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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (งบการเงินฉบับตรวจสอบ) 
 
เหตุการณสําคัญ 

1. เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 10/2552 ไดมีมติ

อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิ สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2552 ใหแกผูถือ

หุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิ ในอัตราหุนละ 0.35 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน ประมาณ 447 ลานบาท โดย

กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือ ตาม ม.

225 ตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 

โดยมีกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 

2. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) คร้ังที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ไดมีมติเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 40,000 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 59,346,192,720 บาท โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

ธนาคาร สามารถทยอยดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามความเหมาะสมในการใชเงินเพื่อ

ประมูลซ้ือหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) และรองรับการประกอบธุรกิจของธนาคาร  

3. เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2552 ไดมี

มติในแตละวาระ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552  

2. อนุมัติใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมประมูลซื้อหุนธนาคาร นครหลวงไทย  

จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

4.  เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 11/2552 มีมติ

อนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 9,000 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท   

อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.9 ตอป กําหนดออกหุนกูวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2557   
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ผลการดําเนนิงานสําหรบัป 2552  

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

การดําเนินธุรกิจภายใตการเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร รวมกับการประสานความรวมมือระหวาง

บริษัทภายในกลุม รวมทั้งการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม สงผลใหป 2552 กลุมธนชาตมีผล

ประกอบการที่โดดเดนเปรียบเทียบจากปที่ผานมา 

• ป 2552 กําไรสุทธิ 5,109 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 84.6 จากปกอน 

• กําไรตอหุนพ้ืนฐาน (Basic Earning per Share) ป 2552 เทากับ 3.99 บาท เทียบกับปกอนท่ีจํานวน 2.08 บาท 

• รายไดรวมเพิ่มขึ้น 13,716 ลานบาท หรือรอยละ 57.6 

• สวนตางอัตราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได (Interest Spread) เทากับรอยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ยหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ* จํานวน 9,777 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 60.6 จากปกอน 

• คาใชจายสํารองหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 784 ลานบาท หรือรอยละ 21.9 

• อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ อยูท่ีรอยละ 47.9 ลดลง

จากรอยละ 55.9  

• อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) ป 2552 เทากับรอยละ 17.1 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2551 ท่ีรอยละ 10.5 

• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) ป 2552 เทากับรอยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอนท่ีรอยละ 0.8 

* รายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ = รายไดจากการรับประกันภัย – คาใชจายในการรับประกันภัย 

ผลการดําเนินงาน 

หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 22,112 21,413 699 3.3

คาใชจายดอกเบ้ีย 6,892 9,506 (2,614) (27.5)

   รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 15,220 11,907 3,313 27.8

รายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 22,310 11,907 10,403 87.4

รายไดรวม 37,530 23,814 13,716 57.6

คาใชจายทีม่ิใชดอกเบ้ีย 24,517 15,878 8,639 54.4

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 2,796 3,580 (784) (21.9)

ขาดทนุจากการปรับโครงสรางหนี้ 53 14 39 278.6

ภาษเีงินได 2,989 1,000 1,989 198.9

ผูถือหุนสวนนอยของบริษทัยอย 2,066 574 1,492 259.9

กําไรสุทธิ 5,109 2,768 2,341 84.6

งบกําไรขาดทุนรวม ป 2552 ป 2551
เปลี่ยนแปลง
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 5,109 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,341 ลาน

บาท หรือรอยละ 84.6 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 27.8 ตามการขยายตัวของธุรกิจและการ

ปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) จากรอยละ 4.0 ในป 2551 เปนรอยละ 4.9 

ในขณะท่ีสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Interest Spread) อยูที่รอยละ 3.4 สูงขึ้นจากปกอนที่

รอยละ 3.1 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 87.4 เปนผล

จากธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัยที่เติบโตขึ้น

อยางแข็งแกรง อีกทั้งความสามารถในการบริหารและติดตามหนี้อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหคาใชจายหน้ีสูญและหนี้

