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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (งบการเงินฉบับตรวจสอบ) 

เหตุการณสําคัญ 

1. เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาต

สวนเพ่ิมใหแกสโกเทียแบงกตามขอตกลง จาํนวน 416,526,737 หุน  ในราคาหุนละ 18.38 บาท คดิเปน

จาํนวนเงนิรวม 7,656 ลานบาท ซึ่งการขายดังกลาวทําใหสโกเทียแบงกถือหุนในธนาคารธนชาตในอัตรารอย

ละ 48.99 และบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาตลดลงเหลือรอยละ 50.92 

2. เมื่อวันท่ี  3 เมษายน 2552 ธนาคารธนชาต (บริษทัยอย) เสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ประเภทระบุชื่อผูถือ ไมมี

ประกนั ไมแปลงสภาพ  จาํนวนท่ีเสนอขาย 2,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท มลูคา

รวมท้ังส้ินไมเกิน 2,000 ลานบาท อายุหุนกู  10  ป  นับจากวนัออกหุนกู ครบกาํหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

3. เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากผลการดําเนินงาน สําหรับงวดหกเดือนหลังของป 2551 ในอัตราหุนละ 

0.60 บาท รวมเปนเงนิปนผลท้ังส้ิน 767 ลานบาท 

4. เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษทัยอย) ไดมีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแก

ผูถือหุนเดิม จํานวน 2,000 ลานบาท มผีลทําใหทนุชาํระแลวของธนาคารเปน 19,346 ลานบาท 

5. เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 ไดแจงครบกําหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ

อนุมัติไวแลว โดยบริษัทไดดําเนินการซื้อคืนรวมท้ังส้ิน จํานวน 55,324,300 หุน คิดเปนรอยละ 4.1499 ของ

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด โดยมีมูลคารวมท้ังส้ิน 388 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทจึงแจงส้ินสุดโครงการซื้อ หุน

คืน 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนแรกป 2552  

• ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 แมวาบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตสวนเพ่ิม

ใหแก สโกเทียแบงก ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาตลดลงจากรอยละ 74.93 เหลือรอยละ 50.92 

แตบริษัทฯ และบริษัทยอยยังสามารถรักษาผลกําไรในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 ไดใกลเคียงกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  

โดยมีกําไรสุทธิอยูท่ี 744 ลานบาท ลดลงเพียง 17 ลานบาท คดิเปนรอยละ 2.2  ท้ังน้ีเน่ืองจากรายไดดอกเบ้ียและเงิน

ปนผลสุทธิเพ่ิมขึ้น 783 ลานบาท หรือรอยละ 25.9 และการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเชื่อ

จากรอยละ 4.2 เปนรอยละ 4.8 อีกท้ังรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 868 ลานบาท หรือรอยละ 26.8  แมวาจะไดรับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สงผลใหสินเชื่อท่ีไมกอใหรายไดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

อยางไรกต็าม บริษทัฯ และบริษทัยอยยงัสามารถควบคมุอัตราสวนตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวม หลังหัก

รายไดจากการรับประกนัภัยสุทธิ  (Cost to Income Ratio net insurance premium income) ไดใกลเคียงกับงวด

เดียวกันของปกอน แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหัก

รายไดจากการรับประกันภัยสุทธิอยูท่ีรอยละ 49.5 
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สําหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 2,934  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,157 ลานบาท หรือรอยละ 65.1 จากงวดเดียวกันของปกอน จากรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิเพ่ิมขึ้น 1,114 

ลานบาท หรือรอยละ 18.7 ตามการขยายตัวของสินเชื่อและการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินให

สินเชื่อ (Loan Spread) จากรอยละ 4.1 เปนรอยละ 4.5 ประกอบกับการเรงสรางรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย เพ่ิมขึ้น 3,886 

ลานบาท หรือรอยละ 60.3 จากกาํไรจากการจาํหนายหุนสามญัของธนาคารธนชาตใหกบัสโกเทียแบงก รายไดการรับ

ประกนัภัย/ประกันชีวิต ขณะท่ีรายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน  ประกอบ

กับคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 สูงกวางวดเดียวกันของปกอน สวนใหญเปน

การตั้งสํารอง เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 

กําไรตอหุนพ้ืนฐาน (Basic Earning per share) สําหรับไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 เทากบั 0.5 8 

บาทและ 2.29 บาท ตามลําดบั เทียบกบักาํไรตอหุนพ้ืนฐาน จาํนวน 0.57 บาทในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 และจํานวน 

