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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
สําหรับป 2551 
(งบการเงินกอนตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยป 2551 

ปญหาวิกฤตการณทางการเงินของโลก และปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2551 เปน

อยางมาก โดยดชันีช้ีวัดเศรษฐกจิในไตรมาสท่ี 4 สะทอนผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริงอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากดัชนี

ผลผลิตอตุสาหกรรมทีม่ีแนวโนมหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ท้ังในสวนของสินคาที่ผลิตเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศและเพ่ือการสงออก สอดคลองกบัอุปสงคภายในและตางประเทศ ที่มีการชะลอตวัลงอยางมาก  

นอกจากนี้ ยังมีเคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจอกีหลายตัว ท่ีสะทอนการหดตัวทางเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค

และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจปรับตัวลดลงต่ําสุดเปนประวัติการณ และอัตราการใชกําลังการผลิตที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว

ในชวงไตรมาสที ่4 สงผลใหแนวโนมการจางงานและการลงทุนลดลง 

อีกท้ังในไตรมาสท่ี 4 ผลของปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลใหนักทองเท่ียวจากตางประเทศยกเลิกการเดินทาง

มากกวารอยละ 50 ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวท่ีสําคัญ ทําใหรายไดจากภาคการทองเท่ียวหดตัวลงเชนกัน  ในขณะท่ีราคานํ้ามันดิบ

โลกมีการปรับตัวลดลงอยางมาก สงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลงจากรอยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 3 มาอยูที่รอยละ 2.2 ใน

ไตรมาสท่ี 4 โดยต่ําสุดในเดือนธันวาคมท่ีรอยละ 0.4 อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในป 2551 อยูที่

รอยละ 5.5 และรอยละ 2.3 ตามลําดับ 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศ รวมท้ังความผันผวนในตลาดเงินและตลาด

ทุนท่ัวโลก สงผลใหสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มข้ึน อีกท้ังในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551 ธนาคารไดดํารงสภาพคลองในระดับสูง 

เพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
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เหตกุารณสําคัญ 
 1.  ในวันที่ 7 พฤศจกิายน 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือท่ี ธปท. ฝกก (ม) 2100/2507 แจงอนุญาตใหธนาคาร

แหงโนวาสโกเทีย (“BNS”) เขาถือหุนธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เพิ่มเตมิจากจํานวนรอยละ 24.98 ของจํานวนท่ีจําหนายได

แลวทั้งหมด โดย BNS จะทําการซ้ือหุนธนาคารจากบริษัทฯ เพื่อให BNS ถือหุนธนาคารในจํานวนเมื่อรวมกับจํานวนหุนท่ีถือโดยผู

ถือหุนตางชาติรายอ่ืนแลวไมเกนิรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ท้ังน้ี อยูระหวางข้ันตอนการซ้ือขายหุน โดย

คาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ป 2552 

 2.  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 11/2551 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัิให

บริษัทซ้ือหุนทุนคืนภายใตเงื่อนไขเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200 ลานบาท โดยเทียบเทาไมเกนิรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จด

ทะเบียนและเรียกชําระแลวท้ังหมด โดยมีวตัถุประสงคในการบริหารเงินและสภาพคลองสวนเกิน 

 3.  ในวันท่ี 28 พฤศจกิายน 2551 บริษัทฯ ทําการซื้อหุนบริษัท บริหารสินทรัพยแมกซ จํากดั (บริษัทยอย)  เพิม่เติมจํานวน 

14,294,280 หุน ราคาหุนละ 16.93 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 242,000,000 บาท จาก MSCF โดยทําใหสัดสวนการถือหุนใน 

บบส.แมกซ เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 83.44 จากรอยละ 58.45 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

4. ที่ประชุมผูถือหุนธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) “ธนาคาร” คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2552 ไดมมีติอนุมัตดิังน้ี 

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนแกผูถือหุนเดิม จํานวน 200

ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท (Par value)   

2) อนุมัติวงเงินในการออกหุนกูทุกประเภท ท้ังหุนกูดอยสิทธิและไมดอยสิทธิในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท 

ท้ังนี้ เพื่อเปนการขยายฐานเงินกองทุน รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร 
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วิเคราะหผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
 ผลการดาํเนินงาน 

 

สรุปผลการดาํเนนิงาน 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551จํานวน 394,136 ลานบาท

เพิ่มข้ึน 72,880  ลานบาท หรือรอยละ 22.7 จากป2550 จากการขยายตัวของสินเช่ือ  แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมเอื้ออํานวย

นัก โดยสามารถขยายสินเชื่อเพิ่มข้ึนจากปกอน รอยละ 16.8 ในขณะท่ีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 25.2 โดยมี

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 24.6 จากปกอน  

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 2,768 ลานบาท ลดลงจากปท่ีผานมา 50 ลานบาท หรือรอยละ 

1.8 โดยปจจัยสําคัญตอผลการดําเนินงานในป 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก การเพิ่มรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ

จํานวน 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 31.0  ตามการขยายตัวอยางตอเน่ืองของสินเชื่อ โดยสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ 

(Loan Spread) ปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 3.6 เปนรอยละ 4.0 ประกอบกับการเรงสรางรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 1,261 ลาน

บาท หรือรอยละ 11.8 สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ รายไดจากธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต  แต

อยางไรก็ตามรายไดที่มิใชดอกเบ้ียไดรวมการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 254 ลานบาทจากผลกระทบภาวะตลาด

ทุนท่ีซบเซา  และในขณะท่ีในป 2550 มีรายการพิเศษจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

จํานวนหน่ึง  อยางไรก็ตาม คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 สวนใหญมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

คาใชจายซ่ึงผันแปรตามรายไดและปริมาณธุรกิจ และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน ทําใหตนทุน

จากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 66.7 จากรอยละ 64.9 ในป2550  

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ เพิ่มข้ึน 1,529 ลานบาท หรือรอยละ 74.6 เปนผลภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวซึ่งสงผลตอ

ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ี  บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีมาตรการเขมงวดในการใหสินเชื่อรวมท้ังการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีเพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีแนวทาง

ในการกันสํารองสําหรับสินเช่ือรายยอยโดยใชวิธีการกันสํารองเปนแบบกลุมสินเช่ือ (Collective approach) โดยใชวิธีผลขาดทุน

จากประสบการณในอดีตเพื่อใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจมากข้ึน จากเดิมท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกันสํารองในอัตรา 

รอยละ 100 สําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพ 

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สําหรับป 2551 เทากับ 2.08 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 2.11 บาท ในป 

2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยสําหรับป 2551 เทากับรอยละ 10.4 
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ป 2551 ป 2550 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 
งบกําไรขาดทนุรวม 

 
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

    เงินใหสินเชื่อ 3,793 15.9 3,064 15.5 23.8 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,570 6.6 1,274 6.5 23.2 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 14,736 61.9 13,118 66.5 12.3 

    เงินลงทุน 1,314 5.5 1,343 6.8 (2.2) 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 21,413 89.9 18,799 95.3 13.9 

     คาใชจายดอกเบี้ย 9,506 39.9 9,707 49.2 (2.1) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 11,907 50.0 9,092 46.1 31.0 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 756 3.2 714 3.6 5.9 

     กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุ (302) (1.3) 819 4.1 (136.9) 

     คาธรรมเนียมและบริการ 2,422 10.2 2,153 10.9 12.5 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 7,340 30.8 5,389 27.3 36.2 

     รายไดอ่ืน  1,691 7.1 1,571 8.0 7.6 

     รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 11,907 50.0 10,646 53.9 11.8 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 
    และขาดทนุจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
23,814 

 
100.0 

 
19,738 

 
100.0 

 
20.7 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (3,580)  (2,051)  74.5 

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี ้ (14)  -  100.0 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ   
     และขาดทุนจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
20,220 

 
 

17,687 
 

 
14.3 

      คาใชจายทีม่ใิชดอกเบ้ีย 15,878  12,813  23.9 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
      ผูถือหุนสวนนอย 

 
4,342 

 
 

4,874 
 

 
(10.9) 

      ภาษีเงินไดนติิบุคคล (1,000)  (1,705)  (41.3) 

      ขาดทนุ(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (574)  (351)  63.5 

กําไรสุทธิ 2,768  2,818  (1.8) 
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สําหรับป 
สวนตางของอัตราดอกเบี้ย 

 2551 2550 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ (Yield on loans) 7.2 7.3 

อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.2 3.7 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.0 3.6 

       

• รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ

 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิในป 2551 มีจํานวน 11,907 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 31.0 เมื่อ

เทียบกับปกอน   โดยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล  เพิ่มข้ึน 2,614 ลานบาท  หรือรอยละ 13.9 ตามการขยายตัวอยางตอเน่ือง

ของสินเชื่อ  ในขณะที่มีคาใชจายดอกเบ้ีย ลดลง 201 ลานบาท  หรือรอยละ 2.1   จากการรักษาระดับอัตราผลตอบแทน(Yield) 

รวมทั้งบริหารตนทุนท่ีเหมาะสม   สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 3.6 เปนรอยละ 4.0 

เมื่อเทียบกับปกอน 

• รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 ในป  2551   บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย จํานวน 11,907 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,261 ลานบาท หรือ

รอยละ 11.8   เมื่อเทียบกับปกอนสวนใหญจากการขยายตัวของธุรกิจหลักของกลุมธนชาต    ประกอบดวยรายไดจากการรับ

ประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 1,951 ลานบาท  หรือรอยละ  36.2   รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึน 269 ลานบาท   หรือ

รอยละ 12.5    และคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 42 ลานบาท หรือรอยละ 5.9  

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ีย ในป 2551 จํานวน 15,878 ลานบาท เพิ่มข้ึน 3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 จากปกอน  

สวนใหญมาจากการเพิม่ข้ึนของคาใชจายซ่ึงผนัแปรตามรายไดและปริมาณธุรกรรมที่เกดิข้ึนไดแกคาใชจายในการรับประกันภัย/

ประกันชีวิตเพิ่มข้ึนรอยละ 30.4 คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน คาใชจายเกีย่วกับอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มข้ึนรอยละ 26.4 และ 

22.4 ตามลําดบั ตามการขยายตัวของธุรกิจและจากการเพ่ิมสาขาของธนาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสาขาท้ังสิ้น 

213 สาขา จาก 166 สาขา ณ สิ้นป 2550 รวมท้ังมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน สงผลให

อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) เพิ่มข้ึนอยูท่ีรอยละ 66.7 จากรอยละ 64.9 ของปกอน 

• หนี้สูญและหนีส้งสยัจะสูญ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มคีาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป  2551 จํานวน 3,580 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,529 ลาน

บาท หรือรอยละ 74.6 จากปกอน  ซ่ึงเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี

ลดลง ทําใหคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน รวมท้ังในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มสีํารองสวนเกินอยูในระดบัสูง

เมื่อเทียบกับเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยทําใหมกีารตั้งคาใชจายหน้ีสญูและหน้ีสงสัยจะสูญในชวงเวลาดังกลาวเพ่ิมข้ึนใน

อัตราคอนขางต่าํ 
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 ฐานะทางการเงิน   

                 

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

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

สินทรัพย      

เงินสด 4,018 1.0 3,275 1.0 22.7 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 65,790 16.7 40,462 12.6 62.6 

หลักทรัพยซื้อโดยมสีัญญาขายคนื - - 2,500 0.8 (100.0) 

เงินลงทุน-สุทธิ 39,385 10.0 28,874 9.0 36.4 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 279,774 71.0 239,490 74.5 16.8 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา      

   จากการปรับโครงสรางหน้ี (10,008) (2.5) (8,456) (2.6) 18.4 

สินทรัพยอ่ืน 15,177 3.8 15,111 4.7 0.4 

รวมสินทรัพย 394,136 100.0 321,256 100.0 22.7 
      

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น 316,383 80.3 254,014 79.1 24.6 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 7,293 1.8 3,709 1.1 96.6 

เงินกูยมืระยะยาว 18,810 4.8 14,117 4.4 33.2 

รวม 342,486 86.9 271,840 84.6 26.0 

หน้ีสินอ่ืน 19,289 4.9 17,154 5.4 12.4 

รวมหนี้สิน 361,775 91.8 288,994 90.0 25.2 
สวนของผูถือหุนกอนหักหุนทุนซ้ือคืน 26,702 6.8 26,208 8.1 1.9 

หัก หุนทุนซื้อคืน (110) (0.1) - - 100.0 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,592 6.7 26,208 8.1 1.5 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 5,769 1.5 6,054 1.9 (4.7) 

รวมสวนของผูถือหุน 32,361 8.2 32,262 10.0 0.3 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 394,136 100.0 321,256 100.0 22.7 
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• สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 394,136 ลานบาท เพิ่มข้ึน 72,880 ลาน

บาท หรือรอยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยประกอบดวยรายการหลกั คือ เงินใหสินเชือ่และดอกเบ้ียคางรับ

เทากับ 279,774 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.0 ของสินทรัพยรวม และเงนิลงทุนสุทธิเทากับ 39,385 ลานบาท คดิเปน     

รอยละ 10.0 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการที่สาํคัญดังน้ี 

 เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ มีจํานวน 279,774 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 40,284 ลานบาท หรือ

รอยละ 16.8 โดยเกิดจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองจากสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีลูกหน้ี

สินเชื่อเชาซื้อจํานวน 211,828 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75.7 ของยอดเงินใหสินเชื่อท้ังหมด อยางไรก็ตาม กลุม

ธนชาตยังเปนผูนําตลาดดานสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมและรถยนตมือสอง แมวาจะมีการรุกตลาดของคูแขงมาก      

ก็ตาม 

 เงินลงทุนสุทธิมีจํานวนท้ังสิ้น 39,385 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 10,511 ลานบาท หรือรอยละ 36.4  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 65,790 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 25,328 ลาน      

 บาท หรือรอยละ 62.6 

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 361,775 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป 2550 

จํานวน 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 25.2 โดยมีรายการที่สําคญัดังน้ี 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 316,383 ลานบาท เพิ่มข้ึน 62,369 ลานบาท หรือรอยละ  24.6  เปนผลมา

 จากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการรับฝากเงิน   รวมท้ังการออกผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อ

 ตอบสนองความตองการของลูกคาและการออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินแกลูกคา  

 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 18,810 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 4,693 ลานบาทหรือรอยละ  33.2 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนจํานวน 32,361 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.3 จากจํานวน 32,262 

 ลานบาท ณ สิ้นป 2550 ซ่ึงเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ และใน

 ระหวางเดือนธันวาคม บริษัทฯซื้อหุนทุนคืนเปนจํานวน 16.3 ลานหุน ในราคาถัวเฉลีย่หุนละ  6.8 บาท 
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 เงินใหสินเชือ่จัดชั้น 

เงินใหสินเช่ือจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 
                         (หนวย: ลานบาท) 

     31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550  
มูลหนี/้มูลคาตาม

บัญช ี
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบญัช ี

มูลหนี/้มูลคาตาม
บัญช ี

คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบัญช ี

จัดช้ันปกต ิ 274,523 912 199,066 528 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 25,107 185 22,100 141 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 2,093 1,475 2,492 1,685 

จัดช้ันสงสยั 1,719 1,230 2,244 1,085 

จัดช้ันสงสยัจะสญู 7,828 5,118 6,047 3,870 

รวม 311,270 8,920 231,949 7,309 

สํารองหนี้สูญท่ัวไป  270  523 

รวมคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  9,190  7,832 
หมายเหต ุ - มูลหน้ีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 - ในระหวางป 2551 บรษิัทฯและบรษิทัยอยมีการตัดหน้ีสูญ จํานวน 1,881 ลานบาท 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมสีินเช่ือดอยคณุภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 12,265 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 1,005 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.9 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือเชาซ้ือดอยคุณภาพ 

โดยอัตราสวนสนิเชื่อดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวมอยูท่ีรอยละ 3.8 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งอยูท่ีรอยละ 4.7 

ท้ังนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 3,836 ลานบาท หรือรอยละ 1.2 
 (หนวย : ลานบาท) 

 31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2550 

สินเช่ือดอยคณุภาพ (NPLs) 12,265 11,260 

อัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม 3.8% 4.7% 

สินเช่ือดอยคณุภาพหลังหักสํารอง (NPLs-net ) 3,836 4,165 

อัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารองตอสินเช่ือรวม 1.2% 1.8% 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรวม 9,947 8,417 

อัตราสวนคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญรวมตอสินเช่ือดอยคุณภาพ 81.1% 74.8% 
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 ผลการดาํเนินงานของบริษัทยอย  
                                                                     (หนวย: ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

บริษัทยอย 

สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม 

ป 2551 ป 2550 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.9% 1,343 991 

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.9% 97 257 

     บลจ. ธนชาต 56.2% 123 102 

     บจ. ธนชาตประกันภัย 74.9% 63 66 

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.9% 350 176 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 253 78 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 83.4% 130 98 
*ขอมูลจากงบการเงนิแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 
ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสทุธิป 2551 จํานวน 1,908 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 581 ลานบาท หรือ

รอยละ 43.8 โดยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิเพิ่มข้ึนรอยละ 39.5 ตามการขยายตัวของธุรกิจ และการปรับตัว

สูงข้ึนของสวนตางอัตราดอกเบีย้จากเงินใหสินเชือ่ (Loan Spread) จากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 4.0 รวมท้ังการเพิ่มข้ึน

ของรายไดท่ีมใิชดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนถึงรอยละ 76.8 เปนผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลกัทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน 

และธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง ในขณะที่คาใชจายท่ีมิใชดอกเบีย้เพิม่ข้ึนรอยละ 

56.8 จากการขยายธุรกิจและการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน สงผลใหตนทุนจากการ

ดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 70.3  

หากพิจารณางบการเงินเฉพาะธนาคาร ในป 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 1,343 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ี

ผานมา 352 ลานบาท หรือรอยละ 35.5 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 3.3 

เปนรอยละ 3.7 เนื่องจากการขยายสินเช่ืออยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการบริหารตนทุนที่เหมาะสมดวยการระดมเงินฝาก

ผานสาขาของธนาคารจํานวน 213 สาขา และการออกผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย อีกท้ังการเพ่ิมข้ึนของรายไดท่ีมใิชดอกเบ้ีย

รอยละ 19.1 ขณะท่ีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบีย้เพิม่ข้ึนรอยละ 27.6 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของคาใชจายเกีย่วกบัพนักงาน 

และคาใชจายเกีย่วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ อันเน่ืองมาจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน 

และการสรางภาพลักษณของธนาคารในการเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธรุกจิในอนาคต 

แตอยางไรก็ตาม ธนาคารสามารถบริหารตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 

60.6 ใกลเคยีงกบัปท่ีผานมา  
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 -    เงินใหสินเช่ือ 

เงินใหสินเช่ือของธนาคาร จํานวน 272,925 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 47,985 ลานบาท หรือ 

รอยละ 21.3 สวนใหญเกดิจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจํานวน 36,199 ลานบาท สินเชื่อธุรกิจจํานวน 

13,344 ลานบาท และสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) จํานวน 6,603 ลานบาท ในขณะท่ีการให

สินเช่ือแกบริษัทในกลุมธนชาตลดลงจํานวน 8,426 ลานบาท 

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ กลุมธนชาตยังคงเปนผูนําในตลาดสินเช่ือเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมและรถยนตมือสอง

สินเช่ือเชาซ้ือท่ี 198,344 ลานบาท เพิ่มข้ึน 36,139 ลานบาท หรือรอยละ 22.3 จากส้ินป 2550 และมียอดสนิเชื่ออนุมัติ

ใหมในป 2551 จํานวน 95,049 ลานบาท เพิ่มข้ึนป 2550 จํานวน 7,332 ลานบาท หรือรอยละ 8.4 

- เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น  

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้นจํานวน  318,760 ลานบาท เพิ่มข้ึน 70,676 ลานบาท หรือรอยละ 28.5 จากส้ินป 

2550 เปนผลมาจากการขยายสาขาเพ่ือเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงนิ รวมท้ังการออกผลิตภัณฑทางการเงินที่

ตอบสนองความตองการของลกูคา และการออกตั๋วเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินแกลูกคา สําหรับ

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น (Loan to Deposit Ratio) เทากับรอยละ 85.6 ลดลงจากรอยละ 

90.7 จากสิ้นป 2550 เนื่องจากเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมอัีตราการขยายตัวสูงกวาเงินใหสินเชื่อ  

- สินเชื่อดอยคุณภาพ 

สินเช่ือดอยคณุภาพมีจํานวน 7,168 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,955 ลานบาท จากสิ้นปที่ผานมาตามภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตัวซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารลดลง แตอยางไรก็

ตาม ธนาคารไดเพิม่มาตรการเขมงวดในการใหสินเช่ือรวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการตดิตามหนี้เพื่อลดความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต อตัราสวนสินเช่ือดอยคณุภาพตอสินเชื่อรวม (NPLs Ratio) อยูที่รอยละ 2.30 ใกลเคยีงกบัสิ้นปท่ีผาน

มา และเมื่อพิจารณาสินเชื่อดอยคณุภาพหลังหกัสํารอง (NPLs-net) มีจํานวน 1,830 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net 

ตอสินเชื่อรวม เทากับรอยละ 0.60 โดยคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจํานวน 6,365 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.8 ของสินเชื่อ

ดอยคุณภาพ  

- เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมท้ังสิ้น 28,150 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

จํานวน  20,261 ลานบาท  และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 8,152 ลานบาท  โดยมีอตัราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

ของธนาคารเทากับรอยละ 12.12 เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอน ท่ีมีอัตราสวนอยูท่ีรอยละ 12.00 สูงกวาเกณฑท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงคือไมต่ํากวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียด

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง ดงัน้ี 

 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 50 

 ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ 

เงินกองทุนช้ันท่ี  1 20,261 8.73 20,017 10.15 

เงินกองทุนท้ังหมด 28,150 12.12 23,661 12.00 
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  ธุรกิจหลักทรัพย 
ณ สิ้นป 2551 ดัชนีหลักทรัพยปดท่ี 449.96 จุด ลดลงจากสิ้นป 2550 ท่ี 858.10 จุด โดยมลูคาการซ้ือขายเฉลี่ยตอ

วันลดลงจาก 17,097.05 ลานบาท มาอยูที่ 15,869.94 ลานบาท เปนผลตอเนื่องจากการลงทุนท่ีซบเซาตามภาวะตลาด

ทุนท่ัวโลก  

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ธนชาต เทากับ 1,282.0 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาท่ี 1,216.1 ลาน

บาท และมีสวนแบงการตลาดอยูท่ีรอยละ 3.98 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 3.49 ในป 2550 โดยมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย    

ของบล. ธนชาต แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 62 ลูกคาตางประเทศรอยละ 28 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 10 

