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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (งบการเงินฉบับตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแขงขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ป 2554 มีการหดตัวทางธุรกิจในทุกๆภาคสวนอยางชัดเจน ซึ่งเปนผลกระทบจากสถานการณ

มหาอุทกภัยต้ังแตเดือน ตุลาคม ที่ผานมา โดย พื้นที่ทางการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมไดรับความเสียหายเปน

บริเวณกวางสงผลใหการผลิตภาคเกษตร และ ภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง  สวนภาคการสงออกหดตัวจากผลของภาค

การผลิตที่ลดลงและจากความกังวลตอสถานการณเศรษฐกิจโลกเก่ียวกับปญหาหน้ีสาธารณะในประเทศแถบยุโรป 

และ สหรัฐอเมริกา   

ดังนั้น เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) จึงไดมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ลงรอยละ  0.25  มาอยูที่รอยละ 3.25 เพื่อเปนแรงหนุนภาคการลงทุน  ภาคการบริโภคและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหเดินหนาตอไป อีกทั้งเพื่อชวยลดทอนผลกระทบดานลบตอภาคการสงออก นอกจากน้ี ดัชนีความ

เช่ือม่ันทางธุรกิจเดือน พฤศจิกายนลดลงมาอยูที่ระดับ 39  เนื่องจากเหตุการณที่ไดกลาวขางตน แตเปนที่คาดการณวา

ดัชนีความเช่ือม่ันในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในป 2555  โดยเห็นไดจาก  ดัชนีความเช่ือม่ันทาง

ธุรกิจในอนาคต1 กลับมาอยูที่ระดับ 54.4 ผูประกอบการเช่ือม่ันวาภาวะธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นโดยคาดการณวาเงินเฟอมี

แนวโนมปรับลดลง อัตราเงินเฟอทั่วไปไตรมาสที่ 4 อยูที่รอยละ  3.97 ลดลงจาก 4.13 ขณะที่ อัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่

รอยละ 2.82 เพิ่มขึ้นจาก 2.79  

ทั้งนี้ คาดวาภาคเศรษฐกิจในประเทศที่ไดรับความเสียหายในชวงน้ําทวมปลายป 2554 นาจะเร่ิมทยอยฟนตัวกลับมา

ภายในกลางป 2555  โดย GDP ในป 2555 จะขยายตัวอยูที่รอยละ 5.5 - 6.52 โดยไดแรงผลักดันจากมาตรการการ

เยียวยา-ฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย และนโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุนของรัฐบาล ซึ่งมีสวนชวยในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจภายในประเทศ  

อยางไรก็ดี ป 2555 ประเทศไทยก็ยังคงตองเผชิญตอปจจัยความเส่ียงในเร่ืองปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ียังไม

คล่ีคลายไป ความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ การออกมาตรการประชานิยมของรัฐบาลที่เพิ่มความเส่ียงตอ

ภาวะการขาดดุลของไทย  การออกราง พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุน

เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่ธนาคารพาณิชยตองเขามารวมรับผิดชอบ และความไมแนนอนจากภัย

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

                                                 
1 ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนา คือ ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 
2 ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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เหตุการณสําคัญ 

1. เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาตไดรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดย

รับโอนสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทย ณ ส้ินวันที่ 30 กันยายน 2554 ในราคายุติธรรมตาม

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรวมถึงพนักงานธนาคารนครหลวงไทย การรับโอนกิจการในครั้งนี้มีมูลคาสุทธิ

ในการโอนเปนจํานวน 50,134 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยจํานวน 381,077 ลานบาท หนี้สินจํานวน 330,943 ลาน

บาท นอกจากนี้ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554  ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่  6 

ธันวาคม 2554 ที่ประชุมไดมีมติใหภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดใหแกธนาคารธนชาตแลว  ใหธนาคารนครหลวงไทย

หยุดการประกอบธุรกิจและคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใหกระทรวงการคลัง และเปล่ียนช่ือบริษัท

จาก “ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) “ เปน “ บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) “ และใหธนาคารนครหลวงไทย

ดําเนินการเลิกบริษัท  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี  

2. เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ไดทําการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตามที่ราชธานีลิสซิ่งไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน

จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู ทําใหธนาคารธนชาตมีการถือหุนในราชธานีลิสซิ่งรวมจํานวน 874.97 ลานหุน 

และเน่ืองจากมีผูถือหุนเดิมจองซ้ือหุนเพิ่มทุนไมครบตามสิทธิ สงผลใหธนาคารธนชาตมีสัดสวนการถือหุนในราชธานีลิสซิ่ง

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.35 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เปนรอยละ 65.18 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด  

3. เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2555 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร บริษัท ทุนธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เปนระดับ “A+” จากเดิมที่ระดับ “A” การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทฯ นั้นไดสะทอนใหเห็นถึง

ฐานะการเปนบริษัทโฮลด้ิงซึ่งมีความแข็งแกรงทําธุรกิจการลงทุนในกลุมธนชาตรวมถึงการเขามามีบทบาทในการ

บริหารงานใน ธนาคารธนชาต ผานการถือหุน 50.96% และในการจัดอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงคณะผูบริหารที่มี