1.33 บาท ในงวด 6 เดือนแรกของปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ียของไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 

เดือนแรกของป 2552 เทากับรอยละ 10.3 และ 21.0 ตามลําดับ 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

ณ วันที่ หรือสําหรับงวดไตรมาสที่ 2 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 6 เดือนแรก 6 เดือนแรก

ป 2552 ป 2551 จํานวน รอยละ ป 2552 ป 2551 จํานวน รอยละ

ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,468 5,162 306 5.9% 11,000                 10,259                 741              7.2%

   คาใชจายดอกเบี้ย 1,666 2,143 (477) -22.3% 3,942                   4,315                   (373) -8.6%

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 3,802 3,019 783 25.9% 7,058                   5,944                   1,114           18.7%

   รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 4,109 3,241 868 26.8% 10,329                 6,443                   3,886           60.3%

   รายไดรวม 
(1)

7,911 6,260 1,651 26.4% 17,387                 12,387                 5,000           40.4%

   คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 5,026 3,975 1,051 26.4% 9,639                   7,654                   1,985           25.9%

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
(2)

1,362 1,021 341 33.4% 2,620                   1,747                   873              50.0%

   กําไรสุทธิ 744 761 (17) -2.2% 2,934                   1,777                   1,157           65.1%

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

   กําไรตอหุนพื้นฐาน (บาท) 0.58 0.57 0.01 1.8% 2.29                     1.33 0.96             72.2%

   อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย 0.8% 0.9% -0.1% 1.5% 1.1% 0.4%

   อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย 10.3% 11.2% -0.9% 21.0% 13.4% 7.6%

   อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได
 (3)

5.8% 6.3% -0.5% 5.8% 6.4% -0.6%

   ตนทุนทางการเงิน
 (4)

2.1% 3.0% -0.9% 2.4% 3.1% -0.7%

   สวนตางอัตราดอกเบี้ย 
(5)

3.7% 3.3% 0.4% 3.4% 3.3% 0.1%

   สวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ 
(6)

4.8% 4.2% 0.6% 4.5% 4.1% 0.4%

   อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม

   หลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ 
(7)

49.5% 51.9% -2.4% 41.5% 49.3% -7.8%

ม.ิย.-52 ธ.ค.-51

ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล (ลานบาท)

   เงินใหสินเชื่อ 281,453               279,450               2,003 0.7%

   สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 13,555                 12,265                 1,290 10.5%

   สินทรัพยรวม 391,424               394,136               (2,712) -0.7%

   เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 292,889               316,382               (23,493) -7.4%

   หนี้สินรวม 349,889               361,775               (11,886) -3.3%

   สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
 (8)

29,416                 26,592                 2,824 10.6%

   สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 12,119                 5,769                   6,350 110.1%

   สวนของผูถือหุนรวม 41,535                 32,361                 9,174 28.3%

   หุนทุนซื้อคืน 388                      110                      278 252.7%

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

   เงินใหสินเชื่อตอเงินฝากรวมเงินกูยืมระยะสั้น 96.1% 88.3% 7.8%

   สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL-Gross) ตอเงินใหสินเชื่อ 4.8% 4.4% 0.4%

   สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (NPL-Net) ตอเงินใหสินเชื่อ 1.3% 1.4% -0.1%

(1)
 รายไดรวม = รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ + รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

(2)
 รวมขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้

(3)   
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได = รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล / สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย

(4)   
ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย / หนี้สินที่กอใหเกิดคาใชจายเฉลี่ย

(5) 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได - ตนทุนทางการเงิน

(6) 
สวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ = อัตราผลตอบแทนจากเงินใหสินเชื่อ - ตนทุนทางการเงิน

(7) 
อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ = คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัย / รายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ

(8) 
สวนของผูถือหุนไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย

การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ

งบกําไรขาดทุนรวม 

ในไตรมาส 2 ป 2552 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 3,802  ลานบาทเพ่ิมขึ้น  783 ลานบาท หรือรอยละ 

25.9  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน  โดยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล จํานวน 5,468 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  

306 ลานบาท หรือรอยละ 5.9 ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง 477 ลานบาท หรือรอยละ 22.3 เน่ืองจากทิศทางของ

ดอกเบ้ียลดลงอยางตอเน่ือง จากการบริหารตนทุนทางการเงนิ (Cost of Fund) ไดอยางเหมาะสม อยูท่ีรอยละ 2.1 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีรอยละ 3.0 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยอยูท่ีรอยละ 4.8 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกป   2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ จํานวน 7,058 ลานบาท

