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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
สําหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 
(งบการเงินฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาส 1 ป 2551 

 เศรษฐกิจในชวงไตรมาส 1 ป 2551 สะทอนการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ ท้ังดานการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชน สอดคลองกับดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึน ขณะท่ีการสงออกสุทธิในชวง 2 

เดือนแรก ขาดดลุเลก็นอย อันเปนผลมาจากการนําเขาเรงตัวข้ึน แมวาการสงออกจะยังคงขยายตัวไดอยางตอเน่ืองก็ตาม 
 

 อยางไรก็ดี ปญหาราคาน้ํามนัและราคาสินคาโภคภัณฑสงผลกระทบตอตนทุนการผลติและกําลังซื้อของผูบริโภค โดย

อัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงินเฟอพื้นฐานในไตรมาส 1 ป 2551 อยูที่ 5.0% และ 1.5% ตามลําดับ ปรับเพิ่มจาก 2.9% และ 

1.1% ตามลําดบั 

 จากแรงกดดันทางดานอัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนอยางมาก สงผลใหคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธปท. คงอัตรา

ดอกเบีย้นโยบาย ไวที่ 3.25% แมวาธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงถึง 1.25% มาอยูที่ 2.25% ก็ตาม 

 นอกจากนี้ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 ธปท.ไดยกเลิกมาตรการกันสํารอง 30% แตไดมีการออกมาตรการอ่ืนๆ มารองรับ

ความผันผวนของคาเงิน คาเงินบาทเฉลี่ยในไตรมาส 1 ป 2551 อยูท่ี 32.4 บาทตอดอลลารสหรัฐ หรือแข็งคาข้ึน 4.4%  จากส้ินป 

2550 

 
เหตกุารณสําคัญ 

 1.  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารธนชาต  

(บริษัทยอย) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ตามการขอเพิกถอนโดยสมัครใจของธนาคาร 

 2.  เมื่อวันท่ี  23 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

จากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ  0.43 บาท  รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 746 ลานบาท 

 3.  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลังของป 2550 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินปน

ผลทั้งสิ้น 800 ลานบาท 

 

 

 



      คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 

 

 2 

วิเคราะหผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
   ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2551 จํานวน 1,016 ลานบาทเพิ่มข้ึน 

439 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 76.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ตามการเติบโตอยางมากของธุรกิจในกลุม  ซึ่ง

รวมถึงธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทบริหาร

สินทรัพย สอดคลองตามนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจในการเพิ่มชองทางการใหบริการแกลูกคานําเสนอผลิตภัณฑและ

ทางเลือกทางการเงินใหมๆ และการใชประโยชนจากบริษัทในเครือขายในการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมธนชาต ซ่ึงสงผลให

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิเพิ่มข้ึนรอยละ 66.2 และสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงข้ึน จากรอยละ 2.9 

เปนรอยละ 4.2  สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยมีการเติบโตอยางตอเน่ืองเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 69.1 และมีสัดสวนตอรายไดรวมคิดเปนรอย

ละ 52.3 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีรอยละ 51.8 ในขณะที่คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีต่ํา สวนใหญเปน

คาใชจายท่ีผันแปรตามธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) ลดลง  

อยูที่รอยละ 60.1 จากรอยละ 73.0 ในไตรมาสเดียวกันของป 2550  

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) ในไตรมาส 1 ป 2551 เทากับ 0.76 บาทเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับกําไรตอ

หุนปรับลด จํานวน 0.43 บาท    ในงวดเดียวกันของป 2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยในไตรมาส 1 ป 2551 

เทากับรอยละ 15.2 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 10.0 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 
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ไตรมาส 1 ป 2551 ไตรมาส 1 ป 2550 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) งบกําไรขาดทนุรวม 

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

    เงินใหสินเชื่อ 832 13.6 748 20.5 11.2 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 415 6.8 329 9.0 26.1 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 3,582 58.4 3,069 84.0 16.7 

    เงินลงทุน 268 4.4 362 9.9 (26.0) 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 5,097 83.2 4,508 123.4 13.1 

     คาใชจายดอกเบี้ย 2,171 35.5 2,747 75.2 (21.0) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 2,926 47.7 1,761 48.2 66.2 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 214 3.5 130 3.5 64.6 

     คาธรรมเนียมและบริการ 612 10.0 475 13.0 28.8 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,856 30.3 1,004 27.5 84.9 

