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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่1 ของป 2550 
(งบการเงินฉบบัสอบทาน)
ภาวะเศรษฐกจิและการเงินการธนาคารไทยป 2550

จากปญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีแนวโนมจะขยายวงกวาง ผนวกกับเหตุการณการวางระเบิดใน
กรุงเทพ ฯ ชวงเทศกาลปใหม ปญหาเสถียรภาพทางการเมือง การเบิกจายเงนิงบประมาณที่ไมเปนไปตามที่หลายฝายคาดการณไว
และปญหาการดําเนินมาตรการดํารงเงนิสํารองเงนินําเขาระยะสั้นของธนาคารแหงประเทศไทย สงผลใหดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค
และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของผูประกอบการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2550 เปนตนมา โดยผูบริโภคมีความ
ระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น แมวาจะยังคงมีเม็ดเงินอยูในมือ ขณะที่ผูประกอบการหรือนักลงทุนก็ชะลอการลงทุน เพื่อรอดู
ความชัดเจนของทิศทางเศรษฐกิจ และแนวทางการคลี่คลายสถานการณตางๆ สงผลใหอุปสงคภายในประเทศในชวงไตรมาส 1 ป
2550 หดตัวลงเมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน

สําหรับภาคการสงออกซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจหลักในป 2549 นั้นก็กําลังเผชิญกับปญหาคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่อง แมวาธนาคารแหงประเทศไทย จะใชความพยายามและมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมคาเงินบาท แตอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ซึ่งอยูที่ 35.59 บาทตอดอลลารสหรัฐ ยังคงแข็งคาขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2549 ที่ 36.57 บาทตอดอลลารสหรัฐ สงผลใหความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของผู
สงออกลดลง อยางไรก็ดี ภาคการนําเขาชะลอตัวลง ตามอุปสงคภายในประเทศ สงผลใหดุลการคาในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ยังมี
แนวโนมที่จะเกินดุล

ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน คณะกรรมการนโยบายการเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง มาอยูที่ 4.5% ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2550 สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยปรับตัวลงในทิศทางเดยีวกนั
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เหตุการณสาํคัญ

ในไตรมาสที่ 1 ป 2550 มีปจจัยและเหตกุารณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงนิของบริษทัฯและบริษทั
ยอยดังนี้ คอื

1. บริษัทฯ ไดมีการตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือ
หุนในอัตรารอยละ  99.36 ของทุนที่ ออกและเรียกชําระแลว  กับ  The Bank of Nova Scotia Asia Limited
“Scotiabank” (ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 เพื่อเขามารวมลงทุนและรวมบริหารในธนาคาร
ธนชาต ซึง่การรวมทุนในครั้งนี้จะชวยเสริมความมั่นคง เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ทั้ง
ธุรกิจเชาซื้อซ่ึงธนาคารเปนผูนํา รวมทั้งธุรกิจและบริการดานอื่น ๆ  โดยทางธนาคารแหงโนวาสโกเทีย มีความประสงค
จะซือ้หุนสามญัของธนาคารในสดัสวนรอยละ 49 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของธนาคารโดยแบงการซือ้ออกเปน
1 หรือ 2 ขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุญาตของทางการ ดังนี้ 

1) การดําเนินการซือ้หุนของธนาคารในสัดสวนไมเกินรอยละ 24.99  โดย
� ซื้อหุนสามัญบางสวนจากบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวนประมาณ 157 ลานหุน ในราคาหุนละ

16.37 บาท
� ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากธนาคาร จํานวนประมาณ 276 ลานหุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท

2) กรณีไดรับอนุญาตจากทางการใหซื้อหุนของธนาคารในสวนที่เกนิรอยละ 24.99 จนถงึรอยละ 49 ทางธนาคารแหงโน
วาสโกเทียจะดําเนินการซื้อหุนดังกลาว โดยแบงเงื่อนไขการซื้อออกเปน 2 ชวง คอื
� Obligation Period : ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย จะซื้อหุนในราคาหุนละ 1.6 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุน

คํานวณโดยหักจํานวนเงินและจํานวนหุนที่ธนาคารแหงโนวาสโกเทียไดเพิ่มทุนไปกอนหนาแลว (adjusted net
book value per adjusted shares) โดยชวงเวลานี้จะส้ินภายในป 2550 เวนแตมีการแจงขยายระยะเวลา
ภายในเดือนกันยายน 2550 กําหนดการดังกลาวจะขยายไปจนถึงส้ินป 2551

� Call Period  จะมีอายุ 4 ป หลังจากสิ้นสุด Obligation Period โดยทางธนาคารแหงโนวาสโกเทียจะซ้ือหุนใน
ราคาหุนละ 1.7 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุนคํานวณโดยหักจํานวนเงินและจํานวนหุนที่ธนาคารแหงโนวาสโก
เทียไดเพิ่มทุนไปกอนหนาแลว (adjusted net book value per adjusted shares)

การทําธุรกรรมซื้อขายหุนจะเสร็จสมบูรณเมื่อมีการย่ืนเอกสารครบถวนและไดรับอนุมัติจากหนวยงานกํากับดูแล โดยคาดวา
ขั้นตอนดังกลาวจะเสร็จส้ินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในการทําธุรกรรมครั้งนี้ จะทําใหธนาคารแหงโนวาสโกเทียสามารถ
สงตัวแทนเขารวมในคณะกรรมการของธนาคารธนชาตไดตามสัดสวน รวมทั้งมีสวนรวมในการบริหารจัดการธนาคารธนชาต
อยางมนีัยสําคญั 

2. คณะกรรมการธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) เสนอขออนุมัติตอผูถือหุนเพื่อเพิ่มทุนโดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 676 ลานหุน โดยแบงการจัดสรรออกเปน 2 สวน ดังนี้

1) จัดสรรเพื่อเสนอขายเฉพาะเจาะจงใหแก Scotiabank  จํานวน 276 ลานหุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท
2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 400 ลานหุน มีมติใหออกเพื่อจัดสรรแกผูถือหุนเดิม มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท (Par

value)  
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3. คณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติในหลกัการใหจําหนายหุหุหุนบริษัทในกลุมธนชาตที่ประกอบ
ธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุน จํานวน 8 บริษัท  (1.บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน), 2.บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด, 3.บริษัทธนชาตประกันภัย จํากัด, 4.บริษัทธนชาตประกันชีวิต จํากัด, 5.บริษัทธนชาต
แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด, 6.บริษัทธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด, 7.บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง
จํากัด, 8.บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด) ที่บริษัททุนธนชาตถืออยู ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมธน
ชาตใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในราคามูลคาตามบัญชี  (Book value) ลาสุด กอนทําการซื้อขาย ซึ่งมีมูลคา
รวมไมเกิน 4,670 ลานบาท การจําหนายดังกลาวเปนการปรับโครงสรางการบริหารจัดการภายในกลุม ซึ่งไมมีผลกระ
ทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯแตอยางใด  ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวอยูระหวางขออนุมัติ
จากผูถือหุน และธนาคารแหงประเทศไทย

4. บริษัทฯและบริษัทยอย  ไดเปล่ียนวิธีการรับรูรายไดของธุรกรรมเชาซื้อ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยมีหลักเกณฑ
สําคัญดงันี้

� รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ เปล่ียนการรับรูรายไดดอกผลเชาซื้อจากวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of the
year digits) เปนการรับรูรายไดดวยวิธอีัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective rate) 

� สําหรับสัญญาที่เกิดขึ้นใหมในป 2550 ของบริษัทยอย(ธนาคาร) จะนําตนทุนทางตรงเมื่อแรกเร่ิมจากการบันทึก
เปนคาใชจายทันทีในเดือนที่เกดิสัญญา  มาทยอยหักเปนคาใชจายจากรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อตลอดอายสัุญญา
โดยจะแสดงดอกเบี้ยเชาซื้อเปนยอดสุทธิหลังหักตนทุนทางตรงดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  

5. จากการที่สภาวิชาชีพบญัชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบับที่ 26/2549 เรื่อง การปฏิบัติตามวิธกีารบัญชีเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชสํีาหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กําหนดใหเปล่ียนแปลง
วิธีการบันททึึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีสวนไดเสีย (Equity
method) เปนวิธีราคาทุน (Cost method) ซึ่งอาจมีผลทําใหกําไรและกําไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงิน
รวมแตกตางกัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพยีงการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเทานั้น มิไดทําใหปจจัยพื้น
ฐานในการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯเปลีย่นแปลงไป

6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ เพือ่พจิารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ทุกรายจากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน
667 ลานบาท

7. ในสวนของพฒันาการดานชองทางตางๆ ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย)  มีการเปดสาขาเพิม่ขึน้จากสิ้นปกอนอีกจํานวน
10 สาขา ทําให ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2550 ธนาคารมีจํานวนสาขารวมทั้งส้ิน 143 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบง
เปนสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 78 สาขา และตางจังหวัด 65 สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีก
รวมเปน 260 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มเปน 53 แหง  
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สรปุภาพรวมของบริษัท

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษทัฯและบริษทัยอย มีสินทรัพยรวม 302,564 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 286,768 ลาน
บาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 5.5 อันเกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก จากจํานวน 198,527 ลานบาท ณ ส้ินป
2549 เปน 203,339 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2550 หรือเพิ่มขึน้รอยละ 2.4 อนัเปนผลจากกลยุทธเชิงรุกดวยการออก
ผลิตภัณฑดานเงินฝากใหมๆ และการขยายสาขาอยางตอเนื่อง อนัจะเปนการชวยเสริมสรางสภาพคลองแกธนาคารในการที่จะ
ขยายธุรกิจไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ
ทําใหธุรกิจเชาซื้อมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 6.8 จากส้ินป 2549 และมสีวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผูนําตลาดในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ธนาคารยังมีการขยายสาขา
อยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินธุรกจิอยางแข็งแกรงของธนาคาร

สําหรบัผลการดาํเนนิงานของไตรมาสที ่1 ของป 2550 บริษทัฯและบรษิทัยอยมกีาํไรกอนภาษเีงนิไดและสวนของผูถอืหุนสวน
นอยเทากบั 1,235 ลานบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนเทากบั 1,119 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 964.7 มีภาษเีงนิไดเพิม่ขึน้จาํนวน
458 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 226.7 ทาํใหมีกาํไรสทุธเิทากบั 577 ลานบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอน 694  ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอยละ 593.2 และมกีาํไรสุทธติอหุนเทากบั 0.43 บาท การเพิม่ขึน้ของกาํไรสุทธเิปนผลมาจากบรษิทัฯและบรษิทัยอยไดปรับปรุงหลกั
เกณฑการตัง้สํารองคาเผือ่หนีส้งสัยจะสญูเพือ่ใหสอดคลองกบัหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่อกไวเมือ่เดอืนธนัวาคม
2549 เพือ่รองรบัการปฏบิตัติาม IAS 39 ครบถวนแลวในไตรมาสนี ้ โดยปรบัปรุงการใหมูลคาหลกัประกนัของลกูหนี ้เชน ลูกหนีเ้ชาซือ้
สามารถนาํมลูคายานพาหนะทีเ่ปนหลกัประกนัมาหกัออกจากมูลหนีก้อนการกนัสํารองได ซึง่ผลจากการดาํเนนิการดงักลาวได
สะทอนอยูในผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯและบรษิทัยอยแลว รวมทัง้การเปลีย่นวธิกีารบนัทกึบญัชกีารรบัรูรายไดของธรุกรรมเชาซือ้
ของบรษิทัฯและบรษิทัยอยตามทีไ่ดกลาวไวแลวขางตนซึง่มผีลใหธนาคาร(บริษทัยอย)มีคาใชจายจากธรุกรรมเชาซือ้ลดลงประกอบกบั
บริษทัฯและบรษิทัยอยสามารถบรหิารคาใชจายอืน่ไดด ีและผลจากภาวะอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงสงผลใหตนทนุดานเงนิฝากลดลงจาก
ไตรมาสกอน อกีทัง้แผนในการเปดสาขาสาํหรบัในไตรมาสแรกของป 2550 เพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลง สวนการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทัฯและบรษิทัยอยยงัคงทาํอยางตอเนือ่ง เพือ่เปนการสรางพืน้ฐานทีม่ั่นคงในการรองรบัการขยายธรุกจิอยางมี
เสถยีรภาพ

ดานคณุภาพสนิทรพัย บริษทัฯและบรษิทัยอยมเีงนิใหสินเชือ่ดอยคณุภาพ (NPLs) ณ วนัที ่31 มีนาคม 2550 เทากบั 10,119
ลานบาท  เพิม่ขึน้จากส้ินป 2549 จาํนวน 352 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 3.6 สําหรบัอตัราสวน NPLs ตอสินเชือ่กลุมลดลงจากสิน้
ป 2549 จากรอยละ 4.7 เปนรอยละ 4.6

ดานคาเผือ่สํารองหนีส้งสัยจะสญูสําหรบับริษทัฯและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้ส้ิน 6,553 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2549
จํานวน 467 ลานบาท หรอื ลดลงรอยละ 6.7 แบงเปนสํารองหนีสู้ญเฉพาะราย 6,109 ลานบาท และสํารองเผือ่ความเส่ียงทีอ่าจเกิด
ขึน้ในอนาคตเทากบั 444 ลานบาท
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ทั้งนี้ ยอด NPLs-net ของบริษัทฯและบริษัทยอย มีจํานวน 4,611 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.2 ของสินเชื่อกลุมหักสํารอง
ของ NPLs
วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
� ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนนิงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีกําไรสุทธิเทากับ 577 ลานบาท ในขณะที่
ไตรมาสที่ 4 ของป 2549 มีขาดทุนสุทธิเทากับ 117 ลานบาท หรือมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 593.2 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและ
เงินปนผลสุทธิจํานวน 1,772 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 1.6 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มจากรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อ
รถยนตซึ่งมีการขยายตวัอยางตอเนื่อง อีกทั้งตนทุนทางการเงินลดลงจากไตรมาสกอน อยางไรก็ตามรายไดที่มิใชดอกเบีย้ยังคงเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจในกลุมธนชาต  รวมทั้งการลดลงของคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยสามารถบริหารคาใชจายไดดีขึ้นทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินไดและผูถือหุนสวนนอยเทากับ 1,235 ลาน
บาท และมีคาใชจายภาษีเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสกอนถึงรอยละ 226.7 และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีกําไรสุทธิ
ลดลงรอยละ 22.9 ทั้งนี้ผลกําไร(ขาดทุน)สุทธิดังกลาวเกดิจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้

                             (หนวย: ลานบาท)
 
 

ไตรมาสที่ 1
ป 2550

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% qoq)

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% yoy)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,519 4,803 (5.9) 3,406 32.7
คาใชจายดอกเบี้ย 2,747  3,059  (10.2)  1,667  64.8
รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสุทธิ 1,772 1,744 1.6 1,739 1.9
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,904 1,882 1.2 2,101 (9.4)
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,902 3,402 (14.7) 2,620 10.8
กําไรกอนหกัหนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 774  224 245.5 1,220 (36.6)
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญู

(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 461  (108) 526.9 (63) 831.7
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,235 116 964.7 1,157 6.7
ภาษีเงินได (660)  (202) 226.7 (390)  69.2
ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุนสวนนอย 2 (31) 106.5 (19) 110.5
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 577  (117) 593.2 748  (22.9)

� รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสุทธิ
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ในไตรมาสแรก ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 1,772 ลานบาท เพิ่มขึน้
จากไตรมาสกอน 28 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 ทั้งนี้ รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในไตรมาสที่1 ของป 2550 มีจํานวน
4,519 ลานบาทลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 284 ลานบาทคิดเปนรอยละ 5.9 สําหรับคาใชจายจากการกูยืมของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ลดลงจากจํานวน 3,059 ลานบาท ในไตรมาสกอน เปน 2,747 ลานบาท ลดลง 312 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 10.2 เนื่องจากมีการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยลงจากไตรมาสกอน โดยยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของ
บริษัทยอย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2550 เพิ่มขึ้นจากจํานวน 248,069 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 262,980 ลานบาท เพิ่มขึ้น
14,911 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0

� รายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,904 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 โดยมีสาเหตสุวนใหญมาจากรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต และสวนลดคาเบี้ย
ประกันภัยรับ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.1 และรอยละ 17.4 ตามลําดับ  ในขณะที่กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ ลดลง 188 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 84.7 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน รายไดที่มิใชดอกเบี้ยลดลง 197 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
9.4 

                      (หนวย: ลานบาท)

ไตรมาสที่ 1
ป 2550

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% qoq)

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% yoy)

รายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย      
   คานายหนาคาหลักทรัพย 130 173 (24.9) 205 (36.6)
   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (33) (125) (73.6) 171 (119.3)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย-สุทธิ 70 37 89.2 56 25.0
   คาธรรมเนียมและบริการ 275 306 (10.1) 195 41.0
   สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 169 144 17.4 170 (0.6)
   กําไรจากการปริวรรต 13 14 (7.1) 4 225.0
   กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 34 222 (84.7) 269 (87.4)
   รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,004 904 11.1 579 73.4
   กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 89 100 (11.0) 324 (72.5)
   รายไดอื่น 153 107 43.0 128 19.5
         รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย  1,904 1,882 1.2 2,101 (9.4)
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� คาใชจายที่มิใชดอกเบีย้

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,902 ลานบาท ลดลงจาก
ไตรมาสกอน 500 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.7 เปนผลมาจากการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีตามที่ไดกลาวในขางตน ทําใหหคา
ใชจายเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อลดลง อยางไรก็ตาม คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 126 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9

และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 282 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
10.8 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจายเกี่ยวกบัพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ
16.5 และรอยละ 11.6 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2550 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 143
สาขา ในขณะที่ส้ินปกอนมีสาขา 133 สาขา นอกจากนั้นแลวคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 318 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.1 

                      (หนวย: ลานบาท)

ไตรมาสที่ 1
ป 2550

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% qoq)

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

เปล่ียนแปลง
(% yoy)

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย      
   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 665 720 (7.6) 596 11.6
   คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ อปุกรณ 317 350 (9.4) 272 16.5
   คาภาษีอากร 108 143 (24.5) 130 (16.9)
   คาธรรมเนียมและบริการ 44 62 (29.0) 57 (22.8)
   คาตอบแทนกรรมการ 5 5 0.0 5 0.0
   เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ 200 210 (4.8) 171 17.0
   คานายหนาเชาซื้อ - 415 (100.0) 379 (100.0)
   คาใชจายในการรับประกนัภัย/ประกันชีวิต  830 704 17.9 512 62.1
   คาใชจายอื่น 733 793 (7.6) 498 47.2
         รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย  2,902 3,402 (14.7) 2,620 10.8

� หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ
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ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 461 ลานบาท
ในขณะที่ไตรมาสที่ 4 ของป 2549 มีการตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 108 ลานบาท เปนผลจากการที่บ ริษัทฯและ
บริษัทยอย ไดปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากยอดหนี้ของลูกหนี้ใน
การกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ธปท . ที่ไดเริ่มประกาศใชเมื่อเดือนธันวาคมที่
ผานมาครบถวนแลว  โดยในกรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพไดกันสํารองเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100  สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน  ในขณะเดียวกัน กรณีหนี้จัดชั้นปกติ
และกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑในการใหมูลคาหลักประกันของลูกหนี้  โดยลูกหนี้เชาซื้อ
สามารถนํามูลคายานพาหนะที่เปนหลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้กอนการกันสํารองได ทั้งนี้การปรับปรุงตามหลักเกณฑดัง
กลาวของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทยอยไดดําเนินการเร็วกวาที่ทางการกําหนดไว
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      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ของป 2550

� ฐานะทางการเงิน  
สรปุฐานะทางการเงิน

           (หนวย: ลานบาท)

31 มี.ค. 50 31 ธ.ค. 49
การเปล่ียนแปลง

เพ่ิม (ลด) รอยละ
สินทรัพย
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 15,874 23,980 (8,106) (33.8)
     หลักทรัพยซือ้โดยมีสัญญาขายคืน 14,000 6,300 7,700 122.2
     เงินลงทุน-สุทธิ 43,029 35,349 7,680 21.7
     เงินใหสินเชื่อ 216,449 208,178 8,271 4.0
    รวมสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) 289,352 273,807 15,545 5.7
     สินทรัพยอืน่ 13,212 12,961 251 1.9
    รวมสินทรัพย (Total assets) 302,564 286,768 15,796 5.5
หนีสิ้นและสวนของผูถือหุน
     เงินฝาก 203,339 198,527 4,812 2.4
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,290 4,339 (49) (1.1)
     เงินกูยืมระยะสัน้ 32,142 18,460 13,682 74.1
     เงินกูยืมระยะยาว 22,247 26,575 (4,328) (16.3)
     รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 262,018 247,901 14,117 5.7
     หนี้สินอื่น 15,903 14,897 1,006 6.8
    รวมหนี้สิน 277,921 262,798 15,123 5.8
     สวนของผูถือหุน 24,643 23,970 673 2.8
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 302,564 286,768 15,796 5.5

� สินทรพัย

บริษัทฯและบริษทัยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 286,768 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 302,564 ลานบาท ณ
ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคาง
รับสุทธิ เทากับ 210,007 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.4 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 43,029 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 14.2 ของสนิทรัพยรวม โดยมีรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
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      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ของป 2550

� ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2550 ยอดลูกหนีสิ้นเชือ่เชาซือ้มีจํานวน 174,374 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 80.5 ของยอด
เงนิใหสินเชือ่ทัง้หมด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัส้ินปกอน ซึง่มจีํานวนเทากบั 163,259 ลานบาท ยอดลกูหนีสิ้นเชือ่เชา
ซื้อเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 6.8 และสําหรับยอดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ปลอยใหมในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีจํานวน
26,356 ลานบาท เปรียบเทียบกับจํานวน 25,299 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มขึน้รอยละ 4.2 สําหรับ
ยอดรวมจํานวนรถยนตที่บริษัทฯและบริษัทยอย ใหสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีจํานวนถึง
614,081 คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 36,915 คนั ยงัผลใหรายไดดอกเบีย้สินเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอยใน
ไตรมาสนี ้เพิม่ขึน้

� หลักทรพัยซือ้โดยมสัีญญาขายคนืมจีํานวน 14,000 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2549 จํานวน 7,700 ลานบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอยละ 122.2  เพือ่เปนการบริหารสภาพคลองสวนเกนิเพือ่รองรบัการขยายธรุกจิ

� เงนิลงทนุสุทธิ  มีจํานวนทัง้ส้ิน 43,029 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปกอน จํานวน 7,680 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ
21.7 สวนใหญเปนเงนิลงทนุในตราสารตางประเทศ  เพือ่เปนการบรหิารสภาพคลองของธนาคาร (บริษทัยอย)

� รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ – ทีมี่ดอกเบีย้มจีาํนวน 15,874 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2549 จาํนวน 8,106
ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 33.8 

� ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 7,836 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549
จํานวน 585 ลานบาท ทัง้นีใ้นไตรมาสที ่1 ของป 2550  บริษทัฯและบรษิทัยอย มีกําไรจากทรัพยสินรอการขายเปน
จํานวน 89 ลานบาท และมสํีารองเพือ่ครอบคลมุความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แกทรพัยสินดงักลาวจํานวน 851 ลาน
บาท ลดลงจากสิน้ป 2549 จาํนวน 9 ลานบาท 

� หนีสิ้นและสวนของผูถือหุน

ณ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 277,921 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน
15,123 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัดังนี้

� เงินฝาก ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 203,339 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,812 ลานบาท จาก 198,527
ลานบาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิม่ขึน้รอยละ 2.4

� เงินกูยืมรวมมีจํานวน 54,389 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะส้ัน 32,142 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 22,247 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวนี้เปนการกูยืมเพื่อปรับโครงสรางทางการเงนิใหสอดคลองกับการใช
ไปของเงินทุนมากขึ้น สําหรับเงินกูยืมรวมเม่ือเทียบกับส้ินป 2549 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 9,354 ลานบาท จาก 45,035
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 24,643 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
2.8 จากจํานวน 23,970 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ 
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      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ของป 2550

� คุณภาพของสินทรัพย
� การกระจกุตวัของเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2550 เพิ่มขึ้นจาก 208,455 ลานบาท ณ ส้ินป
2549 เปน 216,717 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 โดยรายละเอียดของเงนิใหสินเชื่อ ณ 31 มีนาคม 2550 มีดังนี้

    (หนวย: ลานบาท)
ประเภทธุรกิจ 31 มนีาคม 50 31 ธันวาคม 49

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
� การผลิตและพาณิชย 5,902 2.7% 5,914 2.8%
� อสังหาริมทรัพยและกอสราง 7,031 3.2% 7,524 3.6%
� สาธารณูปโภคและบริการ 7,794 3.6% 7,996 3.9%
� เชาซื้อ 174,374 80.5% 163,259 78.3%
� เคหะ 9,484 4.4% 9,793 4.7%
� อื่นๆ 12,400 5.7% 14,243 6.8%
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเชื่อระหวางกัน (268) (0.1)% (274) (0.1)%
รวม 216,717 100.0% 208,455 100.0%

� เงนิใหสินเชื่อจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการ
เงนิ (ธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย)

(หนวย: ลานบาท)
     มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญที่บันทกึตามบญัชี

31 มี.ค. 50 31 ธ.ค. 49 31 มี.ค. 50 31 ธ.ค. 49
จัดชั้นปกติ 183,206 177,285 432 1,556
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 18,679 16,762 110 187
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 2,168 2,525 1,095 900
จัดชั้นสงสัย 2,320 1,943 1,165 776
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 5,252 4,927 2,828 2,666
รวม 211,625 203,442 5,630 6,085
สํารองหนี้สูญทั่วไป 444 486
รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 6,074 6,571

หมายเหตุ มูลหน้ีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
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      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ของป 2550

� สินเชือ่ดอยคุณภาพ (NPLs)

บริษทัฯและบรษิทัยอยมเีงนิใหสินเชือ่ดอยคณุภาพ ณ 31 มีนาคม 2550 เทากบั 10,119 ลานบาท ซึง่คดิเปนรอยละ 4.6 ของ
เงนิใหสินเชือ่รวมของบรษิทัฯและบรษิทัยอย โดยหนีด้อยคณุภาพของบรษิทัฯและบรษิทัยอย แยกตามประเภทสนิเชือ่ ไดดงันี้

                      (หนวย: ลานบาท)
31 มนีาคม 50 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 2,398 1.1% 2,167 1.0%
อื่นๆ* 7,721 3.5% 7,600 3.7%
รวม 10,119 4.6% 9,767 4.7%
*สวนใหญเปนหนี้ดอยคุณภาพ (NPLs) ของบริษทับริหารสินทรัพย 

สําหรับยอดหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุม
ธนชาต  มีดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

31 มนีาคม 50 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.ทนุธนชาต 1,530 0.7% 1,500 0.7%
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,589 1.6% 3,281 1.6%
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 0.1% 307 0.1%
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 4,138 1.9% 4,192 2.0%
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 416 0.2% 360 0.2%
อื่นๆ 139 0.1% 127 0.1%
รวม 10,119 4.6% 9,767 4.7%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน
10,119 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 352 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 โดยมีอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อกลุมอยูที่
รอยละ 4.6 ลดลงจากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 4.7 ทั้งนี้ ยอด NPLs-net  ของบริษัทฯและบริษัทยอย มีจํานวน 4,611 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 2.2 ของสนิเชื่อกลุมหักสํารองของ NPLs

ณ  ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 6,553 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 64.8  ของสนิเชื่อดอยคุณภาพ ลดลงจากสิ้นป 2549 จํานวน 467 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 6.7 แบงเปนสํารองหนี้
สูญเฉพาะราย 6,109 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 444 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญ
ของบริษัทฯและบริษัทยอยจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และ
เปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผล
ประกอบการของบริษัทฯและบริษัทยอยในระยะยาว
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      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการ งวดไตรมาสที ่1 ของป 2550

� ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
                                                                     (หนวย: ลานบาท)

บรษิทัยอย
สัดสวนการถอืหุน

โดยตรง
ไตรมาสที่ 1
ป 2550

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 99.4% 128.8 (25.7) 50.4
บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 100.0% (11.1) 93.9 22.9
บลจ. ธนชาต 75.0% 15.4 12.2 15.3
บจ. ธนชาตประกนัภยั 78.0% (10.9) 6.2 (15.3)
บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 48.4 57.9 31.6
บจ. บรหิารสินทรพัย เอน็ เอฟ เอส 100.0% (127.2) (262.4) 388.4
บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% (4.3) 60.3 60.1

� ผลการดําเนนิงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ

� ธุรกจิธนาคารพาณชิย

ในไตรมาสที่1 ของป 2550 ธนาคารธนชาตไดมีการเปลี่ยนวิธีรับรูรายไดของธุรกรรมเชาซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550
ตามรายละเอียดที่ไดกลาวแลวขางตน ซึ่งสงผลใหคาใชจายจากธุรกรรมเชาซื้อลดลง รวมทั้งการรับรูรายไดลดลงแตสวน
ตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ปรับตัวดีขึ้นกวาไตรมาสกอนเปนผลมาจากตนทุนอัตราดอกเบี้ยลดลงทาํใหใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ธนาคารมีผลการดําเนินงานจํานวน 129 ลานบาทซึ่งสูงกวาไตรมาสกอนรอยละ 596.2 

� ธุรกจิหลักทรัพย

เนื่องจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองรวมทั้งจากภาวะตลาดที่ซบเซาทําใหการลงทุนในตลาดหลักทรัพยชะลอตัว
สงผลใหในไตรมาสที่1 ของป 2550 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต มีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลงจากไตรมาส
กอน 43 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 24.9 ทําใหในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทหลักทรัพยฯมีผลขาดทุนสุทธิ 11 ลาน
บาท ในขณะที่ไตรมาสกอนมีกําไรสุทธิจํานวน 94 ลานบาท แตอยางไรก็ตามสวนแบงตลาดในไตรมาสที่ 1 ของป 2550
อยูที่รอยละ 3.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปกอน ที่รอยละ 3.2 

� ธุรกจิประกนัภัย

ธุรกจิประกนัภัยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินไตรมาสที่1 ของป 2550 บริษัทธนชาตประกนัภัยมีรายไดจากการรับ
ประกันภัย 498 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 ทําใหมีกําไรจากการรับประกัน
ภยั 46 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 16 ลานบาท เนื่องจากมีคาสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทธนชาต
ประกันภัย มีผลขาดทุนสุทธใินไตรมาสนี้เทากับ 11 ลานบาท ในขณะที่ไตรมาสกอนมีกําไรสุทธิเทากับ 6 ลานบาท 
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� ธุรกจิบริหารสินทรัพย

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส มีผลขาดทุนสุทธิ 127 ลานบาท ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งสํารองใหมของธนาคารแหงประเทศไทย ทีไ่ดประกาศใชเมื่อปลายเดือน
ธันวาคม 2549 ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวไดทําครบถวนเร็วกวาที่ทางการกําหนดไว

� การบริหารความเสี่ยงและปจจยัความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มี
เครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมี
การกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตอืนภยั (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการไมใหคาความเสี่ยง
เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน
ดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดอืน

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหความเสี่ยงดานเครดิต
และความเสี่ยงดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวลดลงเปนผลจากการที่บริษัทฯ ไดปรับลดเงิน
ลงทุนลง ประกอบกบัสถานการณอตัราดอกเบีย้ในตลาดที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดย
บริษัทฯและบริษทัยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน
อนาคตตามเปาหมายที่วางไว 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในไตรมาสที่ 1/2550 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดใหมของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย โดยใชราคาทุนเดิม (Historical
Cost) เปนราคาทุนเริ่มตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบ
การเงินรวม โดยงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิ 577 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะกิจการมี
กําไรสุทธิ 518 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 แสดงกําไรสุทธินอยกวากําไรสุทธิในงบการเงินรวมเปนจํานวน 59 ลานบาท และ 522 ลานบาท
ตามลําดับ (ลดลง 0.04 บาทตอหุน และ 0.39 บาทตอหุน ตามลําดับ) เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการไมไดรวมรายการสวนแบง
กําไรของบริษัทยอยและบริษัทรวม และทําใหในงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 แสดงยอดสวนของผูถือหุนนอย
กวาที่แสดงไวในงบการเงินรวมเปนจํานวน 799 ลานบาท

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐานการทําธุรกิจของบริษัทฯ แต
อยางใด

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

31 มี.ค. 50 31 มี.ค. 49 31 มี.ค. 50 31 มี.ค. 49
กําไรสุทธิ 577 748 518 226
กําไรตอหุน 0.43 0.56 0.39 0.17

31 มี.ค. 50 31 ธ.ค. 49 31 มี.ค. 50 31 ธ.ค. 49
สวนของผูถือหุนของบริษทัฯ 23,777 23,104 22,978 22,557
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