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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
สําหรับงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
(งบการเงินฉบับตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาสที่ 2 ป 2551 

จากราคานํ้ามันและราคาสินคาโภคภัณฑท่ีปรับเพิ่มสงูข้ึน สงผลใหอัตราเงินเฟอในชวงไตรมาสที ่2 ของป เรงตัวข้ึนอยาง

มาก โดยอัตราเงินเฟอท่ัวไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในชวงไตรมาสที่ 2 อยูท่ีรอยละ 7.6 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ ปรับตวั

สูงข้ึนจากรอยละ 5.0 และรอยละ 1.5 ในไตรมาสกอน ทําใหกําลังซ้ือของผูบริโภคปรับตัวลดลง ประกอบกับปญหาเสถียรภาพทาง

การเมืองภายในประเทศท่ียืดเยือ้ ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคจึงปรับลดลงอยางตอเน่ืองในเดือนมถิุนายน มาอยูท่ีระดับ 78.0 ซ่ึง

สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลง 

ดานการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนเชนกัน อันเปนผลมาจากตนทุนการผลติท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยดัชนีราคา

ผูผลิตไดเรงตัวจากรอยละ 10.8 ในไตรมาสที่ 1 มาอยูท่ีรอยละ 15.6 ในไตรมาสที่ 2 ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการ

สงผานอตัราเงินเฟอมายังผูบริโภคท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 

ในสวนของการใชจายภาครัฐและการสงออกสุทธิ ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญในป 2550 ไดลดบทบาทลงอยาง

มากในชวงไตรมาสท่ี 2 ดังจะเห็นไดจาก อัตราการเบิกจายงบประมาณที่อยูในระดับต่ํา สวนหน่ึงเปนผลมาจากปญหาเสถยีรภาพ

ทางการเมือง ขณะที่ภาคการสงออกสุทธิมีแนวโนมขาดดลุ อันเปนผลมาจากมลูคาการนําเขาในหมวดของพลังงานเชื้อเพลิงท่ีเพิ่ม

สูงข้ึน  

ดานตลาดทุนไดรับผลกระทบจากปจจัยลบท้ังในและตางประเทศ ไมวาจะเปนราคานํ้ามันท่ียังคงทําสถติิใหมอยาง

ตอเน่ือง ความกงัวลตอทิศทางเศรษฐกิจโลก ปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลใหมีแรงเทขายหุนจากนักลงทุนตางชาติในชวง

ไตรมาส 2 ถึง 36,600 ลานบาท โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับลดลงมาต่ําสุดท่ี 742.46 จุด ในชวงกลางเดือนมถิุนายน 2551 

ขณะเดียวกัน คาเงินบาทในชวงไตรมาสท่ี 2 ออนคามาแตะท่ีระดับ 33.65 บาทตอดอลลารสหรัฐ  
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เหตกุารณสําคัญ 

 1.  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดปรับเพิ่มอันดับเครดติองคกรและตั๋วแลกเงินของ ธนาคาร      

ธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนระดับ “A+” จาก ระดับ “A” และในวันท่ี 11 เมษายน 2551 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศคงอนัดับ 

เครดติของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และอันดับเครดติตราสารหน้ีของบริษัทฯ ไวท่ีระดับ “A” 

2.  เมื่อวันท่ี  23 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

จากกําไรของป 2550 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ  0.43 บาท  รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 746 ลานบาท 

 3.  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

สามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนหลังของป 2550 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินปน

ผลทั้งสิ้น 800 ลานบาท 

4. เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2551 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย)ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในกลุม

ธุรกิจทางการเงิน โดยไดรับอนุญาต จากธนาคารแหงประเทศไทยใหธนาคาร ซ้ือหุนของบริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จํากัด ในอัตรา

รอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดเปนจํานวน 18.0 ลานหุนจากบริษัท ธนชาตกรุป ลิสซ่ิง จํากัด โดยใหบริษัท ธน

ชาตลีสซ่ิง 2000 จํากัด เปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation ของธนาคาร     

5. ในเดือนพฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน ไม

แปลงสภาพ และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 5 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 5,000 ลานบาท โดยมีอายุ 7 ป (อัตราดอกเบ้ีย สําหรับปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 คงท่ีรอยละ 5.1 ตอป และ สําหรับปท่ี 

4 ถึงปท่ี 7 คงท่ีรอยละ 6.0 ตอป) เสนอขายให แกผูลงทุนสถาบันและ / หรือผูลงทุนรายใหญ หุนกูชุดน้ีไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือระดับ "A" โดยบริษัททริสเรทติ้ง จํากัด 

6. ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (TCAP)    ไดรับการปรับยายหมวดธุรกิจของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากเดิมใหทําการซื้อขายอยูในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) หมวด

ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย (Finance and Securities) ไปทําการซื้อขายในกลุมอุตสาหกรรมการเงิน (Financials)   หมวดธุรกิจ

ธนาคาร (Banking) 
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วิเคราะหผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
 ผลการดาํเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป  2551   งบการเงินรวมของ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 

จํานวน 1,777 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน  565 ลานบาท หรือรอยละ 46.6 แมวาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

แตดวยการวางนโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม รวมท้ังการประสานความรวมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ และ

กลุมธนชาต ทําใหธุรกิจของกลุมธนชาตยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลเพิ่มข้ึน 981 ลาน

บาท หรือรอยละ 10.6    และสวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Loan Spread) ปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน   ในขณะเดียวกันธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตมีการขยายตัวดีข้ึน ทําใหรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 2,390 

ลานบาท หรือรอยละ 58.9 สงผลใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 61.8 จาก

รอยละ 68.2 ในงวดเดียวกันของปกอน 

 ในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  761 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 255 ลานบาท หรือรอยละ 

25.1  บริษัทฯ สามารถรักษาสวนตางอัตราดอกเบ้ีย (Loan Spread) ไวท่ีรอยละ 4.2 และมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 40 ลาน

บาท หรือรอยละ 1.2 ขณะท่ีคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 296 ลานบาท หรือรอยละ 8.0 ตามการขยายตัวของธุรกิจ อยางไรก็

ตาม คาใชจายหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 295 ลานบาท จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ประกอบกับการขยายตัวอยาง

ตอเน่ืองของธุรกิจเชาซ้ือ   

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share)   สําหรับไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือนแรกป   2551 เทากับ 0.57 บาท

และ 1.33 ตามลําดับ   เทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.76 บาทในไตรมาสท่ี 1 ป 2551และจํานวน 0.91 บาทในงวด 6 เดือน

แรกของปกอน    สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือนแรกป   2551 เทากับรอยละ 11.2 และ

รอยละ 13.2 ตามลําดับ 
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งวด 6 เดือน ป 2551 งวด 6 เดือน ป 2550 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 
งบกําไรขาดทนุรวม 

 
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

    เงินใหสินเชื่อ 1,725 13.9 1,490 18.7 15.8 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 759 6.1 689 8.7 10.2 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 7,248 58.5 6,338 79.7 14.4 

    เงินลงทุน 527 4.3 761 9.5 (30.8) 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 10,259 82.8 9,278 116.6 10.6 

     คาใชจายดอกเบี้ย 4,315 34.8 5,379 67.6 (19.8) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 5,944 48.0 3,899 49.0 52.5 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 438 3.5 274 3.4 59.9 

     คาธรรมเนียมและบริการ 1,242 10.0 987 12.4 25.8 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 3,807 30.7 2,025 25.5 88.0 

     รายไดอ่ืน  959 7.8 770 9.7 24.6 

     รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 6,446 52.0 4,056 51.0 58.9 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 12,390 100.0 7,955 100.0 55.8 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (1,747)  (383)  356.1 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 10,643  7,572  40.6 

      คาใชจายทีม่ใิชดอกเบ้ีย 7,657  5,426  41.1 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
      ผูถือหุนสวนนอย 

2,986  2,146  39.1 

      ภาษีเงินไดนติิบุคคล (761)  (916)  (16.9) 

      ขาดทนุ(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (448)  (18)  2,388.9 

กําไรสุทธิ 1,777  1,212  46.6 
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ไตรมาส 2 ป 2551 ไตรมาส 1 ป 2551 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) งบกําไรขาดทนุรวม 

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

    เงินใหสินเชื่อ 893 14.3 832 13.6 7.3 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 344 5.5 415 6.8 (17.1) 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 3,666 58.5 3,582 58.4 2.4 

    เงินลงทุน 259 4.1 268 4.4 (3.4) 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 5,162 82.4 5,097 83.2 1.3 

     คาใชจายดอกเบี้ย 2,143 34.2 2,171 35.5 (1.3) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 3,019 48.2 2,926 47.7 3.2 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 224 3.6 214 3.5 4.7 

     คาธรรมเนียมและบริการ 631 10.1 611 10.0 3.3 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,951 31.1 1,856 30.3 5.1 

     รายไดอ่ืน  437 7.0 522 8.5 (16.3) 

     รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 3,243 51.8 3,203 52.3 1.2 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 6,262 100.0 6,129 100.0 2.2 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (1,021)  (726)  40.6 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 5,241  5,403  (3.0) 

      คาใชจายทีม่ใิชดอกเบ้ีย 3,977  3,681  8.0 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
      ผูถือหุนสวนนอย 

1,264  1,722  (26.6) 

      ภาษีเงินไดนติิบุคคล (294)  (467)  (37.0) 

      ขาดทนุ(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (209)  (239)  (12.6) 

กําไรสุทธิ 761  1,016  (25.1) 
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งวด 6 เดือน 
สวนตางของอัตราดอกเบี้ย 

ป 2551 ป 2550 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ (Yield on loans) 7.2 7.3 

อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.0 4.1 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.2 3.2 

       

• รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ

สําหรับงวด 6 เดือนแรกป   2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ จํานวน 5,944 ลานบาท

เพิ่มข้ึน 2,045 ลานบาท หรือรอยละ 52.5 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 10,259 ลานบาท เพิ่มข้ึน 981 ลานบาท หรือ

รอยละ 10.6   จากงวดเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซื้ออยางตอเน่ือง   และมีคาใชจายดอกเบี้ย จํานวน 

4,315 ลานบาท ลดลง 1,064 ลานบาท  หรือรอยละ 19.8 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือปรับตัวสูงข้ึนจากรอย

ละ 3.2 เปนรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ในไตรมาส 2 ป 2551 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 3,019 ลานบาทเพิ่มข้ึน  93 ลานบาท หรือรอยละ 3.2  

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน 

• รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 สําหรับงวด 6 เดือนแรกป  2551   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย จํานวน 6,446 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,390 

ลานบาท หรือรอยละ 58.9   สวนใหญจากการเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจในเครือ    โดยมีรายไดจากการรับประกันภัย/

ประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 1,782 ลานบาท  หรือรอยละ  88.0   รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึน 255 ลานบาท   หรือรอยละ 25.8    

และคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 164 ลานบาท หรือรอยละ 59.9 

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 3,243 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาส

กอน 40 ลานบาท หรือรอยละ 1.2   โดยสวนใหญเปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจจัดการ

กองทุนและรายไดจากการรับประกันจากธรุกิจประกันภัย/ประกันชีวิต 

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมคีาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 7,657 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

2,231 ลานบาท หรือรอยละ 41.1 จากงวดเดียวกันของปกอน   สวนใหญเกดิจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มข้ึน

รอยละ 90.9 ซ่ึงแปรผันตามปริมาณธุรกรรมทีเ่กิดข้ึน สําหรับคาใชจายเกีย่วกบัพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและ

อุปกรณเพิ่มข้ึนรอยละ 21.2 และ 19.0 ตามลําดับ ทั้งน้ีจากการเพ่ิมสาขาของธนาคาร ซ่ึง ณ 30 มิถุนายน 2551 ธนาคารมีสาขา

ท้ังสิ้น 191 สาขา ในขณะที่งวดเดียวกันของปกอนมี 150 สาขา อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายจาก

การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม 

(Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 61.8 จากรอยละ 68.2 ในงวดเดียวกนัของปกอน 
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ในไตรมาส 2 ป 2551 คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียมีจํานวน 3,977 ลานบาท เพิ่มข้ึน 296 ลานบาท หรือรอยละ 8.0 จาก

ไตรมาสกอน สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกีย่วกับพนักงานเพิ่มข้ึน 142 ลานบาท หรือรอยละ 18.8 และคาใชจายอ่ืน ๆ จากปริมาณ

ธุรกรรมที่เพิ่มข้ึนของบริษัทในเครือ 

• หนี้สูญและหนีส้งสยัจะสูญ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีคาใชจายหนี้สูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับงวด 6 เดือนแรกป  2551 จํานวน 1,747 ลานบาท 

เพิ่มข้ึน 1,364 ลานบาท หรือรอยละ 356.1 จากงวดเดยีวกันของปกอน  ตามการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซ้ือ  

ประกอบกับไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสงผลใหสินเช่ือท่ีไมกอใหเกดิรายไดเพิ่มข้ึน รวมท้ังในชวง 6 เดือนแรก

ของป 2550 บริษัทฯ มีสํารองสวนเกินอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ มีการตั้ง

คาใชจายหนีส้ญูและหน้ีสงสัยจะสูญในชวงเวลาดังกลาวเพ่ิมข้ึนในอัตราคอนขางต่ํา  

ในไตรมาส 2 ป 2551 คาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมีจํานวน 1,021 ลานบาท เพิ่มข้ึน 295 ลานบาท หรือรอยละ 

40.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสกอน 
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 ฐานะทางการเงิน   

                 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปลีย่นแปลง 
งบดุลรวม จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 

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

สินทรัพย      

เงินสด 2,977 0.9 3,275 1.0 (9.1) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 38,364 11.1 40,462 12.6 (5.2) 

หลักทรัพยซื้อโดยมสีัญญาขายคนื - - 2,500 0.8 (100.0) 

เงินลงทุน-สุทธิ 36,075 10.4 28,874 9.0 24.9 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 264,222 76.2 239,490 74.5 10.3 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา      

   จากการปรับโครงสรางหน้ี (9,844) (2.9) (8,456) (2.6) 16.4 

สินทรัพยอ่ืน 14,878 4.3 15,111 4.7 (1.5) 

รวมสินทรัพย 346,672 100.0 321,256 100.0 7.9 
      

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น 265,317 76.5 254,014 79.1 4.5 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 12,741 3.7 3,709 1.1 243.5 

เงินกูยมืระยะยาว 15,496 4.5 14,117 4.4 9.8 

รวม 293,554 84.7 271,840 84.6 8.0 

หน้ีสินอ่ืน 19,998 5.7 17,154 5.4 16.6 

รวมหนี้สิน 313,552 90.4 288,994 90.0 8.5 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,917 7.8 26,208 8.1 2.7 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,203 1.8 6,054 1.9 2.5 

รวมสวนของผูถือหุน 33,120 9.6 32,262 10.0 2.7 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 346,672 100.0 321,256 100.0 7.9 
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• สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 346,672 ลานบาท เพิ่มข้ึน 25,416 ลาน

บาท หรือรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยประกอบดวยรายการหลกั คอื เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ

เทากับ 264,222 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.2 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 36,075 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 10.4 ของสินทรัพยรวม โดยมรีายการที่สําคัญดังน้ี 

 เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ มีจํานวน 264,222 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 24,732 ลานบาท หรือ

รอยละ 10.3 โดยเกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องจากสินเชื่อเชาซ้ือเปนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีลูกหน้ี

สินเชื่อเชาซื้อจํานวน 207,561 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.6 ของยอดเงินใหสินเชื่อท้ังหมด อยางไรก็ตาม กลุม

ธนชาตยังเปนผูนําตลาดดานสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมและรถยนตมือสอง แมวาจะมีการรุกตลาดของคูแขงมากก็

ตาม 

 เงินลงทุนสุทธิมีจํานวนท้ังสิ้น 36,075 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 7,201 ลานบาท หรือรอยละ 24.9  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 38,364 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2550 จํานวน 2,098 ลาน      

 บาท หรือรอยละ 5.2 

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ 30 มถิุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมอยูท่ี 313,552 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 

24,558 ลานบาท หรือรอยละ 8.5 โดยมีรายการที่สําคัญดังน้ี 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 265,317 ลานบาทเพิ่มข้ึน 11,303 ลานบาท หรือรอยละ  4.5  เปนผลมา

จากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงิน   รวมทั้งการออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันเพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการออมเงินแกลูกคาและเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากพุทธศักราช 2551  

   เงินกูยมืระยะยาวจํานวน 15,496 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอน 1,379 ลานบาทหรือรอยละ  9.8 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนจํานวน 33,120 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.7 จากจํานวน  32,262 

 ลานบาท ณ สิน้ป  2550  ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  และ

 สวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคาเงินลงทุนที่เพิ่มข้ึน  
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 เงินใหสินเชือ่จัดชั้น 

เงินใหสินเช่ือจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 
                         (หนวย: ลานบาท) 

     30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550  
มูลหนี/้มูลคาตาม

บัญช ี
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบญัช ี

มูลหนี/้มูลคาตาม
บัญช ี

คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบัญช ี

จัดช้ันปกต ิ 226,464 632 199,066 528 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 20,704 145 22,100 141 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 2,516 1,764 2,492 1,685 

จัดช้ันสงสยั 1,541 985 2,244 1,085 

จัดช้ันสงสัยจะสญู 7,740 4,961 6,047 3,870 

รวม 258,965 8,487 231,949 7,309 

สํารองหนี้สูญท่ัวไป  592  523 

รวมคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  9,079  7,832 
หมายเหต ุ - มูลหน้ีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 - ในระหวางป 2551 บรษิัทฯและบรษิทัยอยมีการตัดหน้ีสูญ จํานวน 377 ลานบาท 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันที่ 30 มถินุายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมสีินเชื่อดอยคณุภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 12,410 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 1,150 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.2 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือดอยคุณภาพเชาซื้อ 

โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเช่ือรวมอยูท่ีรอยละ 4.7 เทากับเมื่อสิ้นปกอน 

ท้ังนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีจํานวน 4,105 ลานบาท หรือรอยละ 1.6 
 (หนวย : ลานบาท) 

 30 มิ.ย. 51 31 ธ.ค. 50 

สินเช่ือดอยคณุภาพ (NPLs) 12,410 11,260 

รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 4.7% 4.7% 

NPL-net ตามเกณฑ IAS (39) 4,105 4,165 

รอยละของ NPL-net 1.6% 1.8% 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรวม 9,801 8,417 

รอยละของคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญรวม ตอ NPL 79.0% 74.8% 

 
 



      คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 

 11 

 ผลการดาํเนินงานของบริษัทยอย  
                                                                     (หนวย: ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
งวดไตรมาส 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
งวด 6 เดือน 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม ไตรมาส 2 

ป 2551 
ไตรมาส 1 
ป 2551 

ป 2551 ป 2550 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.9% 

 

572 638 1,210 293 

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.9% 84 44 128 22 

     บลจ. ธนชาต 56.2% 35 37 72 37 

     บจ. ธนชาตประกันภัย 74.9% 28 (3) 25 34 

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.9% 174 115 289 110 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 47 28 75 (14) 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 45 27 72 17 
*ขอมูลจากงบการเงนิแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 
งบการเงินรวม 

ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสทุธิงวด 6 เดือนแรกป 2551 จํานวน 1,634 ลานบาท เปนผลจากการขยายธุรกจิ

อยางตอเน่ืองของกลุมธนชาตดวยการดําเนินธุรกิจแบบกลุมธุรกิจทางการเงิน และการประสานความรวมมือในการ

ดําเนินธุรกิจระหวางธนาคาร BNS และบริษัทยอยซึ่งกอใหเกดิ Economies of Scale 

สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสุทธิจํานวน 708 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา 

218 ลานบาท หรือรอยละ 23.6 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั แตดวยการวางนโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่

เหมาะสม ทําใหธุรกิจของธนชาตยังคงขยายตวัอยางตอเนื่องไมวาจะเปนธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจ

จัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งวด 6 เดือนแรกป 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 1,210 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดยีวกันในป 2550 จํานวน 

916 ลานบาท หรือรอยละ 312.6 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) ปรับตัวสูงข้ึนจาก

รอยละ 2.9 ในงวดเดยีวกันปกอนเปนรอยละ 4.0 จากการบรหิารตนทุนท่ีเหมาะสมจากการระดมเงินฝากผานสาขาของ

ธนาคารซ่ึงกระจายทั่วประเทศ รวมท้ังการเรงสรางรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียควบคูไปกับการบริหารตนทุนจากการดาํเนินงาน

อยางเหมาะสม สงผลใหรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 381 ลานบาท หรือรอยละ 41.5 และตนทุนจากการดาํเนินงานตอ

รายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 53.5 ลดลงจากรอยละ 64.6 ในงวดเดยีวกันปกอน 
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สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 ธนาคารมีกําไรสทุธิจํานวน 572 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมาจํานวน 66 

ลานบาท หรือรอยละ 10.3 สวนใหญเปนผลจากการตั้งสํารองเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซ้ือและผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อยางไรก็ตาม แมวาทิศทางอัตราดอกเบ้ียปรับตัวสูงข้ึนตั้งแตชวงปลายไตรมาสธนาคารสามารถ

รักษาสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) ใกลเคียงกับไตรมาสท่ีผานมาที่รอยละ 3.9 ขณะที่

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจโดยตนทุนจากการดาํเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income 

Ratio) อยูท่ีรอยละ 56.3   

-    เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 250,794 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 25,854 ลานบาท หรือรอย

ละ 11.5 สวนใหญจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซึ่งกลุมธนชาตเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนต

ใหมและรถยนตมือสอง โดยสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มข้ึน 25,597 ลานบาท หรือรอยละ 15.8 จากสิ้นป 2550 มาอยูที่ 187,801 

ลานบาท และมียอดสินเชื่ออนุมตัิใหมในงวด 6 เดือนแรกป 2551 จํานวน 52,154 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันป 

2550 จํานวน 7,512 ลานบาท  

- เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น  

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้นจํานวน  261,199 ลานบาท เพิ่มข้ึน 13,114 ลานบาท หรือรอยละ 5.3 จากส้ินป 

2550 เปนผลมาจากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงนิ รวมท้ังการออกผลิตภัณฑทางการเงินที่

ตอบสนองความตองการของลกูคา และการออกตั๋วเงินระยะสัน้เพื่อเพิ่มทางเลอืกในการออมเงนิแกลูกคาและเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พุทธศักราช 2551 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะ

สั้น (Loan to Deposit Ratio) เทากับรอยละ 96.0 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 90.7 จากส้ินป 2550 เนื่องจากเงินใหสินเช่ือมีอัตรา

การขยายตัวสูงกวาเงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น อยางไรกต็าม ระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2551 ธนาคารไดออกหุนกูดอย

สิทธิไมมีหลกัประกันจํานวน 5,000 ลานบาท อายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่รอยละ 5.61 เพื่อรองรับการขยายตัวของเงินให

สินเชื่อที่เติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต 

- สินเชื่อดอยคุณภาพ 

สินเช่ือดอยคณุภาพสิ้นงวด 6 เดือนแรกป 2551 มีจํานวน 6,422 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,209 ลานบาท จากสิ้นปที่

ผานมาตามการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ โดยอัตราสวนสินเชื่อดอยคณุภาพตอสินเชื่อรวม (NPL 

Ratio) อยูที่รอยละ 2.53 เพิ่มข้ึนจากสิ้นปท่ีผานมาท่ีรอยละ 2.31 และเมื่อพิจารณาสินเช่ือดอยคณุภาพหลังหักสํารอง 

(NPL-net) มีจํานวน 1,789 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 0.72  

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญจํานวน 5,856 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.2 ของสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยแบงเปนสํารอง

หนี้สูญเฉพาะรายสําหรับสินเช่ือจัดช้ันจํานวน 5,437 ลานบาท และเปนการสํารองสําหรับหน้ีสญูท่ัวไปจํานวน 419 ลาน

บาท เพื่อรองรับความเสีย่งจากธุรกิจตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน การตั้งสํารองดังกลาวทําใหธนาคารมีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ

ท้ังหมดซึ่งสํารองไวเพื่อรองรับความเสี่ยงตอคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูท่ีตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยถงึรอยละ 

107.7 อันเปนการสรางเสถยีรภาพสําหรับผลการดําเนินงานของธนาคารในระยะยาว 
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- เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมท้ังสิ้น 28,827 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

จํานวน  20,261 ลานบาท  และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 8,671 ลานบาท  โดยมีอตัราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง

ของธนาคารเทากับรอยละ 13.22 เพิ่มข้ึนจากส้ินปที่มีอัตราสวนอยูท่ีรอยละ 12.00 เน่ืองจากในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 

2551 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีหลกัประกันจํานวน 5,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยอัตราสวน

ดังกลาวสูงกวาเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่งคอืไมต่ํา

กวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

 

 30 มิ.ย. 51 31 ธ.ค. 50 

 ลานบาท  รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินกองทุนช้ันท่ี  1 20,261 9.29 20,017 10.15 

เงินกองทุนท้ังหมด 28,827 13.22 23,661 12.00 

 

 ธุรกิจหลักทรัพย 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ป 2551 ดัชนีหลักทรัพยปดที่ 768.59 จุด ลดลง 48.44 จุด จากไตรมาสท่ีผานมา ขณะท่ีมูลคา

การซื้อขายเฉลีย่ตอวันเพิ่มข้ึน 1,113.08 ลานบาท มาอยูท่ี 19,959.32 ลานบาท โดยปจจัยดานเสถยีรภาพทางการเมือง

จากการชมุนุมของกลุมพันธมติรฯ ปญหาผลกระทบจากวิกฤตซับไพรม รวมท้ังความผันผวนของราคานํ้ามันซึ่งสงผลตอ

ความเช่ือมั่นของนักลงทุน 

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผานบล. ธนชาต ในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 เทากับ 1,552.3 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสท่ีผานมาท่ี 1,381.5 ลานบาท โดยมสีวนแบงการตลาดอยูท่ีรอยละ 3.89 โดยมลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของบล. 

ธนชาต แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 56 ลูกคาตางประเทศรอยละ 34 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 10 

ผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกป 2551 บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิจํานวน 128 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวด

เดียวกันปกอนจํานวน 106 ลานบาท เปนผลจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลกัทรัพยเพิม่ข้ึน 164 ลานบาท และอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 11.2 สําหรับไตรมาสท่ี 2 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

จํานวน  84 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ผานมาจํานวน 40 ลานบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากคาธรรมเนียมและบริการ

จัดการดานการเงิน และรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพิม่ข้ึน  

 ธุรกิจจัดการกองทุน 
ณ สิ้นไตรมาสที ่ 2 ป 2551 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Net Asset under Management) 

จํานวน 99,081 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นไตรมาสท่ีผานมา 9,260 ลานบาท หรือรอยละ 10.3 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึน

จากกองทุนรวมโดยมสีวนแบงการตลาด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เทากับรอยละ 5.69 เปนอันดับท่ี 8 สําหรับสัดสวน

สินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 93.5 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 2.7 และกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพรอยละ 3.8  



      คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 

 14 

ผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 72 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันป

กอนจํานวน 36 ลานบาท หรือรอยละ 97.3 สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจดัการกองทุนเพิ่มข้ึน 71 ลานบาท 

จากยอดสินทรัพยภายใตการบริหารและมูลคาสนิทรัพยสุทธิปรับตัวสูงข้ึนตามราคาตลาด โดยอัตราผลตอบแทนสวนของ

ผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 65.6 

สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 35 ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสท่ีผานมา โดยรายได

คาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนมีจํานวน 103 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา 6 ลานบาท ตามการขยายตัว

ของสินทรัพยภายใตการบริหาร  

 ธุรกิจประกันภัย 
งวด 6 เดือนแรกป 2551 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากดั มีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มข้ึนจํานวน 230 ลาน

บาท ขณะที่คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภยั และคาจางบําเหน็จจายจากการรับประกันภยัตรงเพ่ิมข้ึน เปนผลให

กําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกป 2551 มีจํานวน 25 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปกอนจํานวน 9 ลานบาท โดยอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 3.7  

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีข้ึนโดยมกีาํไรสุทธิจํานวน 28 

ลานบาท ขณะที่ไตรมาสทีผ่านมาขาดทุนสุทธิจํานวน 3 ลานบาท ท้ังน้ีเปนผลจากคาสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกันภัยลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา รวมท้ังรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลเพิ่มข้ึน 

 ธุรกิจประกันชีวิต 
บริษัทธนชาตประกันชีวิตมกีําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกป 2551 จํานวน 289 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดยีวกนัป

กอนจํานวน 179 ลานบาท หรือรอยละ 163.1 สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภัยเพิ่มข้ึน 201 ลานบาท รวมทั้ง

รายไดจากการลงทุนและรายไดอื่นเพิ่มข้ึน 84 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 29 ลานบาท ตาม

การขยายตัวของธุรกิจ โดยอตัราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 46.6  

สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 174 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา 59 ลานบาท 

หรือรอยละ 50.6 สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภัยเพิ่มข้ึน 80 ลานบาท  
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 การบริหารความเสีย่งและปจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯและบริษัทยอย มกีารบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานทีดู่แลรับผิดชอบดานบริหารความเสีย่งคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเน่ือง มี

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสีย่งในแตละดาน อันไดแก ความเสีย่งดานเครดติ 

ความเสีย่งดานตลาด ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย ความเสีย่งดานปฏบิตัิการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสีย่งตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสีย่ง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสีย่งเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2551 ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ ความเสีย่ง

โดยรวมท้ังดานเครดติ ดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มข้ึน จากปริมาณธุรกรรมท่ีเพิ่มข้ึน  และความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวเพิ่มข้ึน จาก

การลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด 

นอกจากนั้นธนาคารธนชาตไดมกีารออกหุนกูดอยสิทธิเพื่อเพิ่มเงนิกองทุนข้ันท่ี 2 จํานวน 5,000 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ และบริษัท

ยอยมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสีย่งดังกลาวในปริมาณท่ีมากเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไวอยาง

มั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