     รายไดอ่ืน  520 8.5 284 7.8 83.1 

     รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 3,202 52.3  1,893 51.8  69.1 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 6,128 100.0  3,654 100.0  67.7 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (726)  248  (392.7) 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 5,402  3,902  38.4 

      คาใชจายทีม่ใิชดอกเบ้ีย 3,680  2,667  38.0 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
      ผูถือหุนสวนนอย 

 
1,722 

 
 

1,235 
 

 
39.4 

      ภาษีเงินไดนติิบุคคล (467)  (660)  (29.2) 

      ขาดทนุ(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (239)  2  (12,050.0) 

กําไรสุทธิ 1,016  577  76.1 
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สวนตางของอัตราดอกเบี้ย   

ไตรมาส 1 

ป 2551  ป 2550   

(รอยละ)  (รอยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ (Yield on loans) 7.3   7.2  

อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.1   4.3  

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Loan Spread) 4.2    2.9  

• รายไดดอกเบีย้และเงินปนผลสุทธ ิ

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 2,926 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 1,165 ลานบาท

หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 66.2 โดยท่ีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลมีจํานวน 5,097 ลานบาท เพิ่มข้ึน 589 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 

13.1 ตามการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อท่ีเพิ่มสูงข้ึน  ในขณะที่มีคาใชจายดอกเบี้ยลดลง 576 ลานบาทหรือลดลงรอยละ  21.0    

อันเปนผลมาจากการขยายสาขาทําใหสามารถระดมเงินฝากตนทุนที่เหมาะสมไดเพิ่มข้ึนประกอบกับทิศทางดอกเบ้ียอยูในชวง

ลดลงสงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อปรับตัวดีข้ึนจากรอยละ 2.9 เปนรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน 

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 

 ไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 3,202 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกัน

ของปกอน จํานวน 1,309 ลานบาทหรือรอยละ 69.1 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต ท่ีมีการเติบโต

อยางตอเน่ืองเพ่ิมข้ึน 852 ลานบาทหรือรอยละ 84.9 และรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการขยายตัวทางธุรกรรมธนาคารและ

ธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มข้ึน 137  ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 28.8 ประกอบกับคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มข้ึน  84  

ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 64.6  

• คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย 

ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมคีาใชจายทีม่ิใชดอกเบ้ียจํานวน 3,680 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,013 ลานบาท 

หรือรอยละ 38.0 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนใหญเกดิจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มข้ึนรอยละ 86.4 

ซ่ึงแปรผันตามธุรกรรมที่เกดิข้ึน สําหรับคาใชจายเกีย่วกับพนักงาน คาใชจายอาคารสถานท่ีและอุปกรณเพิ่มข้ึนรอยละ 13.4  และ 

12.6 ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการเพิม่สาขาของธนาคารซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2551 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 172 สาขา ในขณะท่ีสิ้น

ปกอนมี 166 สาขา อยางไรกต็ามบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ แมวา

ธุรกิจจะขยายตวัอยางตอเน่ือง ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูท่ีรอยละ 

60.1 จากรอยละ 73.0 ในไตรมาสเดยีวกันของป 2550 
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• หนี้สูญและหนีส้งสยัจะสูญ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายหนี้สูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ในไตรมาส 1 ป 2551 จํานวน 726 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน 974 ลานบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1 ป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมกีารโอนกลับสํารองสวนเกิน  

สวนการตั้งสํารองหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในไตรมาสน้ี สวนใหญเปนการตั้งเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินใหสนิเชื่อ

และภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มของสินเช่ือท่ีไมกอใหเกดิรายได  
 

  ฐานะทางการเงิน   
 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปลีย่นแปลง 
งบดุลรวม จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 

  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   

สินทรัพย      

เงินสด 2,475 0.7 3,275 1.0 (24.4) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 47,042 13.9 40,462 12.6 16.3 

หลักทรัพยซื้อโดยมสีัญญาขายคนื - - 2,500 0.8 (100.0) 

เงินลงทุน-สุทธิ 31,837 9.4 28,874 9.0 10.3 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 249,322 73.8 239,490 74.5 4.1 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา      

   จากการปรับโครงสรางหน้ี (9,085) (2.7) (8,456) (2.6) 7.4 

สินทรัพยอ่ืน 16,380 4.9 15,111 4.7 8.4 

รวมสินทรัพย 337,971 100.0 321,256 100.0 5.2 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น 268,882 79.6 254,014 79.1 5.9 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 5,071 1.5 3,709 1.2 36.7 