ความสามารถ ระบบการบริหารความเส่ียงที่พัฒนาจนไดมาตรฐาน ฐานเงินทุนที่แข็งแกรง รวมถึงการสนับสนุนทั้ง

ทางดานธุรกิจและเงินทุนจากพันธมิตรคือ สโกเทียแบงก นอกจากนี้การที่ธนาคารธนชาตรวมกิจการของธนาคาร     

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เขามา ยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกทั้งสถานะทางการตลาด ธุรกิจที่

หลากหลาย และฐานะทางการเงินในอนาคต อันเปนผลจากการเติบโตของสินเช่ือ ฐานเงินรับฝาก และจํานวนสาขาของ

ธนาคารดวย 

ในขณะเดียวกัน ทริสเรทต้ิง ไดทําการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นที่ระดับ 

“AA-” จากเดิมที่ระดับ “A+” การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารธนชาตในคร้ังนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงสถานะทางธุรกิจ

ที่แข็งแกรงขึ้นหลังจากรวมกิจการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เขามา อยางราบรื่นและสําเร็จลุลวงดวยดี 

ซึ่งผลจากการรวมกิจการนี้ทําใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารขนาดกลางท่ีมีฐานลูกคาที่ใหญขึ้นและมีการกระจายตัว

มากกวาเดิม 
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ผลการดําเนินงานสําหรับป 2554 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในป 2554 การควบรวมธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)เปนไปอยางราบร่ืนตามแผนที่วางไวและประสบผลสําเร็จ

ดวยดี  ทําใหธนาคารธนชาตซ่ึงเปนบริษัทยอยเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลางโดยมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น มีการกระจาย

ตัวการใหบริการผานสาขาและเครื่องบริการอัตโนมัติครอบคลุมทั่วประเทศ    รวมทั้งยังคงมีการขยายธุรกิจอยาง

ตอเนื่องภายใตภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ภาวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และ   

อุทกภัยในชวงปลายป  โดยในป 2554 สินทรัพยรวมและเงินใหสินเช่ือของบริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวที่ รอยละ 

1.4 และรอยละ 4.5 มาอยูที่ 895,157 ลานบาท และ 637,104 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบจากส้ินปที่ผานมา และมีกําไร

สุทธิจํานวน 5,002 ลานบาท  

“สําหรับการดําเนินธุรกิจในปตอไป บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน (Transformation to Strength) โดยมุงเนนการพัฒนาและปรับโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งกระบวนการใหบริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองทุกความตองการของลูกคา” 

โดยสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญมีดังนี้ 

■ การขยายตัวของสินเช่ือรอยละ 4.5 จากส้ินปที่ผานมา โดยสินเช่ือจากธุรกิจเชาซ้ือมีการขยายตัวสูง

ถึงรอยละ 19.4 จากส้ินปที่ผานมา แมวาในชวงไตรมาสสุดทายของป 2554 ธุรกิจดังกลาวจะไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัยก็ตาม สําหรับสัดสวนสินเช่ือรายยอยตอสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมอยูที่รอยละ 62 ตอ 38  

■ การขยายตัวดานเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินลดลงรอยละ 2.7 จากส้ินปที่ผานมา โดยมีสัดสวนเงินฝาก

ประเภทกระแสรายวันและเงินฝากประเภทออมทรัพย (CASA) ตอเงินฝากรวมต๋ัวแลกเงินเทากับรอยละ 

26.9 สําหรับสัดสวนต๋ัวแลกเงินเทากับรอยละ 33.4 

■ สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Interest Spread) ปรับตัวลดลงตามภาวะอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีปรับตัว

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และบางสวนจากผลกระทบภาวะนํ้าทวมในชวงไตรมาสสุดทายของป สวนตาง

อัตราดอกเบี้ยในป 2554 อยูที่รอยละ 2.8 ลดลงจากปที่ผานมาที่รอยละ 3.2 โดยอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Yield on earning assets) เทากับรอยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด ขณะที่ตนทุนทางการเงิน (Cost of fund) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 2.7 ตามภาวะ

ดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งภาวะการแขงขันดานเงินฝากและการบริหารสภาพคลอง  

■ การขยายตัวของรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย ไดแก รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ คานายหนาจาก

การซ้ือขายหลักทรัพย กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กําไรสุทธิจากเงิน

ลงทุน สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย รายไดเงินปนผล รายไดจากการรับ

ประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิอยูที่

รอยละ 32.0 เปรียบเทียบกับปที่ผานมาท่ีรอยละ 32.1 

■ การควบคุมและบริหารคาใชจายจากการดําเนินการ โดยอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอ

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิอยูที่รอยละ 60.9 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่รอยละ 50.5 สวนใหญเปนผล
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จากคาใชจายจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) อันไดแก คาใชจายในการปรับปรุงระบบงาน

สารสนเทศ คาใชจายในการดูแลและการฝกอบรมพนักงาน และคาใชจายเก่ียวกับการตกแตงสาขา 

รวมทั้งคาใชจายที่แปรผันตามปริมาณธุรกิจ เปนตน 

■ การบริหารจัดการสินเช่ือดอยคุณภาพ คาใชจายหน้ีสูญตอสินเช่ือรวมอยูที่รอยละ 0.3 ใกลเคียงกับป

ที่ผานมา   โดยในป 2554 ไดมีการจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด (TS AMC) เพื่อบริหารหนี้

ดอยคุณภาพดังกลาว  

■ ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในชวงไตรมาสสุดทายของป ธนาคารและบริษัทยอยไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณอุทกภัยเชนกัน โดยแบงเปนผลกระทบตอสินทรัพยของธนาคาร และผลกระทบตอธุรกิจ

สินเช่ือ ดังนี้ 

1. ผลกระทบตอสินทรัพยของธนาคาร โดยมีสาขาท่ีไดรับผลกระทบในชวงดังกลาวและหยุด

ดําเนินการท้ังส้ิน 57 สาขา และตูเอทีเอ็มจํานวน 228 ตู   ซึ่งทั้งหมดไดทยอยกลับมาเปด

ดําเนินการตามปกติในชวงปลายป โดยคาใชจายในการซอมแซมสามารถเรียกคืนเงินชดเชย

ความเสียหายไดจากบริษัทประกันภัย 

2.  ผลกระทบตอธุรกิจสินเช่ือ กลุมสินเช่ือที่ไดรับผลกระทบไดแก  กลุมสินเช่ือเชาซ้ือ และกลุม

สินเช่ือ SMEs ซึ่งมีผลกระทบตอธนาคารไมมากนัก อยางไรก็ตามธนาคารไดออกมาตรการ

เพื่อใหความชวยเหลือลูกคาตามความเหมาะสมในแตละกลุมลูกคา   เชน  การปรับ

โครงสรางหนี้ การพักระยะเวลาชําระหน้ี เปนตน 

สําหรับฐานะการเงินรวม กลุมธนชาตยังคงมีการเติบโตดานสินทรัพยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใหสินเช่ือ ถึงแมวาป 

2554 ที่ผานมา กลุมธนชาตมีภารกิจสําคัญคือการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาตก็

ตาม โดย ณ ส้ินป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเช่ือจํานวน 637,104 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,458 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.5 จากส้ินป 2553 สงผลใหสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2554 มีจํานวน 895,157 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,400 ลาน

บาท หรือรอยละ 1.4 จากส้ินปกอน  

กําไรตอหุน  (EPS) สําหรับป 2554 เทากับ 3.91 บาท เทียบกับกําไรตอหุนจํานวน 4.41 บาท ในปกอน อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉล่ีย (ROAA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) อยูที่รอยละ 1.00 

และ 13.66 ตามลําดับ   
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หนวย: ลานบาท

เปลีย่นแปลง

รอยละ

รายไดดอกเบ้ีย 44,419 35,027 26.8

คาใชจายดอกเบ้ีย (20,104) (11,998) 67.6

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 24,315 23,029 5.6

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372 2,881 17.0

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 8,058 7,998 0.8

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 35,745 33,908 5.4

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ (21,760) (17,109) 27.2

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา (2,077) (1,653) 25.7

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 11,908 15,146 (21.4)

ภาษีเงินได (3,136) (4,844) (35.3)

กําไรกอนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 8,772 10,302 (14.9)

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (3,770) (4,663) (19.2)

กําไรสทุธิ 5,002 5,639 (11.3)

กําไรตอหุน (EPS) (บาท) 3.91 4.41 (11.3)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (รอยละ) 13.7 16.5 (17.0)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉล่ีย (รอยละ) 1.0 1.4 (28.6)

สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (รอยละ) 2.8 3.2 (12.5)

อัตราสวนรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (รอยละ) 32.0 32.1 (0.3)

อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (รอยละ) 60.9 50.5 20.6

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ป 2554 ป 2553

 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 

ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 24,315 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,286 ลานบาท หรือรอย

ละ 5.6 เม่ือเทียบกับปกอน โดยที่รายไดดอกเบี้ย มีจํานวน 44,419 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 9,392 ลานบาท หรือรอยละ 

26.8  ในขณะที่ คาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น 8,106 ลานบาท หรือรอยละ 67.6 จากปกอน สงผลใหสวนตางอัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Spread) ในป 2554 อยูที่รอยละ 2.8 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 3.2 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น  

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยประกอบดวยรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ โดยมี

อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ป 2554 อยูที่รอยละ 68 ตอ 32 

■ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจํานวน 3,372 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

491 ลานบาท หรือรอยละ 17.0 เม่ือเทียบกับปกอน โดยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จํานวน  3,873

ลานบาท เพิ่มขึ้น 471 ลานบาท หรือรอยละ 13.8 ในขณะท่ีคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีจํานวน 

501 ลานบาท ลดลง 20 ลานบาท หรือรอยละ 3.8 จากการเพิ่มผลิตภัณฑทางการเงินของกลุมธนชาต 
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■ รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ  ไดแก กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ    

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย  รายไดเงินปนผล  

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย  รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิและรายไดอื่น   

ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆจํานวน 8,058 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป

กอนจํานวน 60 ลานบาท หรือรอยละ 0.8 เปนการเพิ่มขึ้นจากกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 616 ลานบาท 

