
 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

 

หนา 1 

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 
 

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 ยังคงมีปจจัยในเชิงลบตอเนื่องมาจากป 2547 ที่มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของไทย 

ไมวาจะเปนเหตุการณความรุนแรงในภาคใตที่ยังไมคล่ีคลาย การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน และผลกระทบหลังเหตุการณธรณี

พิบัติภัยที่มีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ลวนแตชะลอโอกาสในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย  

ดัชนีการบริโภคของภาคเอกชนยังคงอยูในระดับที่ต่ําในชวงไตรมาสที่ 1 ขณะที่ระดับความมั่นใจของผูบริโภคก็ต่ํา

มากเชนกัน ปริมาณยอดขายน้ํามันก็ไดลดลงเนื่องจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น แตสําหรับการลงทุนภาคเอกชนไดมีการขยายตัวอยาง

ตอเนื่องจากการเติบโตของภาคการกอสราง 

สําหรับยอดเงินฝากประชาชนของธนาคารพาณิชยยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในอัตรารอยละ 3.2 และ 3.7 ในเดือน

มกราคม และกุมภาพันธ ตามลําดับ ในขณะที่สินเชื่อบุคคลของธนาคารพาณิชยก็ยังคงเติบโตตอเนื่องเชนกันแตในอัตราที่ชลอ

ตัวลง โดยในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ สินเชื่อบุคคลไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.3 และ 6.0 จากงวดเดียวกันของปกอน 

ตามลําดับ 

การใชจายภายในประเทศเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ยอดขายรถยนตในประเทศในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ 

2548  เทากับ 51,894 คัน และ 47,057 คัน ตามลําดับ สําหรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉลี่ยตอวันในไตรมาสที่ 1 

ของป 2548 เทากับ 21,267 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนที่เทากับ 18,280 ลานบาทตอวัน หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 16.3 แตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของป 2547 ที่มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันอยูที่ 28,382 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.1 สําหรับอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินในไตรมาสที่ 1 นี้ยังคงเพิ่มอยางตอเนื่อง โดยะR/P 14 วัน และ

อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 นี้ เทากับรอยละ 2.25 และ 1.90 ตามลําดับ 

สรุปภาพรวม 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม เทากับ 199,014 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 

2547 จํานวน 13,970 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 โดยสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่

เพิ่มขึ้น 25,626 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.8 ในขณะที่ยอดเงินลงทุนสุทธิลดลงรอยละ 4.4 สําหรับยอดเงินฝากจาก

ประชาชนเทากับ 137,736 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 4,541 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 687 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 97 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 และมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.52 บาท 

โดยการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิมาจากการที่สินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทขยายตัวอยางมากถึงรอยละ 36.8 อันทําให

รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35.5 นอกจากนั้นแลวผลประกอบการของธนาคารธนชาต ก็มีกําไรสุทธิที่

ยังคงเติบโตไดดี แมจะเปนชวงที่ธนาคารมีการขยายสาขาอยางมาก ซึ่งมีคาใชจายสูง และก็ยังไมไดมีการโอนธุรกรรมเชาซื้อ

รถยนตจากบริษัทไปยังธนาคาร สําหรับบริษัทธนชาติประกันภัย ก็ไดมีการขยายตัวของธุรกิจอยางมาก โดยยอดเบี้ยประกันรับ

สุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 52.5 แตเนื่องจากตองทําการตั้งสํารองการประกันภัยไวเปนจํานวนสูง เพื่อรอ

การทยอยรับรูเปนรายไดภายหลัง ตามหลักการบัญชี จึงทําใหมีผลกําไรเพียงเล็กนอย และจากการที่ภาวะการซื้อขาย

หลักทรัพย รวมทั้งการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดชะลอตัวลง ก็ไดสงผลใหกําไรของบริษัทหลักทรัพย 

ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ลดลงเปนจํานวนคอนขางมาก โดยแตละบริษัทยอยบริษัทรวม มีผลประกอบการดังนี้ 

  

 



 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

 

หนา 1 

(หนวย : ลานบาท) 

บริษัทยอยและบริษัทรวม ไตรมาส 1 ป 2548 ไตรมาส 1 ป 2547 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 158 145 9.0% 

บมจ.หลักทรัพย ธนชาติ 21 141 (85.1)% 

บลจ. ธนชาติ 1 19 (94.7)% 

บจ. ธนชาติประกันภัย  1 28 (96.4)% 

บจ. ธนชาติซูริคประกันชีวิต (1) 34 (102.9)% 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 15 9 66.7% 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ (1) 8 (112.5)% 

 
ฐานะทางการเงิน 
1. สินทรัพย  

บริษัทและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 185,044 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 199,014 ลานบาท ณ 

ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

สุทธิ เทากับ 128,324 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.5 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 38,514 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 19.4 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 95,172 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.8 

ของยอดเงินใหกูยืมทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปกอน ที่เทากับ 69,546 ลานบาท ยอดลูกหนี้สินเชื่อเชา

ซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 36.8 และยอดรวมจํานวนรถยนตที่บริษัท ใหสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 

2548 เปนจํานวนถึง 324,993 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่แลว 27,805 คัน และเพิ่มจากสิ้นไตรมาสเดียวกันของ

ปกอน 107,655 คัน ยังผลใหรายไดดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อของบริษัท ในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 เพิ่มขึ้นอยาง

มาก   

1.2 เงินลงทุนสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 38,514 ลานบาท ต่ํากวายอด ณ ส้ินป 2548 

จํานวน 1,760 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.4 ซึ่งสวนใหญเปนการลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้จาก

จํานวน 27,643 ลานบาท  ณ ส้ินป 2548  เหลือ  26,678 ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 3.5  ทั้งนี้เปนไปตาม

นโยบายของบริษัทที่จะขายเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนตางๆ ออกไป เพื่อลดความเสี่ยง

จากความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ดังกลาว ซึ่งบริษัทไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแต

ปลายป 2546 โดยรายละเอียดเงินลงทุน แบงไดดังนี้ 

                               

 

 

 

 

 

              (หนวย : ลานบาท)  
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 31 มีนาคม 48 สัดสวน 31 ธันวาคม 47 สัดสวน 

1) ตราสารหนี้ *(พันธบัตรและหุนกูเอกชน) 26,678 69.3% 27,643 68.6% 

2) ตราสารทุน 9,855 25.6% 10,535 26.2% 

3) เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,981 5.1% 2,096 5.2% 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 38,514 100.0% 40,274 100.0% 
 

* ประกอบดวย (1) ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 19.4 (2) พันธบัตรรัฐบาล (อายุนอยกวา 5 

ป) รอยละ 20.0 (3) พันธบัตรรัฐบาล (อายุมากกวา 5 ป) รอยละ 53.9 และ (4) หุนกูเอกชน รอยละ 6.7 ของยอดเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด 

 

1.3 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 มีจํานวนทั้งส้ิน 7,397 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 

2547 จํานวน 108 ลานบาท ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีกําไรจากทรัพยสินรอการ

ขายเปนจํานวน 23 ลานบาท และมีสํารองเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินดังกลาว

จํานวน 669 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

2.  คุณภาพของสินทรัพย 
การใหกูยืมเงิน 
เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 เพิ่มขึ้นจาก 129,944 

ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 136,325 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืม ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 

ของป 2548มีดังนี้ 

2.1  ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ แบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้   

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 % สัดสวน 31 ธันวาคม 47 % สัดสวน 

1) การผลิตและพาณิชย 7,059 5.2% 7,138 5.5% 

2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5,185 3.8% 5,008 3.9% 

3) สาธารณูปโภคและบริการ 10,695 7.8% 10,701 8.2% 

4) สินเชื่อรายยอย     

     4.1  เชาซื้อ  95,172 69.8% 88,874 68.4% 

     4.2  เคหะ 11,414 8.4% 11,824 9.1% 

5) อื่นๆ 7,329 5.4% 7,103 5.5% 

หัก   กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (529) (0.4)% (704) (0.6)% 

รวม 136,325 100.0% 129,944 100.0% 

 

 

 

 

2.2 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
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บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 เทากับ 11,317 ลานบาท ซึ่งคิดเปน

รอยละ 8.3 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แยก

ตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้   

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม 

เชาซื้อ 1,207 0.9% 1,054 0.8% 

อื่นๆ* 10,110 7.4% 10,102 7.8% 

รวม 11,317 8.3% 11,156 8.6% 

*สวนใหญเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย  

สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาติ แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้ง

กลุมธนชาติ มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม 31 ธันวาคม 47 %ตอสินเชื่อกลุม 