เงินกูยมืระยะยาว 11,958 3.5 14,117 4.4 (15.3) 

รวม 285,911 84.6 271,840 84.6 5.2 

หน้ีสินอ่ืน 18,255 5.4 17,154 5.4 6.4 

รวมหนี้สิน 304,166 90.0 288,994 90.0 5.2 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 27,505 8.1 26,208 8.1 4.9 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,300 1.9 6,054 1.9 4.1 

รวมสวนของผูถือหุน 33,805 10.0 32,262 10.0 4.8 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 337,971 100.0 321,256 100.0 5.2 
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• สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 337,971 ลานบาท เพิ่มข้ึน 16,715 ลาน

บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อเทากับ 

249,075 ลานบาท       คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.7 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากบั 31,837 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

9.4 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการท่ีสําคัญดังน้ี 

 เงินใหสินเช่ือ มีจํานวน 249,075 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 9,838 ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.1 

โดยเกิดจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองจากสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2551 มีลูกหน้ีสินเช่ือเชาซื้อ

จํานวน 199,542 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80.0 ของยอดเงินใหสินเช่ือท้ังหมด อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัท

ยอยยังรักษาความเปนผูนําตลาดดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม  แมวาจะมีการรุกตลาดของคูแขงมากกต็าม 

 เงินลงทุนสุทธิ  มีจํานวนทั้งสิ้น 31,837 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 2,963 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึน    

 รอยละ 10.3  จากภาวะตลาดที่ปรับตัวดีข้ึน 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 47,042 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน  6,580 ลาน      

 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 16.3  

  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูท่ี 304,166 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 

15,172 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 5.2 โดยมีรายการทีส่ําคัญดังนี ้

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 254,014 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 14,868 ลานบาทหรือรอยละ  5.9  เปนผลมา

 จากการเพ่ิมชองทางในการออมเงินใหลูกคาดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น ท้ังน้ีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

 สถาบันคุมครองเงินฝากพุทธศักราช 2551  

   เงินกูยมืระยะยาวจํานวน 11,958 ลานบาทลดลงจากปกอน 2,159 ลานบาทหรือรอยละ 15.3 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนจํานวน 33,805 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.8 จากจํานวน  32,262 

 ลานบาท ณ สิ้นป  2550  ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  และ

 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุท่ีเพิ่มข้ึน  
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 เงินใหสินเชือ่จัดชั้น 

เงินใหสินเช่ือจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีเปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 

(หนวย: ลานบาท) 

     มูลหน้ี/มูลคาตามบัญช ี คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่บนัทกึตามบัญช ี 
31 มี.ค. 51 31 ธ.ค. 50 31 มี.ค. 51 31 ธ.ค. 50 

จัดช้ันปกต ิ 225,589 199,066 567 528 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 20,257 22,100 134 141 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 2,370 2,492 1,651 1,685 

จัดช้ันสงสยั 1,575 2,244 964 1,085 

จัดช้ันสงสยัจะสญู 7,214 6,047 4,508 3,870 

รวม 257,005 231,949 7,824 7,309 
สํารองหนี้สูญท่ัวไป 595 523  

รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 8,419 7,832 

หมายเหต ุ - มูลหน้ีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 - ในระหวางไตรมาส 1 ป 2551 บรษิัทฯและบรษิัทยอยมกีารตัดหนี้สูญ จํานวน 107 ลานบาท 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมสีินเชื่อดอยคณุภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 11,675 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 415 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.7 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินเชื่อดอยคณุภาพเชาซ้ือ โดย

อัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 4.4 ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูท่ีรอยละ 4.7 

ท้ังนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 4,059 ลานบาท หรือรอยละ 1.6 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มี.ค. 51 31 ธ.ค. 50 

สินเช่ือดอยคณุภาพ (NPLs) 11,675 11,260 

รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 4.4% 4.7% 

NPL-net ตามเกณฑ IAS (39) 4,059 4,165 

รอยละของ NPL-net 1.6% 1.8% 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรวม 9,040 8,417 

รอยละของคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญรวม ตอ NPL 77.4% 74.8% 
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  ผลการดาํเนินงานของบริษัทยอย  
                                            (หนวย: ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

บริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม ไตรมาส 1 

ป 2551 
ไตรมาส 1 
ป 2550 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.9% 637.6 128.8 

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.9% 43.8 (11.1) 

     บลจ. ธนชาต 56.2% 37.0 15.4 

     บจ. ธนชาตประกันภัย 74.9% (2.6) (10.9) 

