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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (งบการเงินฉบับสอบทาน) 

เหตุการณสําคัญ 

1. เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2553 มีมติใหออก
และเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ  จํานวน 3,000 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ  
3.35 ตอป อายุ 3 ป กําหนดขายหุนกู วันที่ 22 มกราคม 2553 โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนป 2556 

2. เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2553 ไดมีมติอนุมัติ
ใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาใหธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย  และบริษัท ราช
ธานีลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จากผูถือหลักทรัพยทุกราย ตลอดจนใหธนาคารธนชาตรับโอนกิจการทั้งหมดของ
ธนาคารนครหลวงไทย รวมถึงให ธนาคารธนชาตทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคาร
นครหลวงไทยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หากที่ประชุมผูถือหุน
ของธนาคารนครหลวงไทยอนุมัติใหเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

 โดยเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติในเร่ืองดังกลาว และใหธนาคาร
ธนชาตดําเนินการตามแผนงานท่ีเสนอ และตอมาเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ได
ดําเนินการซ้ือหุน จํานวนรอยละ 47.58 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งหมด ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาซ้ือ
ขายหุนสามัญธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนที่เรียบรอยแลว ทําใหธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เปนผูถือหุนรายใหญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

3. เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง 
ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิในอัตราหุนละ 0.60 
บาท  คิดเปนเงินจํานวน 767 ลานบาท   การจายเงินปนผลในคร้ังนี้ เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลงวดคร่ึงปแรก  
ในอัตราหุนละ 0.35 บาท  เปนจํานวนเงิน 447 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552   ทั้งส้ินในอัตราหุนละ 0.95 บาท เปนจํานวนเงิน 1,214 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)   โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 22 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
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ผลการดําเนนิงานสําหรบัไตรมาส 1 ป 2553  

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

การดําเนินธุรกิจภายใตการเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร รวมกับการประสานความรวมมือระหวาง
บริษัทภายในกลุม รวมทั้งการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม สงผลใหไตรมาส 1 ป 2553 กลุมธนชาตมี
ผลประกอบการ ดังนี ้

 กําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจปกติในไตรมาส 1 ป 2553 เทากับ 1,343 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป
กอนจํานวน 1,055 ลานบาท  หรือรอยละ 366.3 

 หากรวมกําไรจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหสโกเทียแบงก ในไตรมาส1 ป 2552 จํานวน 1,902 
ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) ทําใหกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2553 ลดลงจํานวน 847 ลานบาท 

 การเติบโตอยางมีนัยสําคัญ และการพัฒนาอยางตอเน่ืองของกลุมธนชาต  สงผลใหธุรกิจภายในกลุม 

โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชยสามารถสรางผลกําไรดวยการขับเคลื่อนปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 สวนตางอัตราดอกเบ้ียจากสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได (Interest Spread) เทากับรอยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 
จากงวดเดียวกันของปกอน และสูงกวาเปาหมายท่ีวางไว 

 คาใชจายสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลงจํานวน 1,018 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอนอยางมี
นัยสําคัญ  

 อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต(ไมรวมรายการ
พิเศษ กําไรจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก) อยูท่ีรอยละ 46.1 ลดลงจากรอยละ 
56.4  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (ROAA) และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) เทากับรอยละ 1.2 
และรอยละ 15.7 
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ผลการดําเนินงาน 
หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 5,711 5,531 180 3.3

คาใชจายดอกเบ้ีย 1,567 2,275 (708) (31.1)

   รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 4,144 3,256 888 27.3

รายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 4,331 6,218 (1,887) (30.3)

รายไดรวม 8,475 9,474 (999) (10.5)

คาใชจายทีม่ิใชดอกเบ้ีย 5,025 4,611 414 9.0

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 239 1,257 (1,018) (81.0)

ขาดทนุจากการปรับโครงสรางหนี้ 36 1 35 3,500.0

ภาษเีงินได 942 1,203 (261) (21.7)

ผูถือหุนสวนนอยของบริษทัยอย 890 212 678 319.8

กําไรสุทธิ 1,343 2,190 (847) (38.7)

งบกําไรขาดทุนรวม 1Q53 1Q52
เปลี่ยนแปลง

 
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในไตรมาส 1 ป 2553 มีกําไรสุทธิ 
1,343 ลานบาท หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป2552  ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (ไมรวม
รายการพิเศษกําไรจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหสโกเทียแบงก จํานวน 1,902 ลานบาทสุทธิจาก
ภาษีเงินได) ที่ 288 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 1,055 ลานบาท หรือรอยละ 366.3   

อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2552 โดยรวมรายการพิเศษดังกลาว  กําไรสุทธิในไตรมาส 
1 ป 2553 ลดลงจํานวน 847 ลานบาท หรือรอยละ 38.7 จากจํานวน  2,190  ลานบาท   

 เม่ือพิจารณาการดําเนินงานปกติบริษัทฯและบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญซ่ึงเกิดจาก
พัฒนาการฃองธนาคารและบริษัทยอยอันไดแก ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
โดยธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 1,775 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 356.3 จากจํานวน 389 ลานบาท ในไตร
มาสเดียวกันของปกอน  สําหรับปจจัยที่สําคัญในการขับเคล่ือนกําไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก สวนตาง
อัตราดอกเบ้ียจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Interest Spread)   เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 ในไตรมาสเดียวกันของป
กอน เปนรอยละ 3.6 และการลดลงของคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 1,018 ลานบาท  สงผลใหตนทุน
จากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (Cost to income ratio net 
insurance/life insurance expenses) ลดลงจากรอยละ 56.4 ในไตรมาสเดียวกันของปกอนเปนรอยละ  46.1  
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic Earning per Share) สําหรับไตรมาส 1 ป 2553 เทากับ 1.05 บาท เทียบกับกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1.70 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) ไตรมาส 
1 ป 2553  เทากับรอยละ 15.7  และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉล่ีย (ROAA) ในไตรมาส 1 ป  2553  เทากับ
รอยละ 1.2 
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กําไรสุทธิ (ลานบาท) กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน (บาท)

1Q53 มีกําไรสุทธิลดลง 38.7% จาก 1Q52 1Q53 มีกําไรตอหุนลดลง 0.65 บาท จาก 1Q52

2,190

744
1,002

1,173
1,343

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

1.70

0.58
0.78

0.92 1.05

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

สัดสวนรายได 

 

สัดสวนรายได 1Q53 สัดสวนรายได 1Q52

 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

อตัราผลตอบแทน ตนทุนทางการเงิน และ
สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (รอยละ)
Loan Spread 1Q53 = 5.0% เพิม่ขึ้นจาก 4.1%

ใน 1Q52

5.8%5.8%5.8%
5.3% 5.3%

1.8% 1.6%
2.1%

2.7%
1.7%

3.7%4.0%3.7%
3.1%

3.6%

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

อัตราผลตอบแทน
ตนทุนทางการเงิน
สวนตางอัตราดอกเบี้ย

                          

อ่ืนๆ 7.5% 

รายไดดอกเบี้ยและ
เงินปนผลสุทธิ 

48.9% 

คานายหนาจากการซ้ือ

ขายหลักทรัพย 2.3% 

คาธรรมเนียมและ

บริการ 6.0% 

รายไดจากการรับ
ประกันภัย/ประกัน

ชีวิต 31.8% 

รายไดดอกเบี้ยและ
เงินปนผลสุทธิ 

34.4% 

คานายหนาจาก
การซ้ือขาย
หลักทรัพย 

1.1% คาธรรมเนียมและ

บริการ 6.1% 

รายไดจากการรับ
ประกันภัย/ประกัน

ชีวิต 24.1% 

อ่ืนๆ 5.6% 

 
ในไตรมาส 1 ป 2553 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิมี
จํานวน 4,144 ลานบาท เพิ่มขึ้น 888 ลานบาท หรือรอยละ 
27.3 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 5,711 ลานบาท เพิ่มขึ้น 180 
ลานบาท หรือรอยละ 3.3 ในขณะที่มีคาใชจายดอกเบ้ีย 
1,567 ลานบาท ลดลง 708 ลานบาท หรือรอยละ 31.1 สงผล
ใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได 
(Interest Spread) ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.1 เปนรอยละ 
3.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

กําไรจากเงิน
ลงทุน 3.5% 

กําไรจากเงิน
ลงทุน 28.7% 
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รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 
หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

คานายหนาจากการซือ้ขายหลักทรัพย 195 110 85 77.3

กําไรจากเงินลงทนุ 295 2,718 (2,423) (89.1)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุใน บ.รวม 56 80 (24) (30.0)

คาธรรมเนยีมและบริการ 505 580 (75) (12.9)

กําไรจากการปริวรรต 37 47 (10) (21.3)

กําไรจากทรัพยสินรอการขาย 224 171 53 31.0

กําไรจากการรับชาํระหนี/้ขายหนี้ 49 15 34 226.7

รายไดจากการรับประกันภัย/ ประกันชวีติ 2,696 2,281 415 18.2
รายไดอื่น 274 216 58 26.9

รวม 4,331 6,218 (1,887) (30.3)

เปลี่ยนแปลง
1Q53 1Q52รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 4,331 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอน 1,887 ลานบาท หรือรอยละ 30.3 เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2552 มีรายการพิเศษกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
หุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก จํานวน 2,805 ลานบาท หากไมรวมรายการดังกลาว จะเห็นวารายได
ที่มิใชดอกเบี้ยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเพิ่มขึ้น 918 ลานบาท หรือรอยละ 26.9 เม่ือเทียบจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย  

หนวย: ลานบาท

จํานวน รอยละ

คาใชจายเก่ียวกับพนกังาน 1,185 1,043 142 13.6

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ 450 416 34 8.2

คาภาษอีากร 52 63 (11) (17.5)

คาธรรมเนยีมและบริการ 191 60 131 218.3

คาตอบแทนกรรมการ 7 5 2 40.0

เงินนาํสงเขาสถาบันคุมครองเงินฝาก 270 254 16 6.3

คาใชจายในการรับประกันภัย/ ประกันชวีติ 2,074 1,950 124 6.4

คาใชจายอื่น 796 820 (24) (2.9)
รวม 5,025 4,611 414 9.0

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 1Q53 1Q52
เปลี่ยนแปลง
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อตัราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอ
รายไดรวมหลังหักคาใชจายจากการ
รบัประกันภัย/ประกันชีวิต (รอยละ)

56.4%
49.5% 54.5% 56.0%

46.1%

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

  
แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวมหลังหักคาใชจายจากการ
รับประกันภัย/ประกันชีวิต (Cost to income ratio net insurance/life insurance expenses) (ไมรวมรายการพิเศษ
กําไรจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก) ลดลงจากรอยละ 56.4 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปกอนเปนรอยละ 46.1  

คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 1 ป 2553 ลดลง 1,018 ลานบาท หรือรอยละ 81.0 จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน เปนผลจากการบริหารและติดตามหนี้ดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ จากการปรับกลยุทธและ
นโยบายในการติดตามหนี้ในป 2552   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมาส 1 ป 2553 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย จํานวน 5,025 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 414 ลานบาท หรือรอยละ 9.0 จากไตรมาส
เดียวกันของปกอน จากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกัน
ชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 ในขณะท่ีคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 
คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 
13.6 และ 8.2 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากการขยายสาขาของ
ธนาคาร รวมทั้งการลงทุนในระบบงานดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศตาง ๆ เพื่อสรางเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจ
และการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอย
สามารถควบคุมคาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ฐานะทางการเงิน 

หนวย: ลานบาท

จํานวนเงิน (รอยละ) จํานวนเงิน (รอยละ) เปลี่ยนแปลง

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 31,625 7.1 64,867 14.1 (51.2)

   เงินลงทุน-สุทธิ 101,993 23.0 97,113 21.1 5.0

   เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 297,264 66.9 289,423 62.9 2.7

   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา

      จากการปรับโครงสรางหน้ี (10,704) (2.4) (10,534) (2.3) 1.6

   สินทรัพยอื่น 23,825 5.4 19,096 4.2 24.8

สินทรัพยรวม 444,003 100.0 459,965 100.0 (3.5)

   เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 310,217 69.9 340,799 74.1 (9.0)

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 27,236 6.1 20,939 4.5 30.1

   เงินกูยืมระยะยาว 25,453 5.7 22,377 4.9 13.7

   หนี้สินอื่น 31,082 7.0 28,443 6.2 9.3

หนี้สินรวม 393,988 88.7 412,558 89.7 (4.5)

   สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 35,023 7.9 33,323 7.2 5.1

   สวนของผูถือหุนสวนนอย 14,992 3.4 14,084 3.1 6.4

สวนของผูถือหุนรวม 50,015 11.3 47,407 10.3 5.5

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 444,003 100.0 459,965 100.0 (3.5)

งบดุลรวม 
31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย  

ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 444,003 ลานบาท ลดลงจํานวน 15,962  
ลานบาท หรือรอยละ 3.5 จากส้ินป 2552 สวนใหญเกิดจาก 

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 31,625 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน  33,242 
ลานบาท หรือรอยละ 51.2 

- เงินใหสินเช่ือ มีจํานวน 296,945 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 7,833 ลานบาท หรือรอยละ 2.7 สวน
ใหญเปนผลจากเงินใหสินเช่ือเชาซ้ือที่เพิ่มขึ้น 

- เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 101,993 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน   4,880 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีจํานวน 393,988 ลานบาท ลดลง 18,570 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.5 จากส้ินป 2552 สวนใหญเกิดจาก 

- เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน มีจํานวน 310,217 ลานบาท ลดลง 30,582 ลานบาท หรือรอยละ 9.0  จาก
จํานวน 340,799 ลานบาท ณ ส้ินป 2552  



 

 8

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  มีจํานวน 27,236 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน  6,297 ลาน
บาท หรือรอยละ 30.1  

- เงินกูยืมระยะยาว มีจํานวน 25,453 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,076 ลานบาท หรือรอยละ 13.7 จากส้ินป 2552 
เนื่องจากในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดออกหุนกู ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกัน จํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในป 2556 

สวนของผูถือหุน  

สวนของผูถือหุนรวม มีจํานวน 50,015 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,608 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 จากส้ินป 2552 ซึ่งเปนผลมา
จากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยและสวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้น 

สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPLs) 

สินเช่ือดอยคุณภาพ ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2553 มีจํานวน 11,874 ลานบาท โดยอัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอสินเช่ือ
รวม  (NPL Ratio) อยูที่รอยละ 4.0 ลดลงจากส้ินป 2552 ที่รอยละ 4.2 และเม่ือพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลังหัก
สํารอง (NPL-net) มีจํานวน 2,918 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 1.0 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีจํานวนเทากับ 10,635 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน 199 ลานบาท หรือรอยละ 1.9  คิดเปน
อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือดอยคุณภาพ (Coverage Ratio) อยูที่รอยละ 89.6 

สินเชื่อดอยคุณภาพ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอัตราสวนคาเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ

NPLs ยังอยูในระดับตํ่า โดย NPLs ณ สิ้นมี.ค. ยังอยูในระดับที่สูง และแข็งแกรง เมื่อเทียบ
53 ลดลงเล็กนอย เคียงกับอุตสาหกรรม

9,947 10,436 10,635

31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 มี.ค. 53

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(ลานบาท)

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอย
คุณภาพ (รอยละ)

12,265 12,046 11,874

31 ธ.ค. 51 31 ธ.ค. 52 31 มี.ค. 53

สินเชื่อดอยคุณภาพ (ลานบาท)

สินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (รอยละ)

4.4% 4.2% 4.0%

89.6%86.6%
81.1%
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

หนวย: ลานบาท

1Q53 1Q52
บมจ. ธนาคาร ธนชาต

     งบการเงินรวม 1,775 389

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,397 339

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 50.9% 44 (31)

     บลจ. ธนชาต 38.2% 33 22

     บจ. ธนชาตประกันภัย 50.9% 77 (16)

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 50.9% 137 68

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 158 2

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 83.4% 50 40

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

50.9%

บริษัทยอย
สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม

ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต อันประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันภัย/ ประกันชีวิต และธุรกิจสนับสนุนอื่น มีการพัฒนาเปนอยางมากในป 2552 และ
ยังคงพัฒนาอยางตอเนื่องจากการผสานความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ สงผลตอผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 
ป 2553 โดยธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,775 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 389 ลานบาทในไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉล่ีย (ROAA) และอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือ
หุนเฉล่ีย (ROAE) เทากับรอยละ 1.73 และ 24.98 ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 1.06 และ 17.01 ในป 2552 โดยปจจัย
สําคัญที่ขับเคล่ือนธุรกิจในไตรมาสนี้ไดแก การบริหารจัดการสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได การสรางรายไดทั้งรายได
ดอกเบี้ยและรายไดที่มิใชดอกเบี้ยผานการขายขามสายผลิตภัณฑ (Cross-selling) รวมทั้งการบริหารคาใชจายจาก
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําไรสุทธิ (ลานบาท)

กําไรสุทธิใน 1Q53 เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญั

389
649

1,473 1,546
1,775

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53
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อตัราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยเฉล่ีย 
(ROAE) (รอยละ) (ROAA) (รอยละ)

7.5%
8.8%

17.0%

25.0%

2550 2551 2552 1Q53

0.5% 0.6%

1.1%

1.7%

2550 2551 2552 1Q53

 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย (Banking Business) 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) อตัราผลตอบแทน ตนทุนทางการเงิน และ
สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (รอยละ)

กําไรสุทธิเทากับ 1,397 ลานบาท สูงที่สุด สวนตางอัตราดอกเบ้ียลดลงเล็กนอยใน 1Q53

เปนประวติัการณ

339

712

1,248 1,248
1,397

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

5.7%5.8%6.0% 5.6% 5.6%

1.7% 1.6%
2.0%

2.7%

1.7%

4.0%4.0%3.8%
3.2%

3.9%

1Q52 2Q52 3Q52 4Q52 1Q53

อัตราผลตอบแทน
ตนทุนทางการเงิน
สวนตางอัตราดอกเบี้ย

 

ผลการดําเนินงานของธนาคารในไตรมาสที่ 1 ป 2553 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,397 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 339 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนผลตอเนื่องจากการบริหารจัดการ
สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการปรับกลยุทธและนโยบายในการติดตามหนี้ สงผลให
คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเปนจํานวนสูงถึง 723 ลานบาท อีกทั้งการบริหารสวนตางอัตราดอกเบ้ีย
จากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.0 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน เปนรอยละ 5.0  และสวน
ตางอัตราดอกเบ้ียจากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดทั้งหมด (Interest Spread) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 
3.9 นอกจากนี้ธนาคารยังคงเรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยอยางตอเนื่องโดยมีการขยายตัวที่รอยละ 26.4 ควบคูไป
กับการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to income 
ratio) ลดลงจากรอยละ 55.4 ในไตรมาสเดียวของปกอนเปน รอยละ 47.6 
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อตัราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอ รายไดที่มิใชดอกเบ้ียตอรายไดรวม
รายไดรวม (รอยละ) (รอยละ)

59.3% 57.2% 52.5%
47.6%

2550 2551 2552 1Q53

18.2%

14.3%
12.6%

14.6%

2550 2551 2552 1Q53

 
 

เงินกองทุนตอสินทรพัยเส่ียง (รอยละ)

12.0%
11.2%

14.1% 13.6%

2550 2551 2552 1Q53

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนี้สินรวมจํานวน 368,268 ลานบาท ลดลง 19,255 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 สวนใหญเกิดจากเงินฝากและ
เงินกูยืมระยะส้ันลดลงจํานวน 25,851 ลานบาท เปนผลจากการครบกําหนดของตั๋วแลกเงินระยะส้ัน (Bill of 
exchange) 

 สวนของผูถือหุนจํานวน 27,771 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,416 ลานบาท หรือรอยละ 5.4 สวนใหญเปนผลจากกําไร
ของธนาคารในไตรมาสที่ 1 ป 2553  

เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารยังคงมีความแข็งแกรงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเส่ียง ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2553 อยูที่รอยละ 13.62 โดยในระหวางเดือนมีนาคม ธนาคารไดไถถอนหุนกู
ดอยสิทธิไมมีหลักประกัน ไมแปลงสภาพจํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งสามารถนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดไม
ครบจํานวน อยางไรก็ตามหากรวมกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในงวดครึ่งปหลังป 2552 และไตรมาสที่ 1 ป 
2553 ธนาคารจะมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงอยูที่รอยละ 15.01  

ในระหวางเดือนเมษายน 2553 ธนาคารมีการระดมเงินทุนเพื่อการเขาทํารายการซื้อหุนของธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

 สินทรัพยรวมของธนาคาร ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2553 
จํานวน 396,039 ลานบาท ลดลงจํานวน 17,839 ลาน
บาท หรือรอยละ 4.3 จากส้ินป 2552 สาเหตุหลักเกิด
จากการลดลงของปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 
อันเนื่องมาจากการปรับสภาพคลองใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม เงินใหสินเช่ือของธนาคาร
ยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเงินใหสินเช่ือ
เพิ่มขึ้น 8,108 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 โดยเฉพาะ
สินเช่ือเชาซ้ือและสินเช่ือธุรกิจซึ่งเปนไปตามนโยบายใน
การกระจายการกระจุกตัวการใหสินเช่ือของธนาคาร  
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 ในชวงวันที่ 8-19 เมษายน 2553 ธนาคารเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
โดยในวันที่ 8 เมษายน 2553 ธนาคารไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวในสวนของผูถือหุนรายใหญ 2 ราย จํานวน 
35,737 ลานบาท ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 19,346 ลานบาท เปน 55,083 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนใน
การซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จากกองทุนฟนฟูฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2553 

 ในชวงวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 ธนาคารเสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ประเภทระบุชื่อผูถือ ไมมีประกัน ไม
แปลงสภาพ  ใหแกประชาชนทั่วไป จํานวน 6,000 ลานบาท เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 

 วันที่ 22 เมษายน 2553 ธนาคารจะมีการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนไมสะสมดอกเบี้ยจาย 
และไมชําระดอกเบี้ยในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier I) ซึ่งจะเสนอขายใหแกนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง คือผู
ถือหุนรายใหญ 2 ราย คือ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารแหงโนวาสโกเทีย จํานวน 7,130 ลาน
บาท เพื่อนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ทั้งนี้ธนาคารไดรับหนังสืออนุญาตในหลักการจากธนาคารแหงประเทศไทยท่ี
จะออกตราสารดังกลาวเรียบรอยแลว (หนังสือธนาคารแหงประเทศไทยลงวันที่ 8 เมษายน 2553) 

ธุรกิจบริษัทยอย 

ธุรกิจหลักทรัพย (Securities Business) 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ป 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 787.98 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 
431.50 จุด โดยมูลคาเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นจาก 8,659.71 ลานบาท มาอยูที่ 19,323.26 ลานบาท  

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันผาน บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) รวมการซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพย 
MAI ในไตรมาสท่ี 1 ป 2553 เทากับ 1,549.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 758.88 ลาน
บาท โดยสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 4.62 เปนอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โดยมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย
แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 72 ลูกคาตางประเทศรอยละ 15 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 13 

สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 44 ลานบาท ในขณะท่ีไตรมาส
เดียวกันของปกอนมีผลการดําเนินงานเปนขาดทุนสุทธิจํานวน 31 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายไดคานายหนา
คาหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 89 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับสภาวะตลาดลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (Return on average equity: ROAE) อยูที่รอยละ 7.5 

ธุรกิจจัดการกองทุน (Fund Management Business) 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1 ป 2553 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม 
(Asset under Management) จํานวน 90,730 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปกอน 472 ลานบาท หรือ
รอยละ 0.5 สวนใหญเปนการลดลงจากกองทุนรวม ในขณะท่ีกองทุนสวนบุคคลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  
225.8 สําหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 86 กองทุนสวนบุคคล 
รอยละ 9  และกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 5  

สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 11 ลานบาท หรือรอยละ 48.8 สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุนเพิ่มขึ้น
19 ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภายใตการบริหาร อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (Return 
on average equity: ROAE) อยูที่รอยละ 57.5 
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ธุรกิจประกันชีวิต (Life Insurance Business) 

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2553 จํานวน 137 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปกอนจํานวน 69 ลานบาท หรือรอยละ 101.6 สวนใหญเกิดจากเงินสํารองประกันภัยลดลง 
ขณะท่ีรายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยในขณะท่ีเกิดผลขาดทุนในไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (Return on average equity: ROAE) อยูที่รอย
ละ 34.4 อัตราสวนเงินกองทุนอยูที่รอยละ 506.3 สูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดที่รอยละ 150 

ธุรกิจประกันภัย (Non-life Insurance Business) 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2553 จํานวน 77 ลานบาท  ในขณะท่ีไตรมาส
เดียวกันของปกอนมีผลการดําเนินงานเปนขาดทุนสุทธิจํานวน 16 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากคาสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยลดลง รวมทั้งรายไดจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยใน
ขณะท่ีเกิดผลขาดทุนในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย (Return on 
average equity: ROAE) อยูที่รอยละ 6.2 และอัตราสวนเงินกองทุนอยูที่รอยละ 368 สูงกวาเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดที่รอยละ 150 

การบริหารความเส่ียงและปจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเส่ียงคอยควบคุมดูแลเปนประจํา
อยางตอเนื่อง มีเคร่ืองมือที่ใชในการวัดคาความเส่ียงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อัน
ไดแก ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน 
เพื่อคํานวณวัดคาความเส่ียงตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning 
Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเส่ียงเกินกวาระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2553 เงินใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอย มีการขยายตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
โดยเฉพาะธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือ สงผลใหความเส่ียงดานเครดิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเส่ียงดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีการลดการลงทุนในหลักทรัพย  สงผลใหความเส่ียง
ดานตลาดปรับตัวลดลง   

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด  โดย
บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงโดยรวมในปริมาณที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจตามแผนงานที่วางไวอยางม่ันคง  
 
 


