวม

      (หนวย : ลานบาท)

         เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 48
30 ก.ย. 49   31 ธ.ค. 48    เพิ่ม (ลด) รอยละ

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 11,773 348 11,425 3,283.0
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 47,900 19,700 28,200 143.1
เงินลงทุน-สุทธิ 34,179 33,203 976 2.9
เงินใหสินเชื่อ 194,995 162,722 32,273 19.8
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 288,847 215,973 72,874 33.7
สินทรัพยอื่น 11,816 12,100 (284) (2.3)
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 300,663 228,073 72,590 31.8

• สินทรัพย
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 228,073 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 300,663 ลานบาท ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 3 ของป 2549 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 31.8 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
สุทธิ เทากับ 188,141 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.6 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 34,179 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 11.4 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ของป 2549 ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้มจีาํนวน 152,123 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 77.9 ของยอด
เงนิใหสนิเชือ่ทัง้หมด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกันของปกอน มจีาํนวนเทากบั 109,042 ลานบาท ยอดลกูหนีส้นิ
เช่ือเชาซือ้เพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 39.5 และสาํหรบัยอดสนิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีป่ลอยใหมในไตรมาสที ่ 3 ของป 2549 มี
จาํนวน 20,578 ลานบาท เปรยีบเทยีบกบัจาํนวน 15,909 ลานบาท ในงวดเดยีวกันของปกอน หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 29.3
สาํหรบัยอดรวมจาํนวนรถยนตทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอย ใหสนิเชือ่เชาซือ้ ณ สิน้ไตรมาสที ่ 3 ของป 2549 มจีาํนวนถงึ
538,321 คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 112,256 คนั และเพิม่ขึน้จากสิน้ไตรมาสเดยีวกันของปกอน 154,871 คนั ยงัผลให
รายได ดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอย ในสิน้ไตรมาสที ่3 ของปนี ้เพิม่ขึน้อยางมาก

 หลักทรพัยซือ้โดยมสีญัญาขายคนืมจีาํนวน 47,900 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน  28,200 ลานบาท หรอืเพิม่
ขึน้รอยละ 143.1  เพือ่เปนการเตรยีมสภาพคลองสวนเกนิไวรองรบัการขยายตวัดานสนิเชือ่เชาซือ้ และภาวะดอกเบีย้ที่
ปรบัตวัสงูขึน้

 เงนิลงทนุสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่ 3 ของป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 34,179 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 976
ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ  2.9 ซึง่เปนการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในตราสารหนีจ้ากจาํนวน  22,883  ลานบาท ณ สิน้
ป 2548  เปนจาํนวน 25,428 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 11.1 โดยรายละเอยีดเงนิลงทนุแบงไดดงันี้
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  (หนวย : ลานบาท)
   30 กันยายน 49  สดัสวน  31 ธันวาคม 48  สดัสวน
1) ตราสารหนี ้*(พนัธบตัรและหุนกูเอกชน)  25,428  74.4%  22,883  68.9%
 2) ตราสารทนุ  6,173  18.1%  8,551  25.8%
 3) เงินลงทนุในลกูหนีท่ี้รับโอน  2,578  7.5%  1,769  5.3%
 รวมเงินลงทนุทัง้หมด  34,179  100.0%  33,203  100.0%
 * ตราสารหนี ้ณ 30 กันยายน 2549 ประกอบดวยต๋ัวเงนิคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 26.4 พนัธบตัรรฐับาล (อายนุอยกวา 5 ป) รอยละ 27.1 พนัธ
บัตรรฐับาล (อายมุากกวา 5 ป)  รอยละ 32.5 และหุนกูเอกชน รอยละ 14.0 ของยอดเงนิลงทุนในตราสารหนีท้ั้งหมด

 ทรพัยสนิรอการขายสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่3 ของป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 8,183 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน
38 ลานบาท ทัง้นีใ้นไตรมาสที ่ 3 ของป 2549  บรษิทัฯและบรษิทัยอย มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 11
ลานบาท สาํหรบังวด 9 เดอืนของป 2549 มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 362 ลานบาท และมสีาํรองเพือ่
ครอบคลุมความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แกทรพัยสนิดงักลาวจาํนวน 912 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 187
ลานบาท

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)

              เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 48
30 ก.ย. 49 31 ธ.ค. 48 เพิ่ม (ลด) รอยละ

เงินฝาก 219,925 148,371 71,554 48.2
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 2,974 2,556 418 16.4
เงินกูยืมระยะสั้น 5,966 1,254 4,712 375.8
เงินกูยืมระยะยาว 34,341 40,696 (6,355) (15.6)
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 263,206 192,877 70,329 36.5
หนี้สินอื่น ๆ 13,365 11,810 1,555 13.2
รวมหนี้สิน 276,571 204,687 71,884 35.1
สวนของผูถือหุน 24,092 23,386 706 3.0
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 300,663 228,073 72,590 31.8

 ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 276,571ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 71,884 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.1 โดยมีรายการหลักๆที่สําคัญดังนี้

เงินฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 219,925 ลานบท เพิ่มขึ้น 71,554 ลานบาท จาก 148,371 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.2
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เงินกูยืมรวมมีจํานวน 40,307 ลานบาทโดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 5,966 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน
34,341 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวนี้เปนการกูยืมเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน
ทุนมากขึ้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 มีจํานวนลดลง 1,643ลานบาท จาก 41,950 ลานบาท หรือลด
ลงรอยละ 3.9