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.9% 115.4 48.4 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 28.4 (127.2) 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 27.2 (4.3) 
*ขอมูลจากงบการเงนิแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

♦ ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

งบการเงินรวมธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสุทธิ

จํานวน 926 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย

จัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิต สอดคลองตามนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจในการเพิ่มชองทางในการ

ใหบริการแกลูกคา การนําเสนอผลติภัณฑหรือทางเลือกทางการเงินใหม ๆ และการใชประโยชนจากบริษัทในเครือขายกลุมธนชาตใน

การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ธนาคารมีกําไรสทุธิในไตรมาสที่ 1 ป 2551 จํานวน 638 ลานบาท เพิ่มข้ึน 509 

ลานบาท หรือรอยละ 395.2 จากไตรมาสเดยีวกันในป 2550 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสนิเช่ือ (Loan Spread) 

ปรับตัวสูงข้ึนมาอยูที่รอยละ 3.9 จากรอยละ 2.8 จากการบริหารตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ท่ีเหมาะสมจากการระดมเงินฝาก

ผานสาขาของธนาคารซ่ึงครอบคลมุในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ สงผลใหสัดสวนเงินฝากตนทุนต่ําเพิ่มข้ึน 

ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาดปรับตัวลดลง รวมท้ังรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียของธนาคารเพ่ิมข้ึน 305 ลานบาท หรือรอยละ 

75.2 จากการเรงสรางรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มข้ึนตามปรมิาณธุรกรรมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ขณะที่

คาใชจายทีม่ิใชดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ แตอยางไรกต็าม อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost 

to Income Ratio)  ลดลงจากรอยละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกันในป 2550 มาอยูท่ีรอยละ 50.4 จากการประสานประโยชนรวมกนัของ

กลุมธนชาตกอใหเกิด Economies of Scale 
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-    เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 237,771 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 12,831 ลานบาท หรือรอย

ละ 5.7 สวนใหญจากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต ซึ่งเพิ่มข้ึน 13,420 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 จากส้ินป 2550 มาอยูท่ี 

175,624 ลานบาท โดยมียอดสนิเช่ืออนุมัติใหมในไตรมาสท่ี 1 จํานวน 25,999 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันป 2550 จํานวน 

848 ลานบาท ท้ังน้ี กลุมธนชาตเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมและรถยนตมอืสอง   

- เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น  

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้นจํานวน  265,212 ลานบาท เพิ่มข้ึน 17,128 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 จากสิ้นป 

2550 เปนผลมาจากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการรับฝากเงนิ รวมทั้งการออกตั๋วเงินระยะสัน้เพื่อเพิ่มทางเลอืกใน

การออมเงินแกลูกคาและเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พุทธศักราช 2551  

- สินเชื่อดอยคุณภาพ 

สินเช่ือดอยคณุภาพสิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2551 มีจํานวน 5,723 ลานบาท เพิ่มข้ึน 510 ลานบาท จากสิ้นปท่ีผานมา

ตามการขยายตวัของเงินใหสินเชื่อโดยเฉพาะสนิเช่ือเชาซ้ือ โดยอัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม (NPL Ratio) อยูท่ีรอย

ละ 2.26 ลดลงจากสิ้นปท่ีผานมาที่รอยละ 2.31 และเมื่อพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสาํรอง (NPL-net) มีจํานวน 1,729 ลาน

บาท และรอยละ NPL-net เทากับ 0.69  

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ จํานวน 5,193 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.7 ของสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยแบงเปน

สํารองหน้ีสูญเฉพาะรายสําหรับสินเชื่อจัดชั้นจํานวน 4,771 ลานบาท และเปนการสํารองสําหรับหน้ีสูญท่ัวไปจํานวน 422 ลานบาท 

เพื่อรองรับความเสี่ยงจากธุรกิจตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

จากการตั้งสํารองดังกลาวทําใหธนาคารมคีาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท้ังหมดซึ่งสํารองไวเพื่อรองรับความเสีย่งตอคา

เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยถึงรอยละ 108.9 อันเปนการสรางเสถยีรภาพสําหรับผลการ

ดําเนินงานของธนาคารในระยะยาว 

- เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 23,737 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

จํานวน  20,066 ลานบาท  และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 3,671 ลานบาท  โดยมีอตัราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่งของธนาคาร