เพ่ิมขึ้น 1,114 ลานบาท หรือรอยละ 18.7 โดยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล จํานวน 11,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 741 

ลานบาท หรือรอยละ 7.2 จากงวดเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้ออยางตอเน่ือง   และมี

คาใชจายดอกเบ้ีย จํานวน 3,942 ลานบาท ลดลง 373 ลานบาท  หรือรอยละ 8.6 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ียจาก

เงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 4.1 เปนรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

• รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

ในไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 4,109 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน 868 ลานบาท หรือรอยละ 26.8   โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมของรายไดจากการรับประกนัจากธรุกจิ

ประกนัภัย/ประกันชีวิต ขณะท่ีกําไรจากเงินลงทุนลดลง 107 ลานบาท หรือรอยละ 95.5 เนื่องจากภาวะตลาดซบเซาเมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกป  2552   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย จํานวน 10,329 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

3,886 ลานบาท หรือรอยละ 60.3 ซึ่งสวนใหญจากรายไดพิเศษจากกําไรการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับ 

สโกเทียแบงกจาํนวน 2,805 ลานบาท และจากการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจในเครือ    โดยมีรายไดจากการ  

รับประกนัภัย/ประกันชีวิตเพ่ิมขึ้น 1,249 ลานบาท  หรือรอยละ  32.8    

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย  

ในไตรมาส 2 ป 2552 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียมีจํานวน 5,026 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,051 ลานบาท หรือรอยละ 26.4 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพ่ิมขึ้น 688 ลานบาท หรือรอย

ละ 45.5 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพ่ิมขึ้น 180 ลานบาท หรือรอยละ 20.1 และคาใชจายอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ

ธุรกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษัทในเครือ 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 9,639 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

1,985 ลานบาท หรือรอยละ 25.9 จากงวดเดียวกันของปกอน   สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกนั

ชีวิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 35.6 ซึ่งแปรผันตามปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับ

อาคารสถานท่ีและอุปกรณเพ่ิมขึ้นรอยละ 28.4 และ 20.8 ตามลําดับ ท้ังน้ีจากการเพ่ิมสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ 30 

มิถุนายน 2552 ธนาคารมีสาขาท้ังส้ิน 243 สาขา ในขณะท่ีงวดเดียวกันของปกอนมี 191 สาขา อยางไรก็ตามบริษัทฯ 

และบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยาง
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ตอเน่ือง ทําใหอตัราสวนตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับประกนัภัยสุทธิลดลงอยูท่ีรอย

ละ 41.5 จากรอยละ 49.3 ในงวดเดียวกันของปกอน 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในไตรมาส 2 ป 2552 จาํนวน 1,345 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

324 ลานบาท หรือรอยละ 31.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

สําหรับงวด 6 เดอืนแรกป  2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 2,603 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 856 ลานบาท หรือรอยละ 49.0 จากงวดเดียวกันของปกอนจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
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• สินทรัพย  

งบดุลรวม  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 391,424 ลานบาท ลดลง จาํนวน 2,712 ลานบาท หรือรอยละ 0.7 จาก

ส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ มจีาํนวน 55,923 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน  9,867 ลานบาท 

หรือรอยละ 15.0 

- เงินใหสินเชื่อ มีจํานวน 281,453 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปกอน 2,003 ลานบาท หรือรอยละ 0.7 สวน

ใหญเปนผลจากเงินใหสินเชื่อธุรกิจ ท่ีเพ่ิมขึ้น 

- เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 47,284 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปกอน   7,899 ลานบาท หรือรอยละ 20.1 

• หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มจีาํนวน 349,889 ลานบาท ลดลง 11,886 ลาน

บาท หรือรอยละ 3.3 จากส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน มีจํานวน 292,889 ลานบาท ลดลง 23,493 ลานบาท หรือรอยละ 7.4 จาก

จาํนวน 316,382 ลานบาท ณ ส้ินป 2551  

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ มจีาํนวน 24,744 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปกอน  17,451  ลาน

บาท หรือรอยละ 239.3 จากการบริหารสภาพคลอง 

- เงินกูยืมระยะยาว มีจํานวน 9, 430 ลานบาท ลดลง 9, 381 ลานบาท หรือรอยละ 49.9 จากส้ินป 2551  

สวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะยาวเดิมบางสวนมีระยะเวลาใกลจะครบกําหนด ไมถึง 1 ป จึงไดเปล่ียนการ

บันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะส้ัน  ในขณะท่ี ธนาคารธนชาต (บริษทัยอย) ไดออกหุนกูดอยสิทธิในไตร

มาสน้ี เปนจาํนวน 2,000 ลานบาท ซึง่นับเปนเงนิกองทุนชัน้ท่ี 2 โดยจะครบกาํหนดไถถอนในป 2562  

• สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity) 

สวนของผูถือหุนรวม มีจํานวน 41,535 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9,174 ลานบาท หรือรอยละ 28. 3 จากส้ินป 2551  ซึ่งเปนผล

มาจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น 

สินทรัพยและหนี้สิน (พันลานบาท)
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• สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPLs) 

สินเชื่อดอยคุณภาพ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2552 มจีาํนวน 13,555 ลานบาท โดยอัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอ

สินเชื่อรวม  (NPL Ratio) อยูท่ีรอยละ 4.8 เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2551 ท่ีรอยละ 4.4 และเมื่อพิจารณาสินเชื่อดอยคุณภาพ

หลังหักสํารอง (NPL-net) มจีาํนวน 3,478 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเชื่อรวม เทากับรอยละ 1.3 

• ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

หนวย: ลานบาท

ไตรมาสที่ 2  

ป 2552

ไตรมาสที่ 2  

ป 2551

6 เดือนแรก  

ป 2552

6 เดือนแรก  

ป 2551

บมจ. ธนาคาร ธนชาต

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 50.9% 123 85 93 128

     บลจ. ธนชาต 38.2% 25 35 47 72

     บจ. ธนชาตประกันภัย 50.9% 98 28 82 25

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 50.9% 117 174 186 289

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 128 46 130 75

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 83.4% 13 45 53 72

50.9% 1,051 1,210713 572

บริษัทยอย
สัดสวนการถือหุน

ทางตรง/ทางออม

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

 
 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย (Banking Business) 

สําหรับผลประกอบการของธนาคารธนชาต ซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของกลุมธนชาต ในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 ธนาคารมี

กําไรสุทธิ 713 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.6 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยไดรบัปจจยับวกจากการเพ่ิมขึ้น

ของสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากรอยละ 3.3 ในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 เปนรอยละ 3.7  และการขยายตัวของรายไดท่ี

มิใชดอกเบ้ีย ในขณะท่ีไดรับผลกระทบดานลบจากคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมขึ้นจากสินเชื่อท่ีไม

กอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให

ตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวม (Cost to income ratio) ลดลงจากรอยละ 56.4 ในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 

เปนรอยละ 47.3 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2552 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,051 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.1 จากงวดเดียวกันของ

ปกอน สวนใหญมาจากคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีกําไรกอนหักคาใชจายหน้ีสูญและหน้ี

สงสัยจะสูญและภาษีจํานวน 3,775 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.2 เน่ืองจากสวนตางอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นเปนรอย

ละ 3.4 จากรอยละ 3.3  ในงวด 6 เดือนแรกของป 2551 รวมท้ังรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 ขณะท่ี

ตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวมอยูท่ีรอยละ 54.0 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 51.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน 

สินทรัพยรวมของธนาคาร ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2552 มจีาํนวน 355,506 ลานบาท ลดลงจาํนวน 12,766 ลานบาท 

หรือรอยละ 3.5 จากส้ินป 2551 สาเหตหุลักเกดิจากการปรับสภาพคลองใหอยูในระดบัท่ีเหมาะสม หน้ีสนิรวม
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จาํนวน 332,038 ลานบาท ลดลง 14,964 ลานบาท หรือรอยละ 4.3 สวนใหญเกิดจากเงินฝากและเงินกูยืมท่ีลดลง 

ถึงแมวาในเดือนเมษายน 2552 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิเพ่ิมเติมจํานวน 2,000 ลานบาท ขณะท่ีสวนของผูถือ

หุนจาํนวน 23,469 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,198 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 สวนใหญเปนผลจากธนาคารไดทาํการเพ่ิม

ทุนเรียกชําระแลวจํานวน 2,000 ลานบาทในเดอืนพฤษภาคม 2552 เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ณ ส้ินไตรมาสท่ี 

2 ป 2552 อยูท่ีรอยละ 12.9 

ธุรกิจหลักทรัพย (Securities Business) 

ดัชนีหลักทรัพย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2552 ปดท่ี 597.48 จุด ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 768.59 จุด 

ขณะท่ีมูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวันเพ่ิมขึ้นจาก 19,959.3 ลานบาท มาอยูท่ี 21,323.0 ลานบาท  สําหรับมูลคาการ