สงสัยจะสูญลดลงเม่ือเทียบจากปกอน ในขณะท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยยังสามารถบริหารคาใชจายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิ (Cost 

to Income Ratio net insurance premium income) อยูที่รอยละ 47.9 จากรอยละ 55.9 

กําไรตอหุนพื้นฐาน (Basic Earning per share) สําหรับป 2552 เทากับ 3.99 บาท เทียบกับกําไรตอหุนพื้นฐาน จํานวน 

2.08 บาท ในปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) ป 2552 เทากับรอยละ 17.1 และมีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉล่ีย (ROAA) ในป 2552 เทากับรอยละ1.2 

 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) กําไรตอหุนพ้ืนฐาน (บาท)

ป 52 กําไรสุทธิเพิม่ขึ้น 84.6% จากป 51 ป 52 กําไรตอหุนเพิม่ขึ้น 1.91 บาท จากป 51

2,818 2,768

5,109

2550 2551 2552

2.11 2.08

3.99

2550 2551 2552
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สัดสวนรายได 

สัดสวนรายได ป 52 สัดสวนรายได ป 51

ป 52 รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ
มีสัดสวนเพิม่ขึ้น จากการขยายตัวอยางมาก
ของธุรกิจ เมื่อเทียบกับ ป 51

 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

อัตราผลตอบแทน ตนทุนทางการเงิน และ
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
Loan Spread ป 52 = 4.9% เพ่ิมข้ึนจาก 4.0%

5.3%

6.2%
6.6%

1.9%

3.1%
3.8%

3.4%

3.1%
2.8%

2550 2551 2552
อัตราผลตอบแทน
ตนทุนทางการเงิน
สวนตางอัตราดอกเบี้ย

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ืนๆ 12.7% 

รายไดดอกเบี้ยและ

เงินปนผลสุทธิ 

40.6% 

คานายหนาจาก

การซ้ือขาย

หลักทรัพย 

2.4% 

คาธรรมเนียมและ

บริการ 5.8% 

รายไดจากการรับ

ประกันภัย/ประกัน

ชีวิต 38.5% 

รายไดดอกเบี้ยและ

เงินปนผลสุทธิ 

50.0% 

คานายหนาจากการซ้ือ

ขายหลักทรัพย 3.2% 

คาธรรมเนียมและ

บริการ 9.4% 

รายไดจากการรับ

ประกันภัย/ประกัน

ชีวิต 30.8% 

อ่ืนๆ 6.6% 

ในป 2552 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 

15,220 ลานบาทเพิ่มขึ้น 3,313 ลานบาท หรือรอยละ 27.8 

เม่ือเทียบกับป 2551 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 

จํานวน 22,112 ลานบาท เพิ่มขึ้น 699 ลานบาท หรือรอย

ละ 3.3 ในขณะท่ีมีคาใชจายดอกเบ้ีย จํานวน 6,892 ลาน

บาท ลดลง 2,614 ลานบาท  หรือรอยละ 27.5 เนื่องจาก

ทิศทางของดอกเบ้ียลดลงอยางตอเนื่อง และจากการ

บริหารตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ไดอยางเหมาะสม

อยูที่รอยละ 1.9 ลดลงจากรอยละ 3.1 ในป 2551 สงผลให

สวนตางอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได 

(Interest Spread) ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.1 เปนรอย

ละ 3.4 เม่ือเทียบกับปกอน 
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รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 
 

หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

คานายหนาจากการซือ้ขายหลักทรัพย 885 756 129 17.1

กําไรจากเงินลงทนุ 2,722 (302) 3,024 1,001.3

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุใน บ.รวม 257 335 (78) (23.3)

คาธรรมเนยีมและบริการ 2,189 2,241 (52) (2.3)

กําไรจากการปริวรรต 148 223 (75) (33.6)

กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 312 249 63 25.3

กําไรจากการรับชาํระหนี้ 326 241 85 35.3

รายไดจากการรับประกันภัย/ ประกันชวีติ 14,465 7,340 7,125 97.1

รายไดอื่น 1,006 824 182 22.1

รวม 22,310 11,907 10,403 87.4

เปลี่ยนแปลง
ป 2552 ป 2551รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

 
 

ในป 2552   กลุมธนชาตมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 22,310 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,403 ลานบาท หรือรอยละ 87.4 

จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจในเครือ    โดยมีรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 7,125 ลาน

บาท หรือรอยละ 97.1 จากปกอน และรายไดพิเศษจากกําไรการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก

จํานวน 2,805 ลานบาท ในขณะเดียวกัน หากหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิแลว บริษัทฯจะมีรายไดที่มิใช

ดอกเบี้ยหลังหักรายไดจากการรับประกันภัยสุทธิป 2552 จํานวน 9,777 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 60.6 จากปกอน  

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย  

หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

คาใชจายเก่ียวกับพนกังาน 4,435 3,660 775 21.2

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ 1,779 1,516 263 17.3

คาภาษอีากร 234 222 12 5.4

คาธรรมเนยีมและบริการ 790 273 517 189.4

คาตอบแทนกรรมการ 42 41 1 2.4

เงินสมทบกองทนุเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ

   สถาบันการเงิน/สถาบันคุมครองเงินฝาก 1,072 823 249 30.3

คาใชจายในการรับประกันภัย/ ประกันชวีติ 12,533 5,818 6,715 115.4

คาใชจายอื่น 3,632 3,525 107 3.0

รวม 24,517 15,878 8,639 54.4

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ป 2552 ป 2551
เปลี่ยนแปลง
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อตัราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอ
รายไดรวมหลังหกัรายไดจากการ
รับประกันภัยสุทธิ (รอยละ)
ปรับตัวลดลงจากความสามารถในการเพิ่ม
รายไดและการควบคุมคาใชจาย

54.7% 55.9%
47.9%

2550 2551 2552

  
 

 

แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักรายไดจากการรับ

ประกันภัยสุทธิลดลงอยูที่รอยละ 47.9 จากรอยละ 55.9 ในปกอน หากหักคาใชจายจากการรับประกันภัยสุทธิแลว 
บริษัทฯจะมีคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ยหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัยสุทธิป 2552 จํานวน 11,984 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 19.1 จากปกอน 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

ในป 2552 จากการปรับกระบวนการในการทํางาน ทําใหการบริหารและติดตามหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แมวา

จะอยูในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหคาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2552 มีจํานวน 2,796 ลานบาท 

ลดลง 784 ลานบาท หรือรอยละ 21.9 จากปกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายท่ีมิใช

ดอกเบี้ยจํานวน 24,517 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,639 ลานบาท 

หรือรอยละ 54.4 จากปกอน   สวนใหญเกิดจากคาใชจาย

ในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 115.4 ซ่ึง

แปรผันตามปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น สําหรับคาใชจาย

เก่ียวกับพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และ

อุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 21.2 และ 17.3 ตามลําดับ  ทั้งนี้

สวนใหญจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 256 สาขา ในขณะท่ี

ปกอนมี 213 สาขา อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอย

สามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ฐานะทางการเงิน 

หนวย: ลานบาท

จํานวนเงิน (รอยละ) จํานวนเงิน (รอยละ) เปล่ียนแปลง

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 64,867 14.1 65,790 16.7 (1.4)

   เงินลงทุน-สุทธิ 97,113 21.1 39,385 10.0 146.6

   เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 290,115 63.1 279,774 71.0 3.7

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา

      จากการปรับโครงสรางหน้ี (10,534) (2.3) (10,008) (2.5) 5.3

   สินทรัพยอ่ืน 18,404 4.0 19,149 4.8 (3.9)

สินทรัพยรวม 459,965 100.0 394,090 100.0 16.7

   เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 340,799 74.1 316,382 80.3 7.7