เทากับรอยละ 11.47 ลดลงจากสิ้นปท่ีมีอัตราสวนอยูท่ีรอยละ 12.00 จากการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือ โดยอัตราสวนดังกลาวสูง

กวาเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอตัราสวนเงินกองทนุตอสินทรัพยเสีย่งคือไมต่ํากวารอยละ 8.50 โดยมี

รายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง ดังนี ้

 

 31 มี.ค. 51 31 ธ.ค. 50 

 ลานบาท  รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินกองทุนช้ันท่ี  1 20,066 9.70 20,017 10.15 

เงินกองทุนท้ังหมด 23,737 11.47 23,661 12.00 
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♦ ธุรกิจหลักทรัพย 

ณ สิ้นไตรมาสที ่ 1 ป 2551 ดัชนีหลักทรัพยปดท่ี 817.03 จุด ลดลงจากสิ้นป 2550 ที่ระดับ 858.10 จุด โดย

มูลคาการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 18,846.24 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันป 2550 ท่ี 11,800.08 ลานบาท อันเปนผล

มาจากนักลงทุนมีความเช่ือมั่นตอสถานการณทางการเมืองท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น 

  มูลคาการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันผานบล. ธนชาต ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 เทากับ 1,415 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ชวงเวลาเดยีวกนัปกอนท่ี 870 ลานบาท โดยมสีวนแบงการตลาดอยูท่ีรอยละ 3.67 โดยมลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของบล. ธนชาต 

แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 60 ลูกคาตางประเทศรอยละ 29 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 11 

  ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2551 บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิ 44 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันใน

ป 2550 จํานวน 55 ลานบาท โดยมีรายไดคานายหนาซื้อขายหลกัทรัพยเทากับ 214 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 84 ลานบาท หรือรอย

ละ 64.6 และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 7.5 

♦ ธุรกิจจัดการกองทุน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ป 2551 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Net Asset under Management) 

จํานวน 88,769 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปท่ีผานมา 9,862 ลานบาท หรือรอยละ 12.5 สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนจากกองทุนรวม 

สําหรับสัดสวนสนิทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 92.9 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 4.1 และ

กองทุนสวนบุคคลรอยละ 3.0  

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2551 บลจ. ธนชาต มีรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุน 97 ลาน

บาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดยีวกนัปกอน 38 ลานบาท หรือรอยละ 64.5 ตามการขยายตัวของสนิทรัพยภายใตการบริหาร โดยมกีําไร

สุทธิ 37 ลานบาท เพิ่มข้ึน 22 ลานบาท หรือรอยละ 140.6 และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอย

ละ 60.1 

♦ ธุรกิจประกันภัย 

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2551 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีรายไดจากการรับประกันภัย 587 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากไตรมาสเดยีวกันในป 2550 จํานวน 89 ลานบาท หรือรอยละ 17.9 ท้ังน้ี เน่ืองจากผลตางของเงินสํารองของเบี้ยประกันภัยยังไม

ถือเปนรายได และคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยที่เพิ่มข้ึน เปนผลใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 3 ลานบาท ในขณะ

ท่ีไตรมาสเดียวกนัในป 2550 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 11 ลานบาท 

♦ ธุรกิจประกันชีวิต 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มกีําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ป 2551 จํานวน 115 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน 67 ลานบาท หรือรอยละ 138.4 สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภยัเพิ่มข้ึน 58 ลานบาท รวมทั้งรายได

จากการลงทุนและรายไดอื่นเพิ่มข้ึน 47 ลานบาท โดยอตัราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 38.7 
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   การบรหิารความเสีย่งและปจจัยความเสีย่ง 

บริษัทฯและบริษัทยอย มกีารบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสีย่งคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเน่ือง มี

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสีย่งในแตละดาน อันไดแก ความเสีย่งดานเครดิต 

ความเสีย่งดานตลาด ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย ความเสีย่งดานปฏิบตัิการ เปนตน เพื่อคาํนวณวัดคาความเสีย่งตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสีย่ง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสีย่งเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2551 ธุรกิจเชาซ้ือของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังขยายตวัอยางตอเน่ือง ความเสีย่งโดยรวมท้ังดาน

เครดติ และดานปฏิบัตกิารปรับตัวเพิ่มข้ึน จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสีย่งท่ีกําหนด โดย

บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมีเงนิกองทุนหลังจัดสรรความเสีย่งดงักลาวในปริมาณท่ีมากเพยีงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม

แผนงานท่ีวางไวอยางมั่นคง  
 


