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บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
งวด 6 เดือนแรกของป 2548

วิเคราะหภาวะทางเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปแรกขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงอยางชัดเจน จากปจจัยตางๆ ที่รุมเราอยางตอเนื่องตั้ง
แตปลายป 2547 โดยปจจัยสําคัญที่กระทบตอความเชื่อมั่นของผูผลิตและผูบริโภค รวมไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
คือ ปญหาราคาขายปลีกน้ํามันภายในประเทศที่เรงตัวสูงขึ้นอยางมาก และปญหาการขาดดุลการคาที่เกิดขึ้นเร็วกวาที่
หลายฝายคาดการณไว

ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนา 1 เดือน ตลาดดูไบ ไดมีการปรับขึ้นตอเนื่อง จาก 34.53 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ในปลายป 2547 มาอยูที่ 51.46 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในเดือนมิถุนายน 2548 อีกทั้งยังมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอีก 
ทําใหราคาสินคามีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดย อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในชวง 6 เดือนแรกของป 2548 อยูที่
รอยละ 2.9 เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในป 2547 ที่ระดับรอยละ 2.7 ทั้งนี้เปนการเรงตัวขึ้นอยางมากในชวง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2548 ภายหลังจากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลภายในประเทศ และมีการลอย
ตัวอยางมีการจัดการในชวงปลายไตรมาสที่ 2 ป 2548

สงผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อยูในระดับต่ํา ขณะเดียวกันจากมูลคาการนําเขาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางมาก สงผลให ดุล
การคาใน 5 เดือนแรกของป 2548 ขาดดุลกวา 6,609 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตามดุลการชําระเงินในชวง 5 เดือน
แรกยังคงเกินดลุ 767 ลานดอลลารสหรัฐ จากภาคการทองเที่ยว และดุลเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิที่เกินดุล
 ทั้งนี้คาเงินบาทในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2548 มีแนวโนมออนคาลง สอดคลองกับคาเงินในภูมิภาค โดยอัตราแลก
เปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ยไดมีการปรับออนคาลงจาก 38.61 บาทตอดอลลารสหรัฐในเดือนมีนาคม มา
อยูที่เฉลี่ย 40.73 บาทตอดอลลารสหรัฐในเดือนมิถุนายน 2548 และมีแนวโนมออนคาลงอีก
 

 สัดสวนของการใชจายและการลงทุนภาครัฐตอจีดีพีปรับเพิ่มสูงขึ้น สะทอนบทบาทของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ภายใตปจจัยรุมเรามากมาย
 

 ภาคการเงินการธนาคารนั้น เนื่องจากอัตราเงินเฟอมีแนวโนมปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหธปท. มีการปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย R/P 14 วัน อีก 2 ครั้งนับจากปลายป 2547 ที่ผานมา โดยเปนการปรับเพิ่มครั้งละรอยละ 
0.25 ทําใหอัตราดอกเบี้ย R/P 14 วัน ปรับมาอยูที่รอยละ 2.50 ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2548 อยางไรก็ตามธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ ยังมิไดมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อ เนื่องจากสภาพคลองสวนเกินในระบบ
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ธนาคารพาณิชยที่ยังอยูกวา 5 แสนลานบาท ขณะที่ธนาคารพาณิชยขนาดกลางและขนาดเล็กบางแหงไดมีการปรับเพิ่ม
แลวบางสวน
 

ในชวงครึง่ปหลังบรษิทัฯคาดวาภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศจะยงัทรงตวัอยูในระดบัเชนนี ้แมวารฐับาลจะใชนโยบาย
ทางดานการคลงัเขามากระตุนภาวะเศรษฐกจิแตเนือ่งจากไดรบัแรงกดดนัจากการเพิม่ขึน้ของราคาน้าํมนั จงึไมสามารถ
กระตุนเศรษฐกจิไดอยางเตม็ที่

สาํหรบัทศิทางดอกเบีย้เงนิฝากและเงนิกูของธนาคารพาณชิยมแีนวโนมทีจ่ะเพิม่ขึน้ ตามแรงกดดนัจากอตัราดอกเบีย้ R/P
และมาตรการดดูสภาพคลองของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯคาดวาอตัราดอกเบีย้ในครึง่ปหลังจะเพิม่ขึน้รอยละ
0.50

เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2548

ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2548 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัท
ดังนี้ คือ
1. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบตามแผนการดําเนินการตามนโยบายสถาบันการ

เงิน 1 รูปแบบ (One Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามที่กลุมธนชาติไดเสนอและปจจุบันอยู
ระหวางดําเนินการตามแผนงาน โดยในไตรมาสนี้ บริษัทไดกูยืมเงินจากธนาคารธนชาต อีกประมาณ 10,000 ลาน
บาทเพื่อรองรับการโอนเงินฝากจากบริษัทไปที่ธนาคารธนชาตโดยไดเริ่มทยอยโอนไปยังธนาคารตั้งแต
วันที่  1  กรกฎาคม  2548

2. บริษัทเริ่มโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อ (Hire Purchase) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปใหธนาคารธนชาต ต้ัง
แตเดือนพฤษภาคม 2548 และโอนการใหบริการในเขตตางจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2548 โดยทางบริษัทจะยังคง
สัญญาเชาซื้อเดิมไวและใหลูกคาชําระคางวดเชาซื้อใหแกบริษัทจนครบกําหนดตามสัญญาและทางธนาคารธนชาต 
จะเปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน

3. ในชวงปลายไตรมาสที่ 2 ที่ผานมาบริษัทไดโอนพนักงานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมเชาซื้อใหแกธนาคาร
ธนชาต ตามแผนที่ไดเสนอไว
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สรปุภาพรวมของบรษิทั

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอยในไตรมาสที ่ 2 ของป 2548 มกํีาไรสทุธเิทากบั 781 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปกอนจาํนวน 20 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 2.5 และสาํหรบัในงวด 6 เดอืนแรกของป
2548 มกํีาไรสทุธเิทากบั 1,468 ลานบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปกอน 78 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 5.6 และมี
กําไรสทุธติอหุนเทากบั 1.10 บาท โดยการเพิม่ขึน้ของกาํไรสทุธมิาจากการทีส่นิเชือ่เชาซือ้รถยนตของบรษิทัมกีารขยาย
ตัวอยางมากถงึรอยละ 34.3 อนัทาํใหรายไดจากการเชาซือ้รถยนตเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 34.0 นอกจากนัน้แลวผลประกอบการ
ของธนาคารธนชาต ก็มกํีาไรทีย่งัคงเตบิโตไดด ี แมวาจะเปนชวงทีธ่นาคารมกีารขยายสาขาอยางมาก ซึง่มคีาใชจายสงู
สาํหรบับรษิทัธนชาตปิระกนัภัย ก็ไดมกีารขยายตวัของธรุกิจอยางมาก โดยยอดเบีย้ประกนัภัยรบัสทุธเิพิม่ขึน้จากงวด
เดยีวกันของปกอนถงึรอยละ 66.9 แตเนือ่งจากตองทาํการตัง้สาํรองการประกนัภัยไวเปนจาํนวนสงู เพือ่รอการทยอยรบัรู
เปนรายไดภายหลงั ตามหลกัการบญัชี จงึทาํใหมผีลกาํไรเพยีงเลก็นอย และจากการทีภ่าวะการซือ้ขายหลกัทรพัย รวมทัง้
การนาํหลกัทรพัยเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไดชะลอตวัลง ก็ไดสงผลใหกําไรของบรษิทัหลกัทรพัยธนชาต จาํกดั
(มหาชน) ลดลงเปนจาํนวนคอนขางมาก

ณ สิน้ไตรมาสที ่ 2 ของป 2548 บรษิทัและบรษิทัยอยมสีนิทรพัยรวม เทากบั 207,275 ลานบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ป 2547 จาํนวน 22,231 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 12.0   โดยสวนใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชา
ซือ้รถยนตทีเ่พิม่ขึน้ 14,037 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 15.8 ในขณะทีย่อดเงนิลงทนุสทุธลิดลงรอยละ 13.0 สาํหรบั
ยอดเงนิฝากจากประชาชนเทากบั 143,076 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 9,881 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอยละ 7.4

ดานคณุภาพสนิทรพัย บรษิทัและบรษิทัยอยมหีนีท้ีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL) ณ วันที ่ 30 มถุินายน 2548
เทากบั 12,118 ลานบาท  เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 962 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 8.6 สาํหรบัอตัราสวน NPL ตอ
สนิเชือ่กลุมลดลงจากสิน้ป 2547 จากรอยละ 8.6 เปนรอยละ 8.4

ดานคาเผือ่สาํรองหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบับรษิทัและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้สิน้ 7,554 ลานบาท  แบง
เปนสาํรองหนีส้ญูเฉพาะราย 4,816 ลานบาท และสาํรองเผือ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเทากบั 2,738 ลานบาท

อตัราสวนเงนิกองทนุตอสนิทรพัยเสีย่งเฉพาะบรษิทั ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ของป 2548 เทากบัรอยละ 11.11  ซึง่
สงูกวาอตัราขัน้ต่าํทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกาํหนดไวทีร่อยละ 8.0
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ผลการดําเนินงาน

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย
(หนวย : ลานบาท)

ไตรมาสที่ 2
ป 2548

ไตรมาสที่ 2
ป 2547

งวด 6 เดือนแรก
ป 2548

งวด 6 เดือนแรก
ป 2547

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,662 2,135 5,028 4,165
     คาใชจายดอกเบี้ย 1,027 828 1,939 1,631

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล สุทธิ 1,635 1,307 3,089 2,534

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                               
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 330 (109) 146 (596)

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (213) (23) (284) (80)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,752 1,175 2,951 1,858

     รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,259 1,117 2,425 2,363

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (1,880) (1,203) (3,431) (2,282)

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,131 1,089 1,945 1,939

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (343) (282) (470) (529)

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 788 807 1,475 1,410

     กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (7) (6) (7) (20)

กําไรสุทธิ 781 801 1,468 1,390

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 781 ลานบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 20 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.5 และสําหรับในงวด 6 เดือนแรกของป 2548 มี
กําไรสุทธิเทากับ 1,468 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 78 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ทั้งนี้ผลกําไร
ดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆดังตอไปนี้



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวด 6 เดอืนแรกของป 2548

5

• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 2,662 ลานบาท

เพิ่มขึ้น 527 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 ราย
ไดดอกเบี้ยและเงินปนผล มีจํานวน 5,028 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 863 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 20.7 โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้

 รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 28.2 จาก 550 ลานบาท เปน 705 ลานบาท และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 รายไดเงิน
ใหกูยืมและเงินฝากเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน เทากับ 191 ลานบาท เปนจํานวน 1,228 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน และจากการรับชําระของลูกคา

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.6 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน โดยมีจํานวนเทากับ 1,691 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 416 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการ
ขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของบริษัทอยางมากตามที่ได
กลาวมาแลวและสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตรวม เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 34.0 โดยมีจํานวนเทากับ 3,264 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 828 ลานบาท

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 เทากับ 266 ลานบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอน 44 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.2 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน เทากับ 536 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 156
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.5 ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนออกไป เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก
 ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว

กันของปกอนจาก 152,344 ลานบาท เปน 175,078 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 22,734 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 ใน
ขณะที่คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 828 ลานบาท เปน 1,027 ลานบาท เพิ่มขึ้น 199 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน รอยละ 24.0 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 คาใชจายจากการกูยืม
และเงินรับฝากมีจํานวน 1,939 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 308 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.9
เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 330 ลาน

บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 439 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 402.8 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป
 2548 ไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 146 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 742 ลานบาท
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนในบริษัทยอย
 



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวด 6 เดอืนแรกของป 2548

6

 

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,259 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปกอน 142 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก
1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 473 ลานบาท เพิ่มขึ้น 309 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ188.4
2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 121 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 756.3
3) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 133 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.0
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 127 ลานบาท ลดลง 18 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.4
5) กําไรจากการรับชําระหนี้ลดลง 243 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 60
6) กําไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 140 จากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้

 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,425 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 62 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 ซึ่งไดมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 724 ลานบาท เพิ่มขึ้น 412 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
132.1

2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น 71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 124.6
3) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 248 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.8
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 279 ลานบาท ลดลง 95 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.4
5) กําไรจากการรับชําระหนี้ลดลง 257 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 51.9
6) กําไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 227 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 67.8
• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 1,880 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอน 677 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 56.3 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 59.9 และรอยละ 29.9 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่อง
มาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร อันทําใหตองมีการเพิ่มสถานที่และบุคลากร สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจาย
อื่นเชาซื้อ มีการเติบโตขึ้นรอยละ 36.3 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมาก
ตามที่ไดกลาวมาแลว คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 256 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 201.6 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2548 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 3,431 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอน 1,149 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.4 สําหรับคาใชจายนายหนาและคาใชจายอื่นเชาซื้อเพิ่ม
ขึ้น 120 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.9 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 49.8 และ 34.1 ตามลําดับ คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
361 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 165.6 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมาก
เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
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2. ฐานะทางการเงิน
            สินทรัพยรวม
                                                                                                    (หนวย : ลานบาท)

เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47
30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47 เพิ่ม (ลด) รอยละ

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 21,900 10,600 11,300 106.6
เงินลงทุน 35,058 40,274 (5,216) (13.0)
เงินใหสินเชื่อ 144,687 130,187 14,500 11.1
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 201,645 181,061 20,584 11.4
สินทรัพยอื่น 5,630 3,983 1,647 41.4
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 207,275 185,044 22,231 12.0

• สินทรัพย
 บริษัทและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 185,044 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 207,275 ลาน

บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2548 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหกูยืมลูก
หนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ เทากับ 136,200 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.7 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุน
สุทธิเทากับ 35,058 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.9 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ป 2548 ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้มจีาํนวน 102,911 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 71.4
ของยอดเงนิใหกูยมืทัง้หมด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกันของปกอน ทีเ่ทากบั 76,600 ลานบาท
ยอดลูกหนีส้นิเชือ่เชาซือ้เพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 34.3 และสาํหรบัยอดสนิเชือ่เชาซือ้ทีป่ลอยใหมในไตรมาส
ที ่ 2 ป 2548 มจีาํนวน 16,650 ลานบาท เปรยีบเทยีบกบัจาํนวน 13,470 ลานบาท ในงวดเดยีวกันของป
กอน หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 23.6 และยอดรวมจาํนวนรถยนตทีบ่รษิทัและบรษิทัยอย ใหสนิเชือ่เชาซือ้ ณ สิน้
ไตรมาสที ่2 ของป 2548 เปนจาํนวนถงึ 355,612 คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 58,424 คนั และเพิม่จากสิน้
ไตรมาสเดยีวกันของปกอน 111,638 คนั ยงัผลใหรายไดดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัและบรษิทัยอย
ในไตรมาสที ่2 ของปนี ้เพิม่ขึน้อยางมาก

 เงนิลงทนุสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่ 2 ป 2548 มจีาํนวนทัง้สิน้ 35,058 ลานบาท ตํ่ากวายอด ณ สิน้ป 2547
จาํนวน 5,216 ลานบาท  หรอืลดลงรอยละ  13.0  ซึง่สวนใหญเปนการลดลงของเงนิลงทนุในตราสารหนี้
จากจาํนวน  27,643  ลานบาท ณ สิน้ป 2547  เหลอื 23,242 ลานบาท  หรอืลดลงรอยละ 15.9  ทัง้นีเ้ปนไป
ตามนโยบายของบรษิทัทีจ่ะขายเงนิลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลและตราสารหนีเ้อกชนตางๆ ออกไป เพือ่
ลดความเสีย่งจากความผนัผวนในอตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีด้งักลาว ซึง่บรษิทัไดดาํเนนิการอยางตอ
เนือ่งมาตัง้แตปลายป 2546 โดยรายละเอยีดเงนิลงทนุใหมแบงไดดงันี้
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               (หนวย : ลานบาท)
  30 มิถนุายน 48  สดัสวน  31 ธันวาคม 47  สดัสวน
1) ตราสารหนี ้*(พนัธบตัรและหุนกูเอกชน)  23,242  66.3%  27,643  68.6%
 2) ตราสารทนุ  9,807  28.0%  10,535  26.2%
 3) เงินลงทนุในลกูหนีท่ี้รับโอน  2,009  5.7%  2,096  5.2%
 รวมเงินลงทนุทัง้หมด  35,058  100.0%  40,274  100.0%
 * ประกอบดวยต๋ัวเงนิคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 14.4 พนัธบตัรรฐับาล (อายนุอยกวา 5 ป) รอยละ 24.7 พนัธบตัรรฐับาล (อายมุากกวา 5
ป) รอยละ 53.5 และหุนกูเอกชน รอยละ 7.4 ของยอดเงนิลงทุนในตราสารหนีท้ั้งหมด

 ทรพัยสนิรอการขายสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่ 2 ป 2548 มจีาํนวนทัง้สิน้ 7,352 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป
2547 จาํนวน 63 ลานบาท ทัง้นีใ้นไตรมาสที ่2 ของป 2548 บรษิทัและบรษิทัยอย มกํีาไรจากทรพัยสนิรอ
การขายเปนจาํนวน 105 ลานบาท สาํหรบังวด 6 เดอืนแรกของป 2548 มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขาย
เปนจาํนวน 128 ลานบาท และมสีาํรองเพือ่ครอบคลมุความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แกทรพัยสนิดงักลาว
จาํนวน 674 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2547 จาํนวน 15 ลานบาท

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
                                                                                                                                                                                                       (หนวย : ลานบาท)

เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 47
30 มิ.ย. 48 31 ธ.ค.47 เพิ่ม (ลด) รอยละ

จากประชาชน 143,076 133,195 9,881 7.4
จากสถาบันการเงิน 24,359 17,372 6,987 40.2
จากตางประเทศ 87 87 - -
หุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ 7,556 7,556 - -
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 175,078 158,210 16,868 10.7
หนี้สินอื่น ๆ 9,848 5,340 4,508 84.4
รวมหนี้สิน 184,926 163,550 21,376 13.1
สวนของผูถือหุน 22,349 21,494 855 4.0
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 207,275 185,044 22,231 12.0

 สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมาจากการกูยืมและเงินรับฝากซึ่งเปนรายการปกติ
ของธุรกิจสถาบันการเงิน   โดยที่ผานมามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป  ณ  สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2548   บริษัท
และบริษัทยอยมียอดเงินกูยืมและเงินรับฝากจํานวน 175,078 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 จากสิ้นป 2547  ซึ่งเงิน
รบัฝากจากประชาชนและเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ
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 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 22,349 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.0 จากจํานวน 21,494 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทในเครือ  สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเฉพาะบริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2548 เทากับรอย
ละ 11.11 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0
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คุณภาพของสินทรัพย

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2548 เพิ่มขึ้นจาก 129,944
ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 144,047 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืม ณ ไตรมาสที่ 2
ป 2548 มีดังนี้

• ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

            (หนวย: ลานบาท)
 30 มิถนุายน 48 % สัดสวน  31 ธันวาคม 47 % สัดสวน

1) การผลิตและพาณิชย 6,706 4.7% 7,138 5.5%
2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,553 3.9% 5,008 3.9%
3) สาธารณูปโภคและบริการ 10,715 7.4% 10,701 8.2%
4) สินเชื่อรายยอย
     4.1  เชาซื้อ 102,911 71.4% 88,874 68.4%
     4.2  เคหะ 11,243 7.8% 11,824 9.1%
5) อ่ืนๆ 7,430 5.2% 7,103 5.5%
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (511) (0.4)% (704) (0.6)%
รวม 144,047 100.0% 129,944 100.0%

• หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL)
 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2548 เทากับ 12,118 ลานบาท ซึ่งคิด

เปนรอยละ 8.4 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษัท
ยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)
 30 มิถนุายน 48 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 1,305 0.9% 1,054 0.8%
อ่ืนๆ* 10,813 7.5% 10,102 7.8%
รวม 12,118 8.4% 11,156 8.6%

*สวนใหญเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย
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 สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาติ แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวม
ของทั้งกลุมธนชาติ มีดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)
 30 มิถนุายน 48 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,693 1.2% 1,409 1.1%
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,856 2.7% 2,622 2.0%
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 426 0.3% 435 0.3%
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 5,418 3.7% 5,944 4.6%
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 634 0.4% 658 0.5%
อ่ืนๆ 91 0.1% 88 0.1%
รวม 12,118 8.4% 11,156 8.6%

คาสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ต้ังแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 บริษัทไดเริ่มหยุดตั้งสํารองหนี้สูญทั่วไป เนื่องจากตามนโยบาย One Presence
ของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทตองโอนสินทรัพยและหนี้สินไปยังธนาคารธนชาต และเปลี่ยนสถานะเปน
Holding Company อีกทั้งยอดลูกหนี้ที่เปนฐานในการตั้งสํารองก็จะลดลงจนหมดไปในที่สุด ดังนั้น สํารองทั่วไปที่
บริษัทตั้งไวแลวเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะถูก Reverse เมื่อบริษัทในกลุมตองตั้งสํารองเฉพาะ
รายเพิ่มขึ้น หรือเมื่อฐานลูกหนี้ของบริษัทลดลง

 

 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2548บริษัทมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 3,921 ลานบาท แบงเปนยอด
สํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,832 ลานบาท และเปน
สํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 2,089 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะ
สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปน
การปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดาํเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพ
ของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว
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 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2548
     (หนวย : ลานบาท)

มูลหนี้ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ลานบาท รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม รวม

จัดชั้นปกติ 103,773 91.3% 896 1,793 2,689
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 8,166 7.2% 161 - 161
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 575 0.5% 111 - 111
จัดชั้นสงสัย 610 0.5% 172 - 172
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 509 0.5% 492 - 492
รวมมูลหนี้ 113,633 100.0%
รวมสํารองเฉพาะราย 1,832 1,793 3,625
สํารองหนี้สูญทั่วไป - 296 296
รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,832 2,089 3,921

 หมายเหตุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
 

 สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 7,554 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้
สูญเฉพาะราย 4,816 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 2,738 ลานบาท

 ตารางแสดงยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้
 (หนวย : ลานบาท)

  30 มิถนุายน 48  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 47  %ตอ NPL
 เชาซื้อ  1,818  139.3%  1,473  139.8%
 อ่ืนๆ  2,998  27.7%  3,372  33.4%
 สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจ
    เกิดขึ้นในอนาคต

 2,738  -  2,799  -

 รวม  7,554  62.3%  7,644  68.5%
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 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาติ  มียอดรวมทั้งสิ้น  7,554  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 62.3 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้
 

 (หนวย : ลานบาท)
  30 มิถนุายน 48  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 47  %ตอ NPL
 บมจ.เงินทุน ธนชาติ  3,921  231.6%  3,589  254.7%
 บมจ.ธนาคาร ธนชาต  1,192  30.9%  1,104  42.1%
 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต  434  101.9%  434  99.8%
 บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส  1,712  31.6%  2,233  37.6%
 บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  191  30.1%  188  28.6%
 อ่ืนๆ  104  114.3%  96  109.1%
 รวม  7,554  62.3%  7,644  68.5%

 

 คาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 1,192 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน
726 ลานบาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 466 ลานบาท

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
                                           (หนวย: ลานบาท)

บริษทัยอย สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง

งวด 6 เดือนแรก
ป 2548

งวด 6 เดือนแรก
ป 2547

เพิม่ขึน้
(ลดลง)

ไตรมาสที่ 2
ป 2548

ไตรมาสที่ 2
ป 2547

เพิม่ขึน้
(ลดลง)

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 98.9% 265.5 251.3 5.7% 107.6 106.5 1.0%
 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 65.8 197.9 (66.8)% 44.5 56.7 (21.5)%
บลจ. ธนชาต 75.0% 7.8 36.6 (78.7)% 7.0 17.5 (60.0)%
บจ. ธนชาตปิระกันภยั 70.0% 0.6 34.9 (98.3)% (0.1) 6.5 (101.5)%
บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 26.8 12.6 112.7% 27.5 (21.3) 229.1%
บจ. บริหารสนิทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% 310.6 304.4 2.0% 295.9 295.8 -
 บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 7.9 6.9 14.5% 8.4 (1.3) 746.2%



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวด 6 เดอืนแรกของป 2548

14

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง
บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอ
เนื่อง มีเครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความ
เสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
เปนตน  เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมกีารกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย
(Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยงเกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุก
เดือน

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2548 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทมีการขยายตัวอยางมากขณะที่สภาพคลองสวนเกินลดลง
ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีแหลงเงินทุนระยะยาวจึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองในป 2548 อยูในเกณฑที่นา
พอใจ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตลาดเงินมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากราคาของเงินลงทุนในตราสารประเภทพันธบัตรและหุนกูเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไดปรับพอรต
การลงทุนเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แต
ความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนดโดยบริษัทยังมีเงินกองทุนหลังจัด
สรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว