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 24,092 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0
จากจํานวน 23,386 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่3 และงวด 9 เดอืนของป 2549

10

คุณภาพของสินทรัพย

 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 162,961 ลานบาท ณ
สิ้นป 2548 เปน 195,247 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 โดยรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 มีดังนี้

• ยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

  30 กันยายน 49 สัดสวน  31 ธันวาคม 48 สัดสวน
1) การผลิตและพาณิชย 6,663 3.4% 7,082 4.4%
2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 6,804 3.5% 5,113 3.1%
3) สาธารณูปโภคและบริการ 7,865 4.0% 10,281 6.3%
4) สินเชื่อรายยอย
     4.1  เชาซื้อ 152,123 77.9% 121,251 74.4%
     4.2  เคหะ 10,117 5.2% 11,120 6.8%
5) อ่ืนๆ 11,948 6.1% 8,616 5.3%
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเชื่อระหวางกัน (273) (0.1)% (502) (0.3)%
รวม 195,247 100.0% 162,961 100.0%

• หนี้ดอยคุณภาพ (NPL)

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้ดอยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 เทากับ 9,878 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.1
ของเงินใหสินเชื่อรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)
  30 กันยายน 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 2,191 1.1% 1,425 0.9%
อ่ืนๆ* 7,687 4.0% 8,704 5.3%
รวม 9,878 5.1% 10,129 6.2%

*สวนใหญเปนหนี้ดอยคุณภาพ(NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย
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สําหรับยอดหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุมธนชาต
มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
  30 กันยายน 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.ทุนธนชาต 1,661 0.9% 1,498 0.9%
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,036 1.6% 3,582 2.2%
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 308 0.1% 319 0.2%
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 4,303 2.2% 4,244 2.6%
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 430 0.2% 398 0.2%
อ่ืนๆ 140 0.1% 88 0.1%
รวม 9,878 5.1% 10,129 6.2%

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ณ  สิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2549 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 2,677 ลานบาท แบงเปนยอดสํารอง
หนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,675 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,002 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนิน
งานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 30 กันยายน 2549
(หนวย : ลานบาท)

     มูลหนี้                                    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
        ลานบาท       รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม         รวม

จัดชั้นปกติ 47,860 84.4 469 936 1,405
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 7,178 12.7 143 - 143
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 459 0.8 91 - 91
จัดชั้นสงสัย 329 0.6 161 - 161
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 873 1.5 811 - 811
รวมมูลหนี้ 56,699 100.0
รวมสํารองเฉพาะราย 1,675 936 2,611
สํารองหนี้สูญทั่วไป - 66 66
รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,675 1,002 2,677

 หมายเหตุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
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 สําหรับบริษัทฯและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 6,969 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน
12 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 5,416 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเทากับ 1,553 ลานบาท

 ตารางแสดงยอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้
 (หนวย : ลานบาท)

   30 กันยายน 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL
 เชาซื้อ  2,867  130.9%  2,150  150.9%
 อ่ืนๆ  2,549  33.2%  2,671  30.7%
 สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  1,553  -  2,136  -
 รวม  6,969  70.6%  6,957  68.7%

 

 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ที่มียอดรวมทั้งสิ้น 6,969 ลานบาทนั้น คิดเปนรอยละ
70.6 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้
 

 (หนวย : ลานบาท)
   30 กันยายน 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48   %ตอ NPL
 บมจ.ทุนธนชาต  2,677  161.2%  3,245  216.6%
 บมจ.ธนาคาร ธนชาต  2,269  74.7%  1,591  44.4%
 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต  307  99.7%  320  100.3%
 บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส  1,487  34.6%  1,533  36.1%
 บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  87  20.2%  184  46.2%
 อ่ืนๆ  142  101.4%  84  95.5%
 รวม  6,969  70.6%  6,957  68.7%

 

 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 2,269 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 2,045 ลาน
บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 224 ลานบาท
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
                                                       (หนวย: ลานบาท)

บริษทัยอย สัดสวนการถือหุน
โดยตรง

ไตรมาสที่ 3
ป 2549

ไตรมาสที่ 2
ป 2549

งวด 9 เดือน
ป 2549

งวด 9 เดือน
ป 2548

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 99.4% 57.3 143.1 250.8 179.6
 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 45.8 44.2 112.9 76.7
บลจ. ธนชาต 75.0% 13.1 15.1 43.5 20.1
บจ. ธนชาตประกนัภยั 70.0% 38.0 16.9 22.2 40.7
บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% (17.2) 30.1 44.5 66.8
บจ. บริหารสนิทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% (101.7) 57.9 344.7 444.3
 บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 101.6 86.2 248.0 38.2

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มีเครื่อง
มือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยง
ตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคา
ความเสี่ยงเกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการ
ทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2549 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหความเสี่ยงดานเครดิต ดาน
อัตราดอกเบี้ย และดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น แตความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวลดลงจากการลดการลงทุน ขณะเดียวกันสภาพ
คลองสวนเกินยังคงอยูในระดับสูงจากการขยายตัวของเงินฝาก

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดยภาพ
รวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัด
สรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว


