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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 1 ของป 2549
(งบการเงินฉบับกอนสอบทาน)

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทย ไตรมาสที่ 1 ของป 2549

ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ป 2549 สะทอนผลกระทบจาก อัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง และปญหาเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ อยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการชะลอตัวของภาคเอกชน ทั้งดานการบริโภค และการลงทุน ซึ่งสอดคลองกับดัชนี
ความเช่ือมั่นผูบริโภคและดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง

ในสวนของการคาระหวางประเทศนั้น ดุลการคามีแนวโนมขาดดุลลดลง จากมูลคาการนําเขาที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่
การสงออกยังคงขยายตัวไดดี ทั้งดานปริมาณและราคาสินคาสงออก

อัตราเงินเฟอทั่วไปในไตรมาส 1 อยูที่ 5.7% ลดลงจาก 6.0% ในไตรมาสกอน ขณะที่อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานอยูที่ 2.6% ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอนเล็กนอย อันแสดงถึงการสงผานของราคาน้ํามัน และตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

และจากอัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูในระดับสูง สงผลให ธนาคารแหงประเทศไทยมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อีก 0.5% ในชวง
ไตรมาสที่ 1 โดยปรับมาอยูที่ 4.5% ตอป ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชยตางๆ ก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งนี้
เพื่อรักษาสวนแบงตลาดเปนหลัก ไมใชเปนผลจากสภาพคลองสวนเกิน

เหตุการณสําคัญ

ในไตรมาสที่ 1 ป 2549 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้

1. หลังจากกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบตามแผนการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุมธนชาต ตามนโยบาย
สถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One Presence) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548      โดยบริษัทฯไดโอนการประกอบธุรกิจใหแกธนาคาร
ธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย ในระหวางป 2548 ที่ผานมา และในเดือนมีนาคม 2549 ไดมีการโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาใหกูยืม
เงินหรือสัญญาสินเชื่อที่ไมดอยคุณภาพ ที่ไมใชลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค ในราคาตามมูลหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับไปที่ธนาคารอีกจํานวน 889 ลานบาท

2. บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด(มหาชน) ไดแปรสภาพเปน Financial Holding Company และคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด(มหาชน) และ เปลี่ยนแปลงชื่อยอในระบบ
การซื้อขายหลักทรัพยเปน TCAP โดยมีผลต้ังแตวันที่ 3 และ 10 เมษายน 2549 ตามลําดับ

3. บริษัทยอย (ธนาคาร) มีการเติบโตของธุรกิจเชาซื้ออยางรวดเร็วกวาที่ประมาณการไว สงผลใหมีภาระคาใชจายในการตั้งสํารอง
จากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  โดยการตั้งสํารองดังกลาวจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที 1% ของยอดหนี้เชาซื้อที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบจากวิธีการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชี ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชีที่ถือปฏิบัติ 
ธนาคารตองบันทึกคานายหนาและคาใชจายเชาซื้อทันที ณ วันที่เกิดรายการ ในขณะที่การรับรูรายไดจากธุรกิจเชาซื้อจะเปนการ
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ทยอยรับรูรายไดเปนงวดๆ  ตามสัญญาการใหเชาซื้อ อันสงผลกระทบตอการรับรูกําไรในชวงแรกของการทําธุรกิจเชาซื้อของ
ธนาคาร

4. บริษัทยอย (ธนาคาร) มีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนอีกจํานวน 10 สาขา ทําให ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2549 ธนาคารมี
จํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 76 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปนสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล  44 สาขา และตางจังหวัด 32
สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 120 เครื่อง และเปดสํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีก 1 แหง รวมเปน 
6 แหง
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สรปุภาพรวมของบรษิทั