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,577 1.2% 1,409 1.1% 

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 2,907 2.1% 2,622 2.0% 

บมจ.หลักทรัพย ธนชาติ 426 0.3% 435 0.3% 

บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 5,663 4.1% 5,944 4.6% 

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 655 0.5% 658 0.5% 

อื่นๆ 89 0.1% 88 0.1% 

รวม 11,317 8.3% 11,156 8.6% 
 

2.3 คาสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 บริษัทไดเร่ิมหยุดตั้งสํารองหนี้สูญทั่วไป เนื่องจากตามนโยบาย One Presence ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทตองโอนสินทรัพยและหนี้สินไปยังธนาคารธนชาต และเปลี่ยนสถานะเปน Holding Company 

อีกทั้งยอดลูกหนี้ที่เปนฐานในการตั้งสํารองก็จะลดลงจนหมดไปในที่สุด ดังนั้น สํารองทั่วไปที่บริษัทตั้งไวแลวเพื่อรองรับความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะถูก Reverse เมื่อบริษัทในกลุมตองตั้งสํารองเฉพาะรายเพิ่มขึ้น หรือเมื่อฐานลูกหนี้ของบริษัท

ลดลง 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 3,821 ลานบาท แบงเปนยอด

สํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,679 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่

สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 2,142 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงใน

ทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทใน

ระยะยาว 

เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 31 มีนาคม 48 

(หนวย : ลานบาท) 
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 มูลหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลานบาท รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม รวม 

จัดชั้นปกติ 104,039 92.2% 878 1,756 2,634 

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 7,194 6.4% 139 - 139 

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 584 0.5% 111 - 111 

จัดชั้นสงสัย 600 0.5% 173 - 174 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 394 0.4% 378 - 378 

รวมมูลหนี้ 112,811 100%    

รวมสํารองเฉพาะราย 1,679 1,756 3,435 

สํารองหนี้สูญทั่วไป - 386 386 

รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,679 2,142 3,821 

หมายเหต ุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งส้ิน 7,876 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญ

เฉพาะราย 4,996 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเทากับ 2,880 ลานบาท  

ตารางแสดงยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 47 %ตอ NPL 

เชาซื้อ 1,631 135.1% 1,473 139.8% 

อื่นๆ 3,365 33.3% 3,372 33.4% 

สํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2,880 - 2,799 - 

รวม 7,876 69.6% 7,644 68.5% 
 

สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาติ  มียอดรวมทั้งส้ิน  7,876 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

69.6% โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 %ตอ NPL 31 ธันวาคม 47 %ตอ NPL 

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 3,821 242.3% 3,589 254.7% 

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 1,133 39.0% 1,104 42.1% 

บมจ.หลักทรัพย ธนชาติ 434 101.9% 434 99.8% 

บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส 2,199 38.8% 2,233 37.6% 

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 188 28.7% 188 28.6% 

อื่นๆ 101 113.5% 96 109.1% 

รวม 7,876 69.6% 7,644 68.5% 

คาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 1,133 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 478 

ลานบาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 655 ลานบาท 
แหลงที่มาของเงินทุน 

 



 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

 

หนา 1 

3.1 หนี้สินรวม 

สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมาจากการกูยืมและเงินรับฝากซึ่งเปนรายการปกติของธุรกิจ

สถาบันการเงิน   โดยที่ผานมามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมี

ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากจํานวน 167,487 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 จากสิ้นป 2547 ซึ่งเงินรับฝากจากประชาชน

และเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ โดยบริษัทและบริษัทยอยมี

เงินกูยืมและเงินรับฝากจําแนกตามแหลงเงินกูยืมและเงินรับฝาก ดังนี้ 

                    (หนวย : ลานบาท) 

 31 มีนาคม 48 % สัดสวน % เพิ่ม 31 ธันวาคม 47 % สัดสวน 

จากประชาชน 137,736 82.2% 3.4% 133,195 84.2% 

จากสถาบันการเงิน 22,108 13.2% 27.3% 17,372 10.9% 

จากตางประเทศ 87 0.1% - 87 0.1% 

หุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ 7,556 4.5% - 7,556 4.8% 

รวม 167,487 100.0% 5.9% 158,210 100.0% 

 

3.2 สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 22,212 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 3.3 จากจํานวน 21,494 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ   

สําหรับอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของบริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป 2548 เทากับรอยละ 9.8 ซึ่งสูงกวา

อัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 

 

ผลการดําเนินงานตามงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับไตรมาสที่ 1 ของป 2548 
ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับไตรมาสที่ 1ของป 2548 มีกําไรสุทธิเทากับ 687 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 97 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 
ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 2,396 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปกอน 366 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้ 

1.1  รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปกอน เทากับ 36 ลานบาท เปนจํานวน 523 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่

เพิ่มสูงขึ้น 

1.2 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35.5 โดยมีจํานวนเทากับ 1,573 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 412 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อ

รถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของบริษัทอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว 
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1.3  ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน เทากับ 300 ลานบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน 82 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21.5   ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายการปรับสัดสวนการลงทุนใน

พันธบัตรระยะยาวและปานกลางตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน 

2. คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก 
ยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทและบริษัทยอย ณ ส้ินไตรมาสที่ 1ของป 2548 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอนจาก 144,740 ลานบาท เปน 167,487 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 22,747 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 ในขณะที่

คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝากไตรมาสที่ 1ของป 2548 มีจํานวน 913 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 110 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมเพิ่มมากขึ้น 

3. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 184 ลานบาท ลดลง

จากงวดเดียวกันของปกอน 303 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดมีการปรับหลักเกณฑการตั้งสํารองหนี้สูญ โดยหยุดตั้งสํารองหนี้

สูญทั่วไปตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2547 และมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของลูกหนี้บางสวนในบริษัทยอย  

4. รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 
ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,137 ลานบาท ลดลงจากงวด

เดียวกันของปกอน 109 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.8 ซึ่งไดมาจาก 

1. คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 152 ลานบาท ลดลง 78 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.9  

2. กําไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 173 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 62.9  

3. คาธรรมเนียมและบริการลดลง 83 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 54.3 

4. สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 115 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 

5. กําไรจากการรับชําระหนี้ / ตีโอนสินทรัพยชําระหนี้เทากับ 76 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.6 

6. รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เทากับ 251 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 104 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 70.8  

7. กําไรจากทรัพยสินรอการขายลดลง 50 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 68.5 

8. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง 10 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 17.0 

5. คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 
ในไตรมาสที่ 1ของป 2548 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย มีจํานวน 1,551 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

473 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.9 โดยคานายหนาและคาใชจายอื่นเชาซื้อเพิ่มขึ้น 45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 

ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว คาใชจายในการรับ

ประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 106 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 117.8 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 38.9 และ 38.7 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่

บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ 

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย 
(หนวย : ลานบาท) 

 ไตรมาส 1 ป 2548 ไตรมาส 1 ป 2547 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,396 2,030 

คาใชจายดอกเบี้ย 913 803 

 



 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 

 

หนา 1 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล สุทธิ 1,483 1,227 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (184) (487) 

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับโครงสรางหนี้ (70) (57) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,229 683 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,137 1,246 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (1,551) (1,078) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 815 851 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (128) (246) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 687 605 

ขาดทุน (กําไร) ของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ - (15) 

กําไรสุทธิ 687 590 

 
ผลการดําเนินงานบริษัทยอยบริษัทรวม สําหรับไตรมาสที่ 1 ของป 2548
บมจ. ธนาคาร ธนชาต   สัดสวนการถือหุนโดยตรง     98.9%   กําไรสุทธิ  158       ลานบาท 

บมจ. หลักทรัพย ธนชาติ   สัดสวนการถือหุนโดยตรง   100.0%   กําไรสุทธิ    21 ลานบาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จํากัด สัดสวนการถือหุนโดยตรง     75.0%   กําไรสุทธิ      1 ลานบาท 

บริษัท ธนชาติประกันภัย จํากัด  สัดสวนการถือหุนโดยตรง     70.0%   กําไรสุทธิ      1 ลานบาท 

บริษัท ธนชาติซูริค ประกันชีวิต จํากัด  สัดสวนการถือหุนโดยตรง   100.0%   ขาดทุนสุทธิ      1 ลานบาท 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด สัดสวนการถือหุนโดยตรง   100.0%   กําไรสุทธิ    15 ลานบาท 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด  สัดสวนการถือหุนโดยตรง     58.5%   ขาดทุนสุทธิ      1 ลานบาท 

 

 


