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บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
งวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนของป 2550  
(งบการเงินฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาสที่ 3 ป 2550 

ภายหลังจากที่มีการรับรางรัฐธรรมนูญ และกําหนดวันเลือกตั้งที่แนนอน ในชวงไตรมาสที่ 3 สงผลใหความกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณทางการเมืองลดลง โดยดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนาของเดือนสิงหาคม 2550 ไดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา

อยูในระดับที่สูงกวา 50 เปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตาม ปญหาทางดานราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่ม

สูงขึ้น กลับมีอิทธิพลและสงผลกระทบทางลบตอความเชื่อม่ันของทั้งผูบริโภคและนักลงทุนมากขึ้น 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ป 2550 ขยายตัวในระดับที่ใกลเคียงกับไตรมาสกอน โดยการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนเริ่มสะทอนทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากในชวงปลายไตรมาสที่ 3 เครื่องมือช้ีวัดการบริโภคและลงทุนในหมวด

สินคาคงทนฟนตัวกลับขึ้นมา ขณะที่ภาคการสงออกสุทธิมีแนวโนมชะลอตัวลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจคูคา อยางไรก็ตาม 

ภาคการสงออกสุทธิยังคงเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในไตรมาสที่ 3 ของป  

ทั้งนี้ในชวงไตรมาส 3 เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบจากปญหา Sub-Prime ของสหรัฐอเมริกา สงผลใหเกิดความผันผวน

ในตลาดเงินและตลาดทุน แตจากความพยายามในการแกไขปญหาของหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ

ยุโรป สงผลใหความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาดังกลาวคลี่คลายลงเล็กนอย และเริ่มมีเงินทุนไหลกลับเขามาลงทุนในประเทศตางๆ 

ในแถบเอเชียอีกครั้ง  

สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไปในไตรมาสที่ 3 ป 2550 เฉล่ียอยูที่ 1.7% ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยอยูที่ 0.8% เรงตัวขึ้น

เล็กนอยจากไตรมาสกอน และมีแนวโนมที่จะเรงตัวขึ้นไดอีก ในชวงปลายป 2550 ตามภาวะราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น สงผลให

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยูที่ 3.25% (ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2550) และมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวไวในการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 และ 10 ตุลาคม 2550 
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เหตุการณสาํคัญ 

1. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2550 บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยจํานวน 8 บริษัท ในจํานวนที่ถืออยูทั้งหมดใหแก

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ในราคารวม 4,158 ลานบาท โดยราคาขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันส้ิน

เดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย โดยมีรายชื่อบริษัทยอย 8 บริษัท ที่จําหนายดังนี้ 

1) บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

3) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

4) บริษัท ธนชาตกรุป ลิสซ่ิง จํากัด 

5) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

6) บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จํากัด 

7) บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 

8) บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด 

ทั้งนี้ในงบการเงินเฉพาะไดรวมกําไรจากการขายบริษัทยอยทั้ง 8 บริษัทไวจํานวน 1,146 ลานบาท 

2. เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2550 บริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาต จํานวน 157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 

16.37 บาท และในขณะเดียวกันธนาคารฯ ไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก BNSAL อีกจํานวน 276,263,200 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท 

ทําให BNSAL มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารฯ คิดเปนรอยละ24.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด และบริษัทฯ มีสัดสวนการ

ถือหุนในธนาคารฯ ลดลงเหลือรอยละ 74.48 

3. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มีมติอนุมัติใหเพิกถอนหุนธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) ออกจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจาก 

3.1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดวา บริษัทจดทะเบียนตองดํารงคุณสมบัติ

ในดานกระจายการถือหุน โดยตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 รายและผูถือหุนดังกลาวตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา

รอยละ 15 ของทุนชําระแลวของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปจจุบันโครงสรางการถือหุนของธนาคารมีผูถือหุนรายใหญ 2 ราย 

คือ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 74.48 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ The 

Bank of Nova Scotia Asia Limited ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 24.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เปนผลให

ธนาคารมีผูถือหุนรายยอยถือหุนรวมกันเพียงรอยละ 0.54 ของทุนชําระแลวซึ่งนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลวของ

ธนาคาร ทําใหธนาคารขาดคุณสมบัติตามเกณฑดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.2 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และ และ The Bank of Nova Scotia Asia Limited ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญทั้ง 

2 ราย ไมมีนโยบายที่จะกระจายหุนสูผูถือหุนรายยอย 

ทั้งนี้การดําเนินการเสนอซื้อหุนและหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนของธนาคารจากผูถือหุนและผูถือหลักทรัพย

เปนการทั่วไป มีบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เปนผูทําคําเสนอซื้อ ในราคาหุนละ 16.37 บาท โดยคาดวาจะเริ่มเสนอซื้อ



      คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนของป 2550 

 

 3 

หลักทรัพยตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไดมีหนังสืออนุมัติใหธนาคารทําการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

4. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ธนาคารธนชาตไดซื้อหุนบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคาร

เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวโยงกัน จํานวน 6,000,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 12.0 ของทุนชําระแลว ในราคาหุน

ละ 13.02 บาท (ราคามูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550) เปนจํานวนเงิน 78,120,000 บาท ทําใหธนาคารมีสัดสวนการ

ถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100.0 และทําใหบริษัททุนธนชาต มีสัดสวนการถือหุนทางออมรอยละ 74.5 

5. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนสามัญ 

และผูถือหุนบุริมสิทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2550 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน

ประมาณ 400 ลานบาท โดยมีกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 18 ตุลาคม 2550  และ

มีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 
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วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
 ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิในไตรมาส 3 ป 2550 จํานวน 824 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 189 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.8 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 16.0 นอกจากนี้รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 50.3 ซึ่งสวนใหญเปนกําไรจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย ในแงของตนทุนจากการดําเนินงาน (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 58.1 สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

ไมมากนัก เนื่องจากการควบคุมอัตราการขยายตัวบนสินเชื่อดอยคุณภาพ (NPL) อยางมีประสิทธิภาพ แมวาธุรกิจเชาซื้อมีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่องก็ตาม สําหรับคาใชจายภาษีเงินไดมีจํานวนสูงขึ้น เนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหกับธนาคารธน

ชาต และ BNSAL ซึ่งรายการดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีภาระภาษีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน ในขณะที่รายไดจากการขายเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยไมสามารถบันทึกไดในงบการเงินรวมเนื่องจากเปนรายการระหวางกัน 

สําหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนของป 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ

จํานวน 2,036 ลานบาท เพิ่มขึ้น 451 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 28.5 เปนผลจากการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งตนทุน

ทางการเงินและตนทุนการดําเนินงาน รวมทั้งการเรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยอยางตอเนื่องของธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจประกันภัย/

ประกันชีวิต  

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนของป 2550 เทากับ 0.62 บาท และ 1.53 บาท ตามลําดับ 

                                        (หนวย: ลานบาท) 

  

  

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

งวด 9 เดือน 
ป 2550 

งวด 9 เดือน 
ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,810 4,759 1.1 14,088 12,149 16.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 2,343 2,633  (11.0) 7,722 6,984 10.6 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ 2,467 2,126 16.0 6,366 5,165 23.3 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 3,259 2,168 50.3 7,320 5,774 26.8 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 3,324 2,752 20.8 8,754 7,864 11.3 

กําไรกอนหักหนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,402 1,542 55.8 4,932 3,075 60.4 

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (667) (631) 5.7 (1,050) (606) 73.3 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,735 911 90.5 3,882 2,469 57.2 

ภาษีเงินได (709) (257) 175.9 (1,626) (763) 113.1 

ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุนสวนนอย (202) (19) 963.2 (220) (121) 81.8 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 824 635 29.8 2,036 1,585 28.5 
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 

แมวารายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจะไดรับผลกระทบจากทิศทางดอกเบี้ยในชวงขาลง แตเนื่องจากตนทุนทางการเงิน

ลดลงอยางตอเนื่องตามทิศทางดอกเบี้ย ประกอบกับการบริหารตนทุนและสัดสวนเงินฝากไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการขยายตัว

อยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อ และการบริหารสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพทําใหในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 บริษัทฯและ

บริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 2,467 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 341 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

16.0  

สําหรับรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิงวด 9 เดือนป 2550 มีจํานวน 6,366 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอน 1,201 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 

• รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 3,259 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

กอน 1,091 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.3 โดยมีสาเหตุสวนใหญมาจากกําไรขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 579 ลานบาท ซึ่งกําไร

ดังกลาวไมไดรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้ง 8 บริษัท ใหกับธนาคารธนชาตจํานวน 1,146 ลานบาท เนื่องจากเปน

รายการระหวางกันจึงไมสามารถรับรูกําไรในงบการเงินรวมของบริษัทฯได อีกทั้งไดมีการตั้งดอยคาเงินลงทุนในหุนสามัญบาง

รายการ ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต มีจํานวนสูงขึ้นกวาไตรมาส

กอนรอยละ 36.5 ตามการขยายตัวของธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบรายไดที่มิใชดอกเบี้ยงวด 9 เดือนป 2550 กับงวดเดียวกันของป

กอน เพิ่มขึ้น 1,546 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                               (หนวย: ลานบาท) 

  

  

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

งวด 9 เดือน 
ป 2550 

งวด 9 เดือน 
ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย       

   คานายหนาคาหลักทรัพย 237 144 64.6  511 474 7.8 

   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 693 114 507.9 773 499 54.9 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี 

      สวนไดเสีย-สุทธิ 80 64 25.0 214 186 15.1 

   คาธรรมเนียมและบริการ 396 337 17.5 1,008 648 55.6 

   สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับ 155 175 (11.4) 530 553 (4.2) 

   กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต/สัญญาอนุพันธทางการเงิน 19 (16) 218.8 16 23 (30.4) 

   กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 58 230 (74.8) 322 653 (50.7) 

   รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,394 1,021 36.5 3,419 2,031 68.3 

   กําไร(ขาดทุน)จากทรัพยสินรอการขาย/ทรัพยสินอื่น 104 (33) 415.2 153 494 (69.0) 

   รายไดอื่น 123 132 (6.8) 374 213 75.6 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 3,259 2,168 50.3 7,320 5,774 26.8 
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• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 จํานวน 3,324 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน 572 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสกอน 347 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.9 ซึ่งแปรผันตามรายไดที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถควบคุมคาใชจายจากการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแมวาธุรกิจจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนจากการดําเนินงานในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 

58.1 ลดลงจากไตรมาสกอนที่รอยละ 64.1 

 และเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยงวด 9 เดือนป 2550 กับงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้น 890 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นรอยละ 65.9 คาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 และ 12.1 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ

เพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ 30 กันยายน 2550 ธนาคารมีสาขาทั้งส้ิน 157 สาขา ในขณะที่ส้ินปกอนมีสาขา 133 สาขา  

                               (หนวย: ลานบาท) 

  

  

ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2550 

เปลี่ยนแปลง 
(% qoq) 

งวด 9 เดือน 
ป 2550 

งวด 9 เดือน 
ป 2549 

เปลี่ยนแปลง 
(% yoy) 

คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย       

   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 715 696 2.7  2,076 1,848 12.3 

   คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ อุปกรณ 327 298 9.7 943 841 12.1 

   คาภาษีอากร 96 86 11.6 289 404 (28.5) 

   คาธรรมเนียมและบริการ 79 52 51.9 179 202 (11.4) 

   คาตอบแทนกรรมการ 4 17 (76.5) 26 29 (10.3) 

   เงินสมทบกองทนุเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 207 200 3.5 607 530 14.5 

   คานายหนาเชาซ้ือ* - - - - 1,063 (100.0) 

   คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,120 773 44.9 2,723 1,641 65.9 

   คาใชจายอื่น 776 630 23.2 1,911 1,306 46.3 

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 3,324 2,752 20.8 8,754 7,864 11.3   

*คานายหนาเชาซ้ือนําไปเปนตนทุนทางตรงสําหรับสัญญาเชาซ้ือที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 667 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสกอน 36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 สวนใหญเปนการตั้งสํารองคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของ

เงินใหสินเชื่อและการบริหารควบคุมสินเชื่อดอยคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว  
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 ฐานะทางการเงิน   

สรุปฐานะทางการเงิน 
           (หนวย: ลานบาท) 

การเปลี่ยนแปลง  

30 ก.ย. 50 31 ธ.ค. 49 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

สินทรัพย     

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 29,027 23,980 5,047 21.0 

     หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน - 6,300 (6,300) (100.0) 

     เงินลงทุน-สุทธิ 36,723 34,766 1,957 5.6 

     เงินใหสินเชื่อ 229,621 209,288 20,333 9.7 

    รวมสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) 295,371 274,334 21,037 7.7 

     สินทรัพยอื่น 12,965 11,895 1,070 9.0 

    รวมสินทรัพย (Total assets) 308,336 286,229 22,107 7.7 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

     เงินฝาก 201,664 198,527 3,137 1.6 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,203 4,339 (136) (3.1) 

     เงินกูยืมระยะสั้น 36,007 18,460 17,547 95.1 

     เงินกูยืมระยะยาว 16,259 26,575 (10,316) (38.8) 

    รวมเงินกูยืม 52,266 45,035 7,231 16.1 

     รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจาย 258,133 247,901 10,232 4.1 

     หนี้สินอื่น  18,511 14,897 3,614 24.3 

    รวมหนี้สิน 276,644 262,798 13,846 5.3 

     สวนของผูถือหุน 31,692 23,431 8,261 35.3 

    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 308,336 286,229 22,107 7.7 

• สินทรัพย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มจาก 286,229 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 308,336 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 

ของป 2550 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อเทากับ 229,621 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 74.5 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 36,723 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.9 ของสินทรัพยรวม โดยมี

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 
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 ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2550 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 184,514 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80.3 ของ

ยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมด และถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศจะชะลอตัว 

ประกอบกับการรุกตลาดของคูแขง แตบริษัทฯและบริษัทยอยยังสามารถรักษาการเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อ

รถยนตใหม 

 เงินลงทุนสุทธิ  มีจํานวนทั้งส้ิน 36,723 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน จํานวน 1,957 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  

5.6 เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองของธนาคาร และบริษัทยอยอื่น 

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – ที่มีดอกเบี้ยมีจํานวน 29,027 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

5,047 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.0  

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 276,644 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 

13,846 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้ 

 เงินฝาก ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ของป 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 201,664 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,137 ลานบาท จาก 198,527 

ลานบาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เพื่อระดมเงินฝาก รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และโดยสวน

ใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย 

 เงินกูยืมรวมมีจํานวน 52,266 ลานบาท แบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 36,007 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 

16,259 ลานบาท โดยเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 17,547 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มชองทางใน

การออมเงินแกลูกคาเงินฝากดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น นอกจากนี้ เงินกูยืมระยะยาวบางสวนมีระยะเวลา

ครบกําหนดไมเกิน 1 ป จึงไดเปล่ียนการบันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะสั้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับ

ส้ินป 2549 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 7,231 ลานบาท จาก 45,035 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 31,692 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.3 จากจํานวน  23,431 

ลานบาท ณ ส้ินป  2549  ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ  และสวน

ของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5,187 ลานบาท เนื่องจากการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาต

ใหกับ BNSAL ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน
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 คุณภาพของสินทรัพย 

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 

(หนวย: ลานบาท) 

     มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี  
30 ก.ย. 50 31 ธ.ค. 49 30 ก.ย. 50 31 ธ.ค. 49 

จัดชั้นปกติ 189,919 177,282 473 1,556 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 21,402 16,762 131 187 

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 2,267 2,525 1,499 953 

จัดชั้นสงสัย 2,204 1,943 1,035 776 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6,632 5,993 4,184 3,732 

รวม 222,424 204,505 7,322 7,204 
สํารองหนี้สูญทั่วไป 420 486 

รวมสํารองหนีสู้ญทั้งหมด 7,742 7,690 

หมายเหตุ มูลหน้ีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 11,532 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 690 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจ

เชาซื้อ จํานวน 663 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 5.0 ลดลง

จากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 5.2 

ทั้งนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ตามคําจํากัดความใหมของ ธปท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจํานวน 4,410

ลานบาท หรือรอยละ 2.0 

 (หนวย : ลานบาท) 

 30 ก.ย. 50 31 ธ.ค. 49 

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 11,532 10,842 

รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 5.0% 5.2% 

NPL-net ตามเกณฑ IAS (39) 4,410 5,048 

รอยละของ NPL-net 2.0% 2.5% 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 8,269 8,139 

รอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม ตอ NPL 71.7% 75.1% 
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 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย  
                                                                                     (หนวย: ลานบาท) 

บริษัทยอย 
สัดสวน 

การถือหุน 
ไตรมาสที่ 3 
ป 2550 

ไตรมาสที่ 2 
ป 2550 

งวด 9 เดือน 
ป 2550 

งวด 9 เดือน 
ป 2549 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.5% 422.6 164.4 715.7 250.8 

บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.5% 180.0 33.4 202.3 112.9 

บลจ. ธนชาต 55.9% 30.3 21.2 66.9 43.5 

บจ. ธนชาตประกันภัย 74.5% 20.0 45.2 54.3 22.2 

บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.5% 37.2 61.5 147.1 44.5 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 25.0 113.0 10.8 344.7 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 37.1 20.9 53.7 248.0 
*ขอมูลจากงบการเงินแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ธนาคารธนชาตมีกําไรในไตรมาสที่ 3 ป 2550 จํานวน 423 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนจํานวน 258 ลานบาท หรือ

รอยละ 157.0 และสูงกวาประมาณการของธนาคารอยางมีนัยสําคัญ เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest 

Spread) ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องมาอยูที่รอยละ 2.87 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 316 ลาน

บาท และตนทุนจากการดําเนินงาน (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูที่รอยละ 61.8 รวมทั้งการควบคุมอัตราการ

ขยายตัวของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดไดอยางมีประสิทธิภาพแมวาธุรกิจเชาซื้อจะขยายตัวอยางตอเนื่องก็ตาม  

หากพิจารณางบการเงินรวมของธนาคาร ซึ่งรวมผลการดําเนินงานบริษัทยอย 9 บริษัท ในไตรมาสที่ 3 ป 2550 ธนาคาร

และบริษัทยอยมีกําไร จํานวน 628 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจประกันภัย/

ประกันชีวิต รวมทั้งธุรกิจหลักทรัพยมีผลการดําเนินงานดีขึ้น สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ป 2550 ธนาคารและ

บริษัทยอยมีกําไรจํานวน 925 ลานบาท 

สําหรับผลการดําเนินงานในงวด 9 เดือนป 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปกอน ธนาคารมีกําไร จํานวน 716 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 465 ลานบาท เปนผลจากการบริหารตนทุนที่มีประสิทธภาพ ทั้งตนทุนทางการเงินและตนทุนจากการ

ดําเนินงาน รวมถึงการเรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารอยางตอเนื่อง  

 ธุรกิจหลักทรัพย 

ภาวะตลาดทุนในชวงไตรมาสที่ 3 ของปมีการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 845.50 จุด และมูลคาการซื้อ

ขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 21,917.34 ลานบาท อันเปนผลจากภาวะเศรฐกิจ และการเมืองมีความแนนอนและชัดเจนมากขึ้น 

โดยสวนแบงตลาดสําหรับ 9 เดือนป 2550 (มกราคม – กันยายน 2550) อยูที่รอยละ 3.50 อันดับที่ 10 โดย บล. ธนชาต มี
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รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 94 ลานบาท ทําใหบริษัทหลักทรัพยฯ มีกําไรในไตรมาสที่ 3 

ป 2550 จํานวน 180 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 147 ลานบาท  

สําหรับกําไรสุทธิงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิ 202 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 78.8 

และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 13.2 

 ธุรกิจจัดการกองทุน 

ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 2550 บลจ. ธนชาต  มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Net Asset under Management) จํานวน 

74,496 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมาจํานวน 25,978 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวม และใน

ไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัท ฯ  มีกําไร 30 ลานบาท และจํานวน 67 ลานบาท ตามลําดับ และอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 56.1 

 ธุรกิจประกันภัย 

 ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหในไตรมาสที่ 3 ป 2550 บริษัทธนชาตประกันภัยมีรายไดจากการรับ

ประกันภัยจํานวน 526 ลานบาท รอยละ 7.8 และมีกําไรจากการรับประกันภัยลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 14.6 สาเหตุ

หลักมาจากคาสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นกวาไตรมาสกอน สงผลใหบริษัทธนชาตประกันภัยมีกําไรสุทธิในไตรมาสนี้

เทากับ 20 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 55.6  

สําหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัทธนชาตประกันภัยมีกําไรสุทธิ 54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปกอน 32 ลานบาท และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 11.2 

 ธุรกิจประกันชีวิต 

บริษัทธนชาตประกันชีวิตมีกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ป 2550 จํานวน 37 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 24 ลานบาท 

หรือรอยละ 40.0 สาเหตุหลักจากมีคาใชจายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 352 ลานบาทหรือรอยละ 68.0 ในขณะที่รายได

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่ม 335 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 63.0 

สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ป 2550 บริษัทธนชาตประกันชีวิตมีกําไรสุทธิ 147 ลานบาทเพิ่มขึ้น 103 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 230.1และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 20.5 
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 การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มี

เครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต 

ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2550 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ความเส่ียงโดยรวมปรับ

เพิ่มขึ้น จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ทําใหความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงดาน

ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย  

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด ในเดือน

กรกฎาคม ธนาคารโนวาสโกเทียไดเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนในธนาคารธนชาต ทําใหเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับ

เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว  