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอยในไตรมาสที ่ 1 ของป 2549 มกํีาไรสทุธเิทากบั 748 ลานบาท เพิม่ขึน้จาก
งวดเดยีวกันของปกอนจาํนวน 61 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 8.9 และมกํีาไรสทุธติอหุนเทากบั 0.56 บาท โดยการเพิม่ขึน้ของกาํไร
สทุธมิาจากการทีส่นิเชือ่เชาซือ้รถยนตของบรษิทัมกีารขยายตวัอยางมากถงึรอยละ 42.0 อนัทาํใหรายไดจากการเชาซือ้รถยนตเพิม่ขึน้ถงึ
รอยละ 40.2 สาํหรบัผลประกอบการของธนาคารธนชาต มกํีาไรลดลงอนัเปนผลสบืเนือ่งจากการโอนยายการดาํเนนิธรุกิจเชาซือ้จาก
บรษิทัเงนิทนุธนชาต ิ ไปยงัธนาคารซึง่ตามวธิกีารบนัทกึบญัชีทีถื่อปฎบิติั ธนาคารตองบนัทกึคานายหนาและคาใชจายเชาซือ้ทนัท ี ณ
วันทีเ่กดิรายการ ในขณะทีก่ารรบัรูรายไดตามสญัญาเชาซือ้จะทยอยรบัรูตามงวดทีร่บัชําระตามวธิผีลรวมจาํนวนป (Sum-of-the-year-
digits) สงผลใหในชวงแรกธนาคารมคีาใชจายดาํเนนิการทีส่งู ในขณะทีด่านรายไดทีร่บัรูอยูในระดบัต่าํ นอกจากนีย้งัมคีาใชจายในการ
ต้ังสาํรองฯทีเ่กดิขึน้จากการใหสนิเชือ่เชาซือ้ นอกเหนอืจากคาใชจายทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตวัทางธรุกิจ  สาํหรบับรษิทัธนชาตประ
กันภัย ก็ไดมกีารขยายตวัของธรุกิจอยางมาก โดยยอดเบีย้ประกนัภัยรบัสทุธเิพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันของปกอนถงึรอยละ 94.8 แตเนือ่ง
จากตองทาํการตัง้สาํรองการประกนัภัยไวเปนจาํนวนสงู เพือ่รอการทยอยรบัรูเปนรายไดภายหลงั ตามหลกัการบญัชี จงึทาํใหมผีลกาํไร
เพยีงเลก็นอย และจากการนาํหลกัทรพัยเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไดชะลอตวัลง สงผลใหกําไรของบรษิทัหลกัทรพัยธนชาต
จาํกดั (มหาชน) มกํีาไรเพิม่ขึน้เพยีงเลก็นอย เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกันของปกอน

ณ  สิน้ไตรมาสที ่1 ของป 2549 บรษิทัและบรษิทัยอยมสีนิทรพัยรวม เทากบั 261,086 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน
33,013 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 14.5 โดยสวนใหญมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีเ่พิม่ขึน้ 13,877 ลาน
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 11.4 ในขณะทีย่อดเงนิลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้รอยละ 12.4 สาํหรบัยอดเงนิฝากจากประชาชนเทากบั 191,261    ลาน
บาท   เ พ่ิมขึน้จากสิน้ป 2548  จาํนวน 31,124 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้   รอยละ 19.4

ดานคณุภาพสนิทรพัย บรษิทัและบรษิทัยอยมหีนีท้ีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL) ณ วันที ่31 มนีาคม 2549 เทากบั 9,757 ลานบาท
ลดลงจากสิน้ป 2548 จาํนวน 372 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 3.7 สาํหรบัอตัราสวน NPL ตอสนิเชือ่กลุมลดลงจากสิน้ป 2548 จากรอย
ละ 6.2 เปนรอยละ 5.5

ดานคาเผือ่สาํรองหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบับรษิทัและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้สิน้ 7,012 ลานบาท แบงเปนสาํรองหนีส้ญู
เฉพาะราย 5,064 ลานบาท และสาํรองเผือ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตเทากบั 1,948 ลานบาท

อตัราสวนเงนิกองทนุตอสนิทรพัยเสีย่งเฉพาะบรษิทั ณ สิน้ในไตรมาสที ่ 1 ของป 2549 เทากบัรอยละ 15.0 ซึง่สงูกวาอตัราขัน้
ตํ่าทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกาํหนดไวทีร่อยละ 8.0
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย

                                  (หนวย : ลานบาท)

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

ไตรมาสที่ 1
ป 2548

เปล่ียนแปลง
รอยละ

     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,406 2,366 44.0

     คาใชจายดอกเบี้ย 1,670 913 82.9

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,736 1,453 19.5

     หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (49) (184) (73.4)

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (23) (70) (67.1)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,664 1,199 38.8

     รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,112 1,167 81.0

     คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,618 1,551 68.8

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,158 815 42.1

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (391) (128) 205.5

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 767 687 11.6

     กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (19) - 100.0

กําไรสุทธิสําหรับป 748 687 8.9

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 มีกําไรสุทธิเทากับ 748 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปน้ี
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 3,406 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,040
ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.0 โดยประกอบดวย 3 รายการหลักดังนี้

 รายไดเงินใหกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอน รอยละ 67.3 จาก 523 ลานบาท เปน 875 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากหลักทรัพย
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และจากการรับชําระของลูกคา

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนโดยมีจํานวนเทากับ 2,206 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 633 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตทั้งรถยนตใหมและรถยนตมือสองของบริษัทอยางมาก

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เทากับ 325 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก

 คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 913 ลานบาท เปน 1,670 ลานบาท เพิ่มขึ้น 757 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 82.9 เนื่องจากปริมาณเงินฝากและเงินกูเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด โดยยอดเงิน
กูยืมและเงินรับฝากของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจาก 167,487 ลาน
บาท เปน 223,717 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 56,230 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.6

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 49 ลานบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 135 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 73.4 สาเหตุเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปดบัญชีของ
ลูกหนี้บางสวนในบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับไดโอนการดําเนินธุรกรรมเชาซื้อไปใหธนาคารธนชาต โดยธนาคารธนชาตจะ
เปนผูใหสินเชื่อเชาซื้อกับลูกคารายใหมแทน

• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,112 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 945 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81.0 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 579 ลานบาท เพิ่มขึ้น 328 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 130.7
2) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 323 ลานบาท เพิ่มขึ้น 300 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1,304.3
3) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 205 ลานบาท เพิ่มขึ้น 53 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9
4) กําไรจากเงินลงทุนเทากับ 171 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.5
5) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 170 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 47.8
6) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 106 ลานบาทเพิ่มขึ้น 36 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.4
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• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,618 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว
กันของปกอน 1,067 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 68.8 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 44.2 และรอยละ 28.6 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ
สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 76 สาขา ในขณะที่สิ้นไตรมาสเดียวกันของปกอนมีสาขาเพียง 17 สาขา และ
จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,536 คนจากจํานวน 4,312 คนเปน 5,848 คนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 ทั้งนี้เนื่อง
จากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ สําหรับคาใชจายนาย
หนาและคาใชจายเชาซื้ออื่น มีการเติบโตขึ้นรอยละ 94.2 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทที่เติบโตขึ้นอยาง
มากตามที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนั้นแลวคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 316 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ161.2
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 ฐานะทางการเงิน

            สินทรัพยรวม
      (หนวย : ลานบาท)

         เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 48
31 มี.ค. 49   31 ธ.ค. 48    เพิ่ม (ลด) รอยละ

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 34,500 19,700 14,800 75.1
เงินลงทุน-สุทธิ 37,332 33,203 4,129 12.4
เงินใหสินเชื่อ 176,781 162,941 13,840 8.5
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 248,613 215,844 32,769 15.2
สินทรัพยอื่น 12,473 12,229 244 2.0
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 261,086 228,073 33,013 14.5

• สินทรัพย
 บริษัทและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 228,073 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 261,086 ลานบาท ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 1 ของป 2549 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคาง
รับสุทธิ เทากับ 169,498 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.9 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 37,332 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 14.3 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ สิน้ไตรมาสที ่1 ของป 2549 ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้มจีาํนวน 135,128 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 76.5 ของยอด
เงนิใหกูยมืทัง้หมด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปกอน ทีเ่ทากบั 95,172 ลานบาท ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้
เพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 42.0 และสาํหรบัยอดสนิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีป่ลอยใหมในไตรมาสที ่ 1 ของป 2549 มจีาํนวน
25,299 ลานบาท เปรยีบเทยีบกบัจาํนวน 14,704 ลานบาท ในงวดเดยีวกันของปกอน หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 72.1 สาํหรบั
ยอดรวมจาํนวนรถยนตทีบ่รษิทัและบรษิทัยอย ใหสนิเชือ่เชาซือ้ ณ สิน้ไตรมาสที ่ 1 ของป 2549 มจีาํนวนถงึ 472,617
คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 46,552 คนั และเพิม่ขึน้จากสิน้ไตรมาสเดยีวกันของปกอน 147,627 คนั ยงัผลใหรายได
ดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัและบรษิทัยอย ในสิน้ไตรมาสที ่1 ของปนี ้เพิม่ขึน้อยางมาก

 หลักทรพัยซือ้โดยมสีญัญาขายคนื  34,500 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน  14,800 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอย
ละ 75.1  เพือ่เปนการเตรยีมสภาพคลองสวนเกนิไวรองรบัการขยายตวัดานสนิเชือ่เชาซือ้ และภาวะดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสงู
ขึน้

 เงนิลงทนุสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่ 1 ของป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 37,332 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 4,129
ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ  12.4 ซึง่เปนการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทนุในตราสารหนีจ้ากจาํนวน  22,883  ลานบาท ณ สิน้
ป 2548  เปนจาํนวน 28,975 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 26.6 โดยรายละเอยีดเงนิลงทนุแบงไดดงันี้
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 (หนวย : ลานบาท)

   31 มีนาคม 49  สดัสวน  31 ธันวาคม 48  สดัสวน

1) ตราสารหนี ้*(พนัธบตัรและหุนกูเอกชน)  28,975  77.6%  22,883  68.9%

 2) ตราสารทนุ  6,765  18.1%  8,551  25.8%

 3) เงินลงทนุในลกูหนีท่ี้รับโอน  1,592  4.3%  1,769  5.3%

 รวมเงินลงทนุทัง้หมด  37,332  100.0%  33,203  100.0%

 * ตราสารหนี ้ณ 31 มนีาคม 2549 ประกอบดวยต๋ัวเงนิคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 31.2  พนัธบตัรรฐับาล (อายนุอยกวา 5 ป) รอยละ 26.4 พนัธบตัร

รฐับาล (อายมุากกวา 5 ป)    รอยละ 33.6 และหุนกูเอกชน รอยละ 8.8 ของยอดเงนิลงทนุในตราสารหนีท้ั้งหมด

 ทรพัยสนิรอการขายสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที ่1 ของป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 8,015 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2548 จาํนวน
130 ลานบาท เนือ่งจากการปรบัปรงุโครงสรางหนี ้ (ตีโอนชําระหนี)้ และการประมลูซือ้จากการขายทอดตลาด ทัง้นีใ้น
ไตรมาสที ่1 ของป 2549  บรษิทัและบรษิทัยอย มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 323 ลานบาท และมสีาํรอง
เพือ่ครอบคลมุความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้แกทรพัยสนิดงักลาวจาํนวน 810 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 85
ลานบาท

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)

              เปล่ียนแปลงจากสิ้นป 48
31 มี.ค. 49 31 ธ.ค. 48 เพิ่ม (ลด) รอยละ

จากประชาชน 191,261 160,137 31,124 19.4
จากสถาบันการเงิน 24,909 24,978 (69) (0.3)
จากตางประเทศ 25 - 25 100.0
หุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ 7,522 7,522 - -
รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก 223,717 192,637 31,080 16.1
หนี้สินอื่น ๆ 13,182 12,050 1,132 9.4
รวมหนี้สิน 236,899 204,687 32,212 15.7
สวนของผูถือหุน 24,187 23,386 801 3.4
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 261,086 228,073 33,013 14.5

 สําหรับแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยนั้นมาจากการกูยืมและเงินรับฝากซึ่งเปนรายการปกติของธุรกิจ
สถาบันการเงิน โดยที่ผานมามีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องทุกป  ซึ่ง ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมียอด
เงินกูยืมและเงินรับฝากจํานวน 223,717 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 จากสิ้นป 2548 ซึ่งเงินรับฝากจากประชาชนและเงินกูยืมที่
เพิ่มขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ
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  ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 24,187 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4
จากจํานวน 23,386 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ สําหรับอัตรา
สวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเฉพาะบริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เทากับรอยละ 15.0 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0
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คุณภาพของสินทรัพย

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 162,961 ลานบาท
ณ สิ้นป 2548 เปน 176,649 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 มีดังนี้

• ยอดเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

 31 มีนาคม 49 สัดสวน  31 ธันวาคม 48 สัดสวน

1) การผลิตและพาณิชย 7,292 4.1% 7,082 4.4%

2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 4,989 2.8% 5,113 3.1%

3) สาธารณูปโภคและบริการ 9,487 5.4% 10,281 6.3%

4) สินเชื่อรายยอย
     4.1  เชาซื้อ 135,128 76.5% 121,251 74.4%

     4.2  เคหะ 10,857 6.2% 11,120 6.8%

5) อ่ืนๆ 9,398 5.3% 8,616 5.3%

หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหกูยืมระหวางกัน (502) (0.3)% (502) (0.3)%