หรือรอยละ 117.8  รายไดเงินปนผลเพิ่มขึ้น 263 ลานบาท จาก 492 ลานบาท เปน 755 ลานบาท 

ในขณะท่ีคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยมีจํานวน 1,071 ลานบาท ลดลงรอยละ 19.4 จากภาวะตลาดทุน

ที่ผันผวนในปที่ผานมา อีกทั้งรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิลดลง 224 ลานบาท จาก 

2,351 ลานบาท เปน 2,127 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.5 สาเหตุจากมีผลิตภัณฑบางรายการครบ

กําหนด รวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณอุทกภัย 

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 

ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ จํานวน 21,760 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,651 

ลานบาท หรือรอยละ 27.2 จากปกอน สวนใหญเกิดจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 26.5 รวมทั้งใน

ปนี้ ธนาคารธนชาต ไดรวมคาใชจายจากการรวมกิจการ (Integration Cost) อันไดแก คาใชจายในการปรับปรุง

ระบบงานสารสนเทศ การเปล่ียนรูปลักษณสาขา รวมท้ังโครงการเกษียณอายุกอนครบกําหนดดวยความสมัครใจ 

เปนตน สงผลใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิอยูที่รอยละ 60.9 

คาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา 

ในป 2554 คาใชจายหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคามีจํานวน 2,077 ลานบาท เพิ่มขึ้น 424 

ลานบาท หรือรอยละ 25.7 สวนใหญเกิดจากคาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 444 ลานบาท 

หรือรอยละ 26.3  
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ฐานะทางการเงิน 

หนวย: ลานบาท

เปล่ียนแปลง

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รอยละ

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 63,232 7.1 85,105 9.6 (25.7)

   เงินลงทุนสุทธิ 152,511 17.0 145,376 16.5 4.9

   เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ 1,673 0.2 2,239 0.3 (25.3)

   เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับ 638,084 71.3 610,602 69.2 4.5

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา

      จากการปรับโครงสรางหน้ี (27,286) (3.1) (27,959) (3.2) (2.4)

   สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดจากการรวมธุรกิจสุทธิ 3,498 0.4 3,963 0.4 (11.7)

   คาความนิยม 13,981 1.6 13,671 1.6 2.3

   สินทรัพยอื่น 49,464 5.5 49,760 5.6 (0.6)

สินทรัพยรวม 895,157 100.0 882,757 100.0 1.4

   เงินรับฝาก 435,865 48.7 532,382 60.3 (18.1)

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 60,151 6.7 40,545 4.6 48.4

   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 262,653 29.3 184,717 20.9 42.2

   หน้ีสินอื่น 60,807 6.8 53,394 6.1 13.9

หนีส้ินรวม 819,476 91.5 811,038 91.9 1.0

   สวนของบริษัทใหญ 38,259 4.3 36,092 4.1 6.0

   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 37,422 4.2 35,627 4.0 5.0

สวนของเจาของรวม 75,681 8.5 71,719 8.1 5.5

รวมหนีสิ้นและสวนของเจาของ 895,157 100.0 882,757 100.0 1.4

มูลคาตามบัญชีตอหุน (BOOK VALUE) (บาท) 29.94             28.24             6.0

งบแสดงฐานะการเงินรวมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 มีการปรับปรุงเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงวด 31 ธันวาคม 2554

งบแสดงฐานะการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

สินทรัพย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยรวมของกลุมธนชาตมีจํานวน 895,157 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,400 ลานบาท 

หรือรอยละ 1.4 จากส้ินป 2553 สาเหตุหลักเกิดจากเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 

ซึ่งยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดสําคัญของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ดังนี้ 

■ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจํานวน 63,232 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปกอน  21,873 

ลานบาท หรือรอยละ 25.7 โดยเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกิน 

■ เงินใหสินเช่ือและดอกเบี้ยคางรับมีจํานวน 638,084 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 27,482 ลานบาท 

หรือรอยละ 4.5 โดยสัดสวนการใหสินเช่ือรายยอยตอสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดยอมอยูที่ 

รอยละ 62 ตอ 38  
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หนี้สิน 

หนี้สินรวมของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 819,476 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,438 ลานบาท หรือ

รอยละ 1.0 จากส้ินป 2553 โดยมีรายการสําคัญดังนี้ 

หนวย: ลานบาท

เปล่ียนแปลง

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รอยละ

เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน

จายคืนเมื่อทวงถาม 7,117 1.1 7,205 1.1 (1.2)

ออมทรัพย 169,051 25.8 181,106 26.9 (6.7)

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 259,634 39.7 338,713 50.4 (23.3)

ต๋ัวแลกเงิน 218,224 33.4 139,534 20.8 56.4

อื่นๆ 63 0.0 5,358 0.8 (98.8)

รวมเงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน 654,089 100.0 671,916 100.0 (2.7)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

 
■ เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงินรวมมีจํานวน 654,089 ลานบาท ลดลง 17,827 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 จาก

ส้ินปกอน โดยมีสัดสวนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย (CASA) ตอ

เงินรับฝากและต๋ัวแลกเงินรวมเทากับรอยละ 26.9 และสัดสวนต๋ัวแลกเงินตอเงินรับฝากและต๋ัวแลกเงิน