ซื้อขายเฉล่ียตอวันผาน บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสท่ี 2 ป 255 2 เทากบั 1,789.1 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ี 1, 575.6 ลานบาท หรือรอยละ 13.6 สูงกวามูลคา การซื้อขายเฉล่ีย

ตอวันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.8 โดยมสีวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นมาอยูท่ีรอยละ 4.1 

เปนอันดบัท่ี 7 ของอุตสาหกรรม โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 72.2 ลูกคา

ตางประเทศรอยละ 17.5 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 10.3 

สําหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 2  ป 2552 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิ 123 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 45.8 จากไตร

มาสเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากกําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้น 42 ลานบาท รวมท้ัง

รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 29 ลานบาท ขณะท่ีคาใชจายจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเพียง

เล็กนอยเน่ืองจากการควบคุมคาใชจายและการบริหารงานภายในกลุมธนชาต 

ธุรกิจจัดการกองทุน (Fund Management Business) 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2552 บริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั มี สินทรัพยภายใตการบริหารรวม 

(Asset under Management) จาํนวน 97,661 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 1,646 ลานบาท หรือ

รอยละ 1.7 สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากกองทุนรวม ในขณะท่ีกองทุนสวนบุคคลและกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 106.4 สําหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 

86.5 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 9.1 และกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 4.4 

สําหรับผลการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิ25 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.0 จากไตรมาส

เดียวกันของปกอน สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจดัการกองทุนลดลง 13 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มี

คาใชจายจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 9.8 เน่ืองมาจากการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็

ตาม บริษัทฯไดมีแนวทางในการออกผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและสอดคลอง

กับภาวะตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมใหมากขึ้น 

ธุรกิจประกันชีวิต (Life Assurance Business) 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป 2552 จาํนวน 117 ลานบาท  ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปกอนจํานวน 56 ลานบาท หรือรอยละ 32.4 สวนใหญเกดิรายไดจากเงนิลงทุนลดลง 46  ลานบาท 

เน่ืองจากผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ขณะท่ีคาใชจายจากการดําเนินงานใกลเคียงกับไตรมาส

เดียวกันของปกอน  
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ธุรกิจประกันภัย (Non-life Insurance Business) 

ธุรกิจประกันภัยยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 2 ป 2552 บริษทั ธนชาตประกนัภัย 

จํากัด มีกําไรสุทธิ  98 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 249.5 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน  สวนใหญเกิดจากกําไรจาก

การรับประกันภัยเพ่ิมขึ้น 126 ลานบาท หรือรอยละ 125.3 ขณะท่ีรายไดจากการลงทุนลดลง และคาใชจายจาก

การดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 

 ธุรกิจบริหารสินทรัพย (NPL Assets Management Business) 

บริษทับริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จาํกดั  มกีาํไรสุทธิสําหรับไตรมาสท่ี 2 ป 2552 จาํนวน  128  ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 82 ลานบาท หรือรอยละ 175.6  จากไตรมาสเดยีวกนัของปกอน สวนใหญเปนกาํไรจากเงนิลงทุนในลูกหน้ี 

จาํนวน 152 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 148 ลานบาท รวมท้ังมีการโอนกลับหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในไตรมาสน้ีจํานวน 

56 ลานบาท 

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง 

บริษทัฯและบริษทัยอย มกีารบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมนีโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ี

ไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั มหีนวยงานท่ีดแูลรับผิดชอบดานบริหารความเส่ียงคอยควบคมุดแูลเปนประจาํ

อยางตอเน่ือง มีเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคาความเส่ียงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อัน

ไดแก ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน 

เพ่ือคํานวณวัดคาความเส่ียงตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning 

Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเส่ียงเกินกวาระดับเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริษทั จะทําการตดิตามผลการทํางานในดานการบริหารความเส่ียงเปนประจาํทุกเดอืน 

ในไตรมาสท่ี 2 ของ ป 2552 เงินใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 

บริษทัฯ และบริษทัยอยมกีารลงทุนเพ่ิมในตราสารหน้ีภาคเอกชน และตราสารหน้ีตางประเทศ โดยรวมสงผลใหความ

เส่ียงดานเครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด 

นอกจากน้ีธนาคารธนชาตไดมีการออกหุนกูดอยสิทธิระยะยาวเพ่ือเพ่ิมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 2,000 ลานบาท  ทํา

ใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเส่ียงโดยรวมในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไวอยางมั่นคง  

 

 

 