ผลการดําเนินงานในป 2551 บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิจํานวน 97 ลานบาท ลดลงจากปท่ีผานมา 160 ลานบาท 

หรือรอยละ 62.3 เปนผลจากรายไดรวมลดลง 103 ลานบาท เน่ืองจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 41 ลานบาท 

รวมทั้งในปท่ีผานมาบริษัทมกีําไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม รายไดคานายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยและสญัญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มข้ึน 54 ลานบาท ในขณะที่ภาวะตลาดทุนที่ซบเซาในชวงไตรมาสสุดทายของป 

โดยมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 4.6  

 ธุรกิจจัดการกองทุน 
บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under Management) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 

78,207 ลานบาท ลดลงจากสิน้ปท่ีผานมา 1,903 ลานบาท หรือรอยละ 2.4 เน่ืองจากภาวะตลาดทุนท่ีซบเซาในชวง

ไตรมาสสุดทายของป สําหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 93 กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพรอยละ 5 และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 2 

ผลการดําเนินงานใน ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 123 ลานบาท เพิ่มข้ึน 21 ลานบาท หรือรอยละ 20.9 

สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุนเพิ่มข้ึน 70 ลานบาท ตามปริมาณกองทุนท่ีออกเพิ่มระหวางป โดย

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 54.7 

 ธุรกิจประกันภัย 
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากดั มีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มข้ึนจํานวน 523 ลานบาท ขณะท่ีคาสินไหม

ทดแทนจากการรับประกันภัย และคาจางบําเหน็จจายจากการรับประกันภัยตรงเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ รายไดจากการลงทุน

ลดลง 44 ลานบาท เนื่องจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยและขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน สงผลใหกาํไรสุทธิ

ในป 2551 มีจํานวน 63 ลานบาท ลดลงจากปท่ีผานมาเพยีงเลก็นอย โดยอตัราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on 

Equity) เทากับรอยละ 8.9  

 ธุรกิจประกันชีวิต 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากดั มกีําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 350 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 175 ลาน

บาท สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภยัสุทธิเพิ่มข้ึน 1,566 ลานบาท จากการรับประกันภัยจากทุกกลุม

ผลติภัณฑ ในขณะที่คาใชจายจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 60 ลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยอัตราผลตอบแทน

สวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 31.6  
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 การบริหารความเสีย่งและปจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯและบริษัทยอย มกีารบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานทีดู่แลรับผิดชอบดานบริหารความเสีย่งคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเน่ือง มี

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสีย่งในแตละดาน อันไดแก ความเสีย่งดานเครดติ 

ความเสีย่งดานตลาด ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย ความเสีย่งดานปฏิบตัิการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสีย่งตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสีย่ง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสีย่งเปนประจําทุกเดือน 

ณ สิ้นงวดไตรมาส 4 ป 2551 เทียบกับไตรมาสท่ีผานมา ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการขยายตัวโดยเฉพาะ

ธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ  สงผลใหความเสีย่งโดยรวมท้ังดานเครดติ และดานปฏบัิติการปรับตวัเพิ่มข้ึน จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน

ดังกลาว และถึงแมในไตรมาสสุดทายของปตลาดตราสารทุนจะประสบกับความผันผวนอยางรุนแรง  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมี

การตดิตามและมีการจัดการความเสีย่งตามกรอบบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว  เงินลงทุนมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส

กอน  และสงผลใหความเสีย่งดานตลาดปรับตัวลดลงดวยเชนกัน  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม แมวาในไตรมาสนี้เงนิกองทุนโดยรวมของกลุมจะลดลงจากการลดลงของเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ของ

ธนาคารธนชาตอันเนื่องมาจากหุนกูดอยสิทธิบางสวนไมสามารถนับเปนเงินกองทุนช้ันท่ี 2 ไดเต็มจํานวนก็ตาม  ความเสี่ยงของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด  และยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเส่ียงโดยรวมใน

ปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไวอยางมั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