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 20,939 4.5 7,293 1.8 187.1

   เงินกูยืมระยะยาว 22,377 4.9 18,811 4.8 19.0

   หน้ีสินอ่ืน 28,443 6.2 19,243 4.9 47.8

หนี้สินรวม 412,558 89.7 361,729 91.8 14.1

   สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 33,323 7.2 26,592 6.7 25.3

   สวนของผูถือหุนสวนนอย 14,084 3.1 5,769 1.5 144.1

สวนของผูถือหุนรวม 47,407 10.3 32,361 8.2 46.5

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 459,965 100.0 394,090 100.0 16.7

งบดุลรวม 
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 459,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 65,875 ลานบาท หรือรอยละ 16.7 

จากส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 64,867 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน  923 ลาน

บาท หรือรอยละ 1.4 

- เงินใหสินเช่ือ มีจํานวน 289,804 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 10,354 ลานบาท หรือรอยละ 3.7 สวน

ใหญเปนผลจากเงินใหสินเช่ือธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น 

- เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 97,113 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน   57,728 ลานบาท หรือรอยละ 146.6 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 412,558 ลานบาท เพิ่มขึ้น 50,829 ลาน

บาท หรือรอยละ 14.1 จากส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน มีจํานวน 340,799 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24,417 ลานบาท หรือรอยละ 7.7 

จากจํานวน 316,382 ลานบาท ณ ส้ินป 2551  
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- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 20,939 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน  13,646 

ลานบาท หรือรอยละ 187.1 จากการบริหารสภาพคลอง 

- เงินกูยืมระยะยาว มีจํานวน 22,377 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,566 ลานบาท หรือรอยละ 19.0 จากส้ินป 2551 

สวนใหญเกิดจากเงินกูยืมระยะยาวเดิมบางสวนมีระยะเวลาใกลจะครบกําหนด ไมถึง 1 ป จึงไดเปล่ียนการ

บันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะส้ัน และในระหวางป 2552 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดออกหุนกู

ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 9,000 ลานบาท ซึ่งจะ

ครบกําหนดไถถอนในป 2557 ในขณะท่ี ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) ไดออกหุนกูดอยสิทธิในปนี้ เปนจํานวน 

7,000 ลานบาท ประกอบดวยหุนกูดอยสิทธิประเภทระบุชื่อผูถือไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ จํานวน  2,000 

ลานบาท และหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบ้ียจายจํานวน 5,000 ลานบาท  ซึ่งนับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยจะครบกําหนดไถถอนในป 2562 และ 2567 

สวนของผูถือหุน  

สวนของผูถือหุนรวม มีจํานวน 47,407 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,046 ลานบาท หรือรอยละ 46.5 จากส้ินป 2551 โดยมี

รายการสําคัญดังนี้ 

- สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีจํานวน 33,323 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,731 ลานบาท หรือรอยละ 25.3 จาก

ส้ินป 2551  

- สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นจํานวน 8,315 ลานบาท จากส้ินป 2551 เนื่องจาก

สัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาตของสโกเทียแบงกในระหวางปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 49.0 

สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPLs) 

สินเช่ือดอยคุณภาพ ณ ส้ินป 2552 มีจํานวน 12,046 ลานบาท โดยอัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม  (NPL 

Ratio) อยูที่รอยละ 4.2 ลดลงจากส้ินป 2551 ที่รอยละ 4.4 และเม่ือพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPL-

net) มีจํานวน 3,148 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 1.1 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีจํานวนเทากับ 10,436 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 489 ลานบาท หรือรอยละ 4.9  คิดเปน

อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือดอยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยูที่รอยละ 86.6 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวเปน

อัตราสวนที่สูงเม่ือเทียบกับป 2551 ที่รอยละ 81.1 
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สินเช่ือดอยคุณภาพ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และอัตราสวนคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ

NPLs ยังอยูในระดับตํ่า โดย NPLs ณ สิ้นป 52 ยังอยูในระดับท่ีสูง และแข็งแกรง เมื่อเทียบ
ลดลงเล็กนอย เคียงกับอุตสาหกรรม

8,417
9,947 10,436

31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(ลานบาท)

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือดอย
คุณภาพ (รอยละ)

11,218
12,265 12,046

31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52

สินเช่ือดอยคุณภาพ (ลานบาท)

สินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือรวม (รอยละ)

4.7% 4.4% 4.2%

86.6%81.1%
75.0%

 
 
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
 

หนวย: ลานบาท

ป 2552 ป 2551
บมจ. ธนาคาร ธนชาต

     งบการเงินรวม 4,056 1,870

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 3,547 1,304

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 50.9% 274 97

     บลจ. ธนชาต 38.2% 111 123

     บจ. ธนชาตประกันภัย 50.9% 225 63

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 50.9% 120 350

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 395 253

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 83.4% 115 130

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

50.9%

บริษัทยอย
สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม

 
 
ดวยความรวมมือและการประสานงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพภายใตกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต อัน

ประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย/ ประกันชีวิต และธุรกิจ

สนับสนุนอื่น สงผลใหผลประกอบการในป 2552 ของธนาคารและบริษัทยอยมีการพัฒนาเปนอยางมาก แมธนาคาร

จะเผชิญภาวะความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจในชวงคร่ึงปแรกก็ตาม โดยธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 

2552 จํานวน 4,056 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1,870 ลานบาท ในป 2551 โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

เฉล่ีย (ROAA) และอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) เทากับรอยละ 1.1 และ 17.0 ปรับตัว

สูงขึ้นจากรอยละ 0.6 และ 8.8 ในป 2551 
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กําไรสุทธิ (ลานบาท)

1,327
1,870

4,056

2550 2551 2552

 

อตัราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเฉลี่ย 
(ROAE) (รอยละ) (ROAA) (รอยละ)

7.5%
8.8%

17.0%

2550 2551 2552

0.5% 0.6%

1.1%

2550 2551 2552

 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย (Banking Business) 

ในป 2552 งบเฉพาะกิจการของธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 3,547 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2,243 ลานบาท หรือ

รอยละ 172.0 โดยแบงเปนกําไรจากผลการดําเนินงานของธนาคารจํานวน 3,080 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,995 

ลานบาท และเงินปนผลจากบริษัทยอยซึ่งเปนการจายปนผลจากผลการดําเนินงานป 2551 จํานวน 467 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 248 ลานบาท  
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กําไรสุทธิ (ลานบาท) อัตราผลตอบแทน ตนทุนทางการเงิน และ
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

กําไรสุทธิเพิม่ข้ึนรอยละ 172 เม่ือเทียบกับ สวนตางอัตราดอกเบีย้เพิม่ขึ้นเปนรอยละ 3.7
ปกอน 

991
1,304

3,547

2550 2551 2552

5.7%
6.4%6.5%

2.0%

3.2%
3.8% 3.7%

3.1%2.7%

2550 2551 2552
อัตราผลตอบแทน
ตนทุนทางการเงิน
สวนตางอัตราดอกเบี้ย

 

ผลการดําเนินงานในป 2552 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เปนผลจากการบริหารจัดการสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได

อยางมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับกลยุทธและนโยบายในการติดตามหนี้ รวมถึงการเขมงวดการใหสินเช่ือสงผลให

คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเปนจํานวนสูงถึง 718 ลานบาท อีกทั้งการบริหารสวนตางอัตราดอกเบ้ีย

จากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) เพิ่มขึ้นจาก 3.7 ในป 2551 เปนรอยละ 4.7  และสวนตางอตัราดอกเบี้ยจาก

สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 เปนรอยละ 3.7 นอกจากนี้ธนาคารยังคงเรงสรางรายได

ที่มิใชดอกเบี้ยอยางตอเนื่องโดยมีการขยายตัวที่รอยละ 27.8 ควบคูไปกับการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ

สงผลใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to income ratio) ลดลงจากรอยละ 57.2 ในปกอนเปน  

รอยละ 52.5 

ตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม รายไดที่มิใชดอกเบ้ียตอรายไดรวม
(รอยละ) (รอยละ)

59.3% 57.2% 52.5%

2550 2551 2552

18.2%

14.3%
12.6%

2550 2551 2552
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เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

เงินกองทุนยังคงมีความแข็งแกรงอยูที่ 
รอยละ 14.1%

12.0%
11.2%

14.1%

2550 2551 2552

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หนี้สินรวมจํานวน 387,523 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40,579 ลานบาท หรือรอยละ 11.7 สวนใหญเกิดจากเงินฝากและ

เงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้นจํานวน 23,904 ลานบาท และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 

14,496 ลานบาท การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนแนวทางในการบริหารตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมกับ

ระยะเวลาการครบกําหนดของธนาคาร 

• สวนของผูถือหุนจํานวน 26,355 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,085 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 สวนใหญเปนผลจากกําไร

ของธนาคาร รวมทั้งธนาคารไดทําการเพิ่มทุนเรียกชําระแลวจํานวน 2,000 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 2552 

ขณะท่ีไดจายเงินปนผลจากกําไรของป 2551 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ  0.56 บาท  รวมเปนเงินปนผล

ทั้งส้ิน 971 ลานบาท 

• เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารยังคงมีความแข็งแกรงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเส่ียง ณ ส้ินป 2552 อยูที่รอยละ  14.1 

ธุรกิจบริษัทยอย 

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แมวาในชวงครึ่งปแรกภาวะเศรษฐกิจจะชะลอ

ตัว แตดวยการปรับเปล่ียนกลยุทธและนโยบายตาง ๆ  รวมทั้งการเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายผานทุก

ชองทาง (Cross Selling) โดยเฉพาะสาขาของธนาคารซึ่งมีจํานวน 256 สาขาทั่วประเทศ สงผลใหป 2552 บริษัท

ยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,037 ลานบาท เพิ่มขึ้น 215 ลานบาท จากป 2551 หรือรอยละ 26.2 

การบริหารความเส่ียงและปจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเส่ียงคอยควบคุมดูแลเปนประจํา

อยางตอเนื่อง มีเคร่ืองมือที่ใชในการวัดคาความเส่ียงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อัน

ไดแก ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน 

เพื่อคํานวณวัดคาความเส่ียงตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning 

• สินทรัพยรวมของธนาคาร ณ ส้ินป 2552 มีจํานวน 

413,878 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 45,664 ลานบาท 

หรือรอยละ 12.4 จากส้ินป 2551 สาเหตุหลักเกิดจาก

ปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น สงผลให

ธนาคารมีสภาพคลองสูงขึ้น โดยธนาคารไดนําไปลงทุน

ในเงินลงทุนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนโดยเงินลงทุน

เพิ่มขึ้นทั้งเงินลงทุนระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาว

เพิ่มขึ้นจํานวน 38,057 ลานบาท รวมทั้งเงินใหสินเช่ือ

เพิ่มขึ้นจํานวน 9,651 ลานบาท โดยเฉพาะสินเช่ือเชาซ้ือ

และสินเช่ือธุรกิจซึ่งเปนไปตามนโยบายในการกระจาย

การกระจุกตัวการใหสินเช่ือของธนาคาร  
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Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเส่ียงเกินกวาระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด โดยคณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 4 ของ ป 2552 เงินใหสินเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการปรับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสที่

ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  ตราสารหนี้ภาคเอกชน  ต๋ัวเงินคลัง  

และหลักทรัพยจดทะเบียน โดยรวมสงผลใหความเส่ียงดานเครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น  

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเส่ียงท่ี

กําหนด นอกจากนี้ธปท.อนุญาตใหธนาคารธนชาตนับเงินที่ไดจากการจําหนายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนสะสม

ดอกเบี้ยจาย (Upper Tier II) เปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 5,000 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินกองทุน

หลังจัดสรรความเส่ียงโดยรวมในปริมาณท่ีเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนงานที่วางไวอยางม่ันคง  
 
 
 