รวมเทากับรอยละ 33.4 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.8 ณ ส้ินป 2553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  มีจํานวน 60,151 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 19,606 ลาน

บาท หรือรอยละ 48.4 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร 

 สวนของเจาของ 

สวนของเจาของรวม มีจํานวน 75,681 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,962 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 จากส้ินป 2553        

สวนใหญมาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับป 2554 จํานวน    

5,002 ลานบาท รวมท้ังผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนของพนักงานทํา

30.3% 28.0% 29.4% 27.8% 26.1% 26.9%

48.8% 51.2% 44.5% 42.2% 39.7%

20.9% 20.8% 26.1% 30.0% 30.0% 33.4%

43.9%

0%

25%

50%

75%

100%

Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11

Current & Saving Fixed Bill of Exchange

Deposit and B/E Breakdown
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ใหกําไรสะสมลดลง 1,170 ลานบาท และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งหลังของป 2553  และ

คร่ึงแรกของป 2554 ใหแกผูถือหุนจํานวนรวมกันทั้งส้ิน 1,533 ลานบาท  

 สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPLs) 

31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-53 31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-53

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท) 17,989 7,648 40,188 39,663

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท้ังหมด (ลานบาท) 12,680 7,432 27,093 27,657

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL-gross) ตอเงินใหสินเช่ือรวม (รอยละ) 2.7 2.3 5.9 6.0

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (NPL-net) ตอเงินใหสินเช่ือรวม (รอยละ) 1.5 0.6 2.8 2.7

อัตราสวนสํารองตอสํารองพึงกันตามเกณฑ ธปท. (รอยละ) 116.1 107.1 107.7 113.1

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท้ังหมดตอสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได (รอยละ) 70.5 97.2 67.4 69.7

ธนาคารธนชาต ทุนธนชาตและบรษัิทยอย

 

สินเช่ือดอยคุณภาพ ณ  ส้ินป 2554 มีจํานวน 40,188 ลานบาท เพิ่มขึ้น 525 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 จากส้ินปที่

ผานมาสวนใหญเกิดจากการรวมสินเช่ือดอยคุณภาพของบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ในขณะท่ีสินเช่ือ

ดอยคุณภาพลดลงจากไตรมาสที่ผานมาจํานวน 2,281 ลานบาท หรือรอยละ 5.4 เกิดจากความสําเร็จในการแกหนี้

ซึ่งสวนใหญเปนหนี้ที่บริหารภายใต TS AMC  

อัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้รวม  (NPL Ratio) อยูที่รอยละ 5.9 ลดลงจากส้ินป 2553 ที่

รอยละ 6.0 และเม่ือพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPL-net) มีจํานวน 18,633 ลานบาท และมี

อัตราสวน NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 2.8 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage Ratio) ของธนาคารธนชาตในป 2554 

เทากับรอยละ 70.5 ลดลงจากปที่ผานมาท่ีรอยละ 97.2 เปนผลจากการรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่ง

เงินใหสินเช่ือสวนใหญมีหลักประกันคุมจึงทําใหอัตราสวนดังกลาวลดลง 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

หนวย: ลานบาท

2554 2553

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 7,671                    8,777                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96% 6,668                    5,719                    

บริษทัหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96% 293                       391                       

บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 38.22% 89                         131                       

บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด 50.96% 436                       352                       

บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จํากัด 50.96% 770                       688                       

บริษทับริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 50.96% 91                         -

บริษทั ธนชาตกรุป ลีสซ่ิง จํากัด 50.96% 99                         214                       

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร จํากัด 50.95% 75                         68                         

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)* 33.22% 205                       -

บริษทับริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00% 446                       461                       

บริษทับริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44% 120                       108                       

*ธนาคารธนชาต ถือหุนในบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง ในสัดสวนรอยละ 65.18 ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2554

บรษิัทยอย
สดัสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ

 

ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอย  
(บทวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553) 

ป 2554 ถือไดวาเปนปแหงการควบรวมกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารไดให

ความสําคัญกับการดําเนินการดังกลาวควบคูไปกับการมุงเนนขยายธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง   แมวาในปที่ผานมา

ไดเผชิญกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ อาทิ  การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เหตุการณ

อุทกภัยน้ําทวมในชวงไตรมาสสุดทายของป ตลอดจนภาวะการแขงขันที่อยูในระดับสูงขึ้น  สินทรัพยรวมและการให

สินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอย ณ ส้ินป 2554 มีการขยายตัวรอยละ 1.5 จากส้ินป 2553 และมีกําไรสุทธิสวนที่เปน

ของธนาคาร 2554 จํานวน 7,671 ลานบาท โดยรายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญมีดังนี้ 

■ การขยายตัวของสินเช่ือรอยละ 4.7 จากส้ินป 2553  โดยเฉพาะสินเช่ือจากธุรกิจเชาซ้ือมีการขยายตัว

ถึงรอยละ 14.8 จากส้ินปที่ผานมา และยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําในตลาดสินเช่ือเชาซ้ือ  แมวา

จะไดรับผลกระทบบางสวนจากเหตุการณอุทกภัยในชวงไตรมาสสุดทายก็ตาม โดยมียอดคงคางท้ังส้ิน

จํานวน  273,019 ลานบาท สําหรับสัดสวนการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถใหมตอปริมาณการจําหนายรถใหม 

(Penetration Rate) ในป 2554 เทากับรอยละ 19.1 นอกจากนั้น ผลจากการควบรวมธนาคารนครหลวง

ไทย ทําใหสัดสวนสินเช่ือของธนาคารมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น   โดยสัดสวนสินเช่ือรายยอยตอสินเช่ือ

ธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยูที่รอยละ 62 ตอ 38   
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■ ดานเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินลดลงรอยละ 2.6 จากส้ินป 2553 โดยในระหวางปไดมีการปรับกลยุทธ

ในการออกผลิตภัณฑและอัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย รวมทั้ง

ภาวะการแขงขันทางธุรกิจ โดยสัดสวนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและเงินฝากประเภทออมทรัพย 

(CASA) ตอเงินฝากรวมต๋ัวแลกเงินเทากับรอยละ 26.9  

■ สวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Interest Spread) อยูที่รอยละ 2.9 ลดลงจากส้ินปที่ผานมาท่ีรอยละ 3.3 โดย

มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Yield on earning assets) เพิ่มขึ้นตามการปรับตัว

ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนรอยละ 5.5 จากปที่ผานมาท่ีรอยละ 5.1 แมวาในไตรมาสสุดทายของป 

ธนาคารและบริษัทยอยไดหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยบางสวนจากลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

อุทกภัย โดยคาดวารายไดดังกลาวจะกลับมารับรูไดในไตรมาสถัดไป อยางไรก็ตาม จากการรวมผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยรายละเอียดตามท่ีไดกลาวขางตน สงผลให

อัตราผลตอบแทนจากเงินใหสินเช่ือ (Yield on loan) ในไตรมาสสุดทายปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย สําหรับ

ตนทุนทางการเงิน (Cost of fund) เพิ่มขึ้นเชนกัน เปนรอยละ 2.6 จากปที่ผานมาท่ีรอยละ 1.8 ซึ่งเปนผล

จากทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลาด รวมทั้งแรงกดดันจากภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น 

■ การบริหารจัดการสินเช่ือดอยคุณภาพ โดยคาใชจายหน้ีสูญตอสินเช่ือรวมอยูที่รอยละ 0.4 เพิ่มขึ้น

เพียงเล็กนอยจากรอยละ 0.3 ในปที่ผานมา  แมวาในชวงไตรมาสสุดทายธนาคารจะไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณอุทกภัยก็ตาม นอกจากนี้ ผลจากการที่ TS AMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารมีการบริหาร

หนี้ดอยคุณภาพอยางใกลชิดและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และรับ

ชําระหน้ีจากลูกหนี้รายใหญ  สงผลใหสามารถลดภาระการต้ังสํารองและสินเช่ือดอยคุณภาพมีแนวโนม

ปรับตัวดีขึ้น โดย ณ ส้ินป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเช่ือดอยคุณภาพจํานวน 37,677 ลานบาท 

เปนอัตราสวนตอเงินใหสินเช่ือรวม (Gross NPL to total loan) เทากับรอยละ 5.6  

■ การขยายตัวจากรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย ไดแก รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ คานายหนาจาก

การซ้ือขายหลักทรัพย กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กําไรสุทธิจากเงิน

ลงทุน สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย รายไดเงินปนผล รายไดจากการรับ

ประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดําเนินงานสุทธิอยูที่

รอยละ 30.2 

■ การควบคุมและบริหารคาใชจายจากการดําเนินการ อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายได

จากการดําเนินงานสุทธิอยูที่รอยละ 62.4 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาท่ีรอยละ 51.5 สวนใหญไดรับผลกระทบ

จากสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งมีคาใชจายจากการควบรวมกิจการ (Integration Cost) 

อันไดแก คาใชจายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ  การเปล่ียนรูปลักษณสาขา  การดูแลและ

ฝกอบรมพนักงาน รวมทั้งคาใชจายโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนตน  

■ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2554 

เปนจํานวน 2,948 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 27.7  ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งอยูที่รอยละ 33.2  

ทั้งนี้ เปนผลจากการท่ีไตรมาส 2 มีการโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPA) มายัง บริษัทบริหาร
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สินทรัพย ที เอส  จํากัด รวมทั้งในไตรมาสที่ 3 ไดมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยนครหลวง

ไทย จํากัด  สงผลใหสามารถใชสํารองดอยคาจากสินทรัพยดังกลาวเปนคาใชจายทางภาษี   

■  ความเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 91,093 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 จํานวน 61,638 ลานบาท และเงินกองทุนช้ันที่ 2 จํานวน 29,455 ลานบาท โดยมีอัตราสวน

เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 13.7  ทั้งนี้ การคํานวณเงินกองทุนดังกลาวไดหักคาความ

นิยมจากการเขาซ้ือหุนธนาคารนครหลวงไทย จํานวน 15,740 ลานบาท และรวมหุนกูดอยสิทธิที่รับโอน

จากธนาคารนครหลวงไทยจํานวน 10,000 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑการผอนผันจากธนาคารแหง

ประเทศไทย  ที่ใหรวมรายการดังกลาวเม่ือการรวมกิจการเสร็จส้ิน (1 ตุลาคม 2554) 

สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ (ขอมูลตามงบการเงินรวม)
2554 2553 %เปลี่ยนแปลง

ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)

รายไดดอกเบี้ย 44,214 34,781 27.1%

คาใชจายดอกเบ้ีย (19,797) (11,566) 71.2%

รายไดดอกเบี้ยสทุธิ 24,416 23,216 5.2%

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสทุธิ 3,358 2,850 17.8%

รายไดจากการดําเนินงาน 17,927 15,441 16.1%

คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (10,726) (8,834) 21.4%

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 34,975 32,673 7.0%

คาใชจายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ (21,841) (16,824) 29.8%

กําไร(ขาดทุน)กอนหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 13,134 15,849 (17.1%)

หนี้สญู หน้ีสงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอยคา (2,504) (2,149) 16.5%

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 10,630 13,701 (22.4%)

ภาษีเงินได (2,948) (4,548) (35.2%)
กําไรสุทธิ 7,682 9,152 (16.1%)

     สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 7,671 8,777 (12.6%)

     สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 10 376 (97.2%)
7,682 9,152 (16.1%)

ธ.ค.-54 ธ.ค.-53 %เปลี่ยนแปลง

ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล (ลานบาท)

   เงินใหสนิเช่ือ 635,220 606,851 4.7%

   สนิทรัพยรวม 886,060 873,203 1.5%

   เงินฝากและตั๋วแลกเงิน 655,206 672,475 (2.6%)

   - เงินฝาก 436,040 532,656 (18.1%)

   - ตั๋วแลกเงิน 219,167 139,819 56.8%

   หน้ีสนิรวม 810,526 800,809 1.2%

   สวนของบริษัทใหญ 74,848 72,183 3.7%
   (ไมรวมสวนไดเสียทีไมมีอํานาจควบคุม)

(2)(1)
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2554 2553 %เปลี่ยนแปลง

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

   อตัราผลตอบแทนตอสนิทรัพยเฉลีย่ (ROAA) 0.9% 1.2% (0.3%)

   อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลีย่ (ROAE) (2) 10.6% 15.5% (4.9%)

   สวนตางอตัราดอกเบ้ีย  (Interest Spread) 2.9% 3.3% (0.4%)

   อตัราสวนรายไดที่มิใชดอกเบ้ียตอรายไดรวม 30.2% 28.9% 1.2%

   หลงัหักคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

   อตัราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม 62.4% 51.5% 11.0%

   หลงัหักคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

   หน้ีสงสยัจะสญูตอสนิเช่ือรวม (Provision to total loan) 0.39% 0.35% 0.0%

   เงินใหสนิเช่ือตอเงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน 96.9% 90.2% 6.7%

   เงินกองทุนตอสนิทรัพยเสีย่ง 13.7% 14.8% (1.0%)
(1)

 สวนของผูถือหุน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชฉีบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน

(2)
 ในระหวางป 2553 ธนาคารไดออกหุนสามัญเพิม่ทุนจํานวน 35,790 ลานบาท

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันผาน บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) สําหรับป 2554 เทากับ 2,266 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนที่ 2,305 ลานบาท และมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.43 เปนอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม โดยมูลคา

การซื้อขายหลักทรัพยแบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 77.4 ลูกคาตางประเทศรอยละ 1.6 และลูกคาสถาบันการเงินรอย

ละ 21.0 

บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 293 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 98 ลานบาท หรือรอยละ 25.0 

โดยรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 จากคานายหนาสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพิ่มขึ้น 52 ลานบาท หรือรอยละ 115.5 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 51 ลานบาทหรือรอยละ 75.1 รวมทั้งรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้น 

35.7 ลานบาท ในขณะท่ีรายไดคาธรรมเนียมและบริการลดลงรอยละ 27.1 สําหรับคาใชจายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 

บล.ธนชาต มีอัตราการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเทากับรอยละ 149.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไว คือไมตํ่ากวารอยละ 7.0 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  

ณ ส้ินป 2554 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under 

Management) จํานวน 96,351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2553 จํานวน 2,795 ลานบาท หรือรอยละ 3.0 สวนใหญ

เปนการเพิ่มขึ้นของกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 76.7 ในขณะท่ีกองทุนรวมมีการขยายตัวลดลงรอยละ 1.8 และ

กองทุนสวนบุคคลมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 สําหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของ

กองทุนรวมรอยละ 81.3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 9.2 และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 9.4 

สําหรับผลการดําเนินงานป 2554 บลจ. ธนชาต มีกําไรสุทธิจํานวน  89 ลานบาท ลดลงจากปกอน  42  ลานบาท หรือ

รอยละ  32.2 สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุนลดลง 35.97 ลานบาท หรือรอยละ 8.49 อยางไร
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ก็ตาม บลจ. ธนชาต ไดมีแนวทางในการออกผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ

สอดคลองกับภาวะตลาดและแนวโนมอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีผลกําไรสุทธิสําหรับ ป 2554 จํานวน 436 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป

กอนจํานวน 84 ลานบาท หรือรอยละ 23.8 โดยปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานไดแก เบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น

เปนผลจากการขยายตัวในชองทาง Bancassurance ที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

รวมทั้งการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2554 ธนชาตประกันภัยไดจายเงินปนผลจํานวน 300 ลานบาท ในอัตราสวนหุนละ 4.05 

บาท โดยอัตราสวนเงินกองทุน ณ ส้ินป 2554 อยูที่รอยละ 505.0 สูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดที่รอยละ 125.0 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน  770 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน  82  ลาน

บาทหรือรอยละ  11.9  โดยมีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้น  รายไดจากการลงทุนเพิ่มขึ้น

จํานวน  202  ลานบาทหรือรอยละ  29.9  ทั้งนี้กําไรจากการรับประกันภัยใกลเคียงกับปกอน    โดยอัตราสวนความ

เพียงพอของเงินกองทุนตามกรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (CAR) อยูที่รอยละ 278.0 สูงกวาเกณฑที่

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดที่รอยละ 125.0   

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด  

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด (TS AMC) ไดจัดต้ังเม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการโอน

กิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทย 

ทั้งสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans: NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (Non-Performing Asset: 

NPA) โดยดําเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามความสามารถที่

แทจริง และกลับเปนสินเช่ือที่มีคุณภาพ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส้ินป 2554 บริษัทมีสินทรัพยจํานวน 12,178 ลานบาท โดยในระหวางปไดมีการบริหารหนี้รายใหญไดจํานวน 460 ลาน

บาท โดยมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 36 ราย เปนจํานวนเงิน 1,819 ลานบาท และมีการรับชําระหน้ีจากลูกหนี้เสร็จส้ิน 

98 ราย เปนจํานวนเงิน 812 ลานบาท สงผลใหกําไรสุทธิสําหรับป 2554 มีจํานวน 91 ลานบาท  
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การบรหิารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง  

บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเส่ียงคอยควบคุมดูแลเปนประจํา

อยางตอเนื่อง มีเคร่ืองมือที่ใชในการวัดคาความเส่ียงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อัน

ไดแก ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน 

เพื่อคํานวณวัดคาความเส่ียงตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning 

Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเส่ียงเกินกวาระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด โดยคณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 4 ของ ป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังคงมีการขยายตัวดานสินเช่ืออยางตอเนื่องโดยเฉพาะสินเช่ือเชา

ซ้ือ  นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  ตราสารหน้ีภาคเอกชน  และ

หลักทรัพยจดทะเบียน โดยรวมสงผลใหความเส่ียงดานเครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น  

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด  บริษัทฯ 

และบริษัทยอยยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเส่ียงโดยรวมในปริมาณท่ีเพียงพอทีจ่ะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม

แผนงานท่ีวางไวอยางม่ันคง  
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานป 2554 และ 2553 
หนวย: ลานบาท

เปลีย่นแปลง

รอยละ

รายไดดอกเบี้ย 44,419           35,027           26.8              

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,237               1,057               111.6               

     เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 86                    90                    (4.4)                  

     เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,143               3,666               13.0                 

     เงินใหสินเช่ือ 20,942             14,952             40.1                 

     การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 17,011             15,262             11.5                 

คาใชจายดอกเบี้ย (20,104)          (11,998)          67.6              

     เงินรับฝาก (8,969)              (5,953)              50.7                 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (1,288)              (511)                 152.1               

     เงินนําสงเขาสถาบนัคุมครองเงนิฝาก (1,955)              (1,914)              2.1                   

     ตราสารหน้ีที่ออก (7,888)              (3,616)              118.1               

     เงินกูยืม (1)                     (3)                     (66.7)                

     คาธรรมเนียมในการกูยืม (3)                     (1)                     200.0               

รายไดดอกเบี้ยสทุธิ 24,315           23,029           5.6                

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 3,873               3,402               13.8                 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (501)                 (521)                 (3.8)                  

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,372               2,881               17.0                 

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 891                  571                  56.0                 

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,139               523                  117.8               

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัรวมตามวธิีสวนไดเสีย 258                  369                  (30.1)                

กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น 47                    663                  (92.9)                

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ 12,853             11,185             14.9                 

รายไดเงินปนผล 755                  492                  53.5                 

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย 1,071               1,329               (19.4)                

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ 1,770               1,700               4.1                   

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 46,471           42,742           8.7                

คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวติ (10,726)            (8,834)              21.4                 

รายไดจากการดําเนินงานสทุธิ 35,745 33,908 5.4

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 10,849             8,576               26.5                 

คาตอบแทนกรรมการ 68                    66                    3.0                   

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ 3,438               3,092               11.2                 

คาภาษอีากร 912                  635                  43.6                 

คาใชจายอื่น 6,493               4,740               37.0                 

รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 21,760           17,109           27.2              
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา (2,077) (1,653) 25.7

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 11,908 15,146 (21.4)
ภาษเีงินได (3,136) (4,844) (35.3)

กําไรกอนสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 8,772 10,302 (14.9)
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (3,770) (4,663) (19.2)
กําไรสทุธิ 5,002 5,639 (11.3)

ป 2554 ป 2553งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 