รวม 176,649 100.0% 162,961 100.0%

• หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL)

 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 เทากับ 9,757 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ
5.5 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสิน
เช่ือ ไดดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)

 31 มีนาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 1,581 0.9% 1,425 0.9%

อ่ืนๆ* 8,176 4.6% 8,704 5.3%

รวม 9,757 5.5% 10,129 6.2%
*สวนใหญเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย
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สําหรับยอดหนี้ที่หยุดรับรูรายไดของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุม
ธนชาต  มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

 31 มีนาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.เงินทุน ธนชาติ 1,542 0.8% 1,498 0.9%

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,150 1.8% 3,582 2.2%

บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 308 0.2% 319 0.2%

บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 4,109 2.3% 4,244 2.6%

บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 535 0.3% 398 0.2%

อ่ืนๆ 113 0.1% 88 0.1%

รวม 9,757 5.5% 10,129 6.2%

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1 ของป 2549 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 3,050 ลานบาท แบงเปนยอดสํารอง
หนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,738 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,312 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนิน
งานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

 เงินใหกูยืมลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2549
(หนวย : ลานบาท)

     มูลหนี้                                    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

        ลานบาท       รอยละ ตามเกณฑ ธปท. สวนเพิ่ม         รวม

จัดชั้นปกติ 63,699 86.9 624 1,246 1,870
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 8,055 11.0 161 - 161
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 461 0.6 89 - 89
จัดชั้นสงสัย 374 0.5 174 - 174
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 707 1.0 690 - 690
รวมมูลหนี้ 73,296 100.0
รวมสํารองเฉพาะราย 1,738 1,246 2,984
สํารองหนี้สูญทั่วไป - 66 66

รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 1,738 1,312 3,050
 หมายเหตุ มูลหนี้ของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
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 สําหรับบริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 7,012 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน
55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 5,064 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเทากับ 1,948 ลานบาท

 ตารางแสดงยอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

 

 (หนวย : ลานบาท)

  31 มีนาคม 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL

 เชาซื้อ  2,400  151.8%  2,150  150.9%

 อ่ืนๆ  2,664  32.6%  2,671  30.7%

 สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  1,948  -  2,136  -

 รวม  7,012  71.9%  6,957  68.7%
 

 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ที่มียอดรวมทั้งสิ้น 7,012 ลานบาทนั้น คิดเปนรอยละ
71.9 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้
 

 (หนวย : ลานบาท)

  31 มีนาคม 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48   %ตอ NPL

 บมจ.เงินทุน ธนชาติ  3,050  197.8%  3,245  216.6%

 บมจ.ธนาคาร ธนชาต  1,829  58.1%  1,591  44.4%

 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต  308  100.0%  320  100.3%

 บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส  1,538  37.4%  1,533  36.1%

 บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  182  34.0%  184  46.2%

 อ่ืนๆ  105  92.9%  84  95.5%

 รวม  7,012  71.9%  6,957  68.7%
 

 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 1,829 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 1,706 ลาน
บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 123 ลานบาท
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
           (หนวย: ลานบาท)

บริษทัยอย
สัดสวนการถือ
หุนโดยตรง

ไตรมาสที่ 1
ป 2549

ไตรมาสที่ 1
ป 2548

บมจ.ธนาคาร ธนชาต 99.4% 50.4 157.8

 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 22.9 21.2

บลจ. ธนชาต 75.0% 15.3 0.8

บจ. ธนชาตประกนัภยั 70.0% (32.7) 0.7

บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 31.6 (0.7)

บจ. บริหารสนิทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% 388.4 14.7

 บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 60.1 (0.5)

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มีเครื่องมือที่ใชในการ
วัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมีการ
กําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสี่ยงเกินกวา
ระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการ
บริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯ มีการขยายตัวอยางมากขณะที่สภาพคลองสวนเกินลดลง ถึงกระนั้นก็
ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนระยะยาวจึงทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 อยูในเกณฑที่นาพอใจ
นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตลาดเงินมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงจากราคาของเงินลงทุนในตราสารประเภทพันธบัตรและหุนกูเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงไดปรับพอรตการลงทุนเพื่อใหสอดรับกับแนว
โนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดยภาพ
รวมของบริษัทฯ ยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยบริษัทฯ ยังมีเงินกองทนุหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวใน
ปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว




