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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการป 2549
(งบการเงินตรวจสอบแลว)
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยป 2549

เศรษฐกิจไทยในป 2549 เผชิญกับปจจัยลบตางๆ ที่รุมเราตอเนื่องมาจากปกอน ไมวาจะเปนปญหาความไมสงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง รวมไปถึงปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่น ของทั้งผูบริโภคและนักลงทุน

ปญหาทางดานความเชื่อมั่น หรือปญหาทางดานจิตวิทยา ถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญ และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
เปนอยางมาก โดยในป 2549 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับลดลงอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับอุป
สงคภายในประเทศ ที่ชะลอตัวลง ทั้งดานการบริโภคและการลงทุน

อยางไรก็ดี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยกลับขยายตัวไดในระดับที่ใกลเคียงกับปกอน  ทั้งนี้เปนผลมาจากภาคการ
สงออก ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ อันสะทอนถึงการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศคูคา

ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความสําคัญอยางมากตอการสงออก โดย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549 คาเงินบาทแข็งคาที่สุดที่
ระดับ 35.3 บาทตอดอลลารสหรัฐ สงผลให ธปท. จําเปนตองออกมาตรการควบคุมเงินทุนเขาออก เพื่อไมใหคาเงินบาทแข็งคาเกิน
ไป (คาเงินบาทเฉลี่ยทั้งป 2549 อยูที่ 37.9 บาทตอดอลลารสหรัฐ)

ในสวนของภาคการเงินการธนาคารนั้น ธนาคารพาณิชยตางๆไดมีการระดมเงินฝาก เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด แมวา
สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยจะอยูในระดับสูง โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อจูงใจลูกคา สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1  ป ปรับเพิ่มจาก 2.5-3.5% ณ สิ้นป 2548 มาอยูที่ 4.0-5.0% ณ สิ้นป 2549 สงผลให Cost of Funds ของระบบ
ธนาคารพาณิชยปรับเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ ธปท. ที่
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 4.00% ณ สิ้นป 2548 มาอยูที่ 5.00% ในชวงกลางป 2549 อยางไรก็ดี จากการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2549 กนง. ไดปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก R/P 14 วันมาเปน R/P 1 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการ
เงิน และเพื่อสงเสริมพัฒนาการของตลาดเงิน ขณะเดียวกัน เปนการสะทอนถึงทิศทางดอกเบี้ยในป 2550 ที่จะมีแนวโนมปรับลดลง
ได
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เหตุการณสําคัญ

ใน ป 2549 มีปจจัยและเหตุการณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังนี้

1. 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

2. บริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรของผลการดําเนินงานงวด 1 มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2549 ให
แกผูถือหุนทุกรายในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 400 ลานบาท โดยมีกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2549  และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2549

3. ในสวนของการพัฒนาการดานชองทางตาง ๆ  บริษัทยอย(ธนาคารธนชาต) มีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนอีกจํานวน 67 
สาขา ทําใหสิ้นป 2549 ธนาคารมีจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น 133 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 72 สาขา และตางจังหวัด 61 สาขา รวมทั้งไดมีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 242 เครื่อง และเปดสํานัก
แลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มอีกรวมเปน 46 แหง

4. เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลของ ธปท. ที่ไดประกาศใชหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2549 ที่ผานมา ตลอดจนยกระดับการกํากับดูแลฯใหมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล กลุมธนชาตโดยมี บมจ.ทุนธนชาต 
เปนบริษัทแมและบริษัทในกลุมทั้งหมด 16 บริษัท รวมถึงธนาคาร จึงไดจัดตั้งและดําเนินการยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจ
ทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ซึ่งไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเรียบรอยแลวเมื่อเดือน
ธันวาคมที่ผานมา

5. การเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard-IAS) ฉบับที่
39 เรื่องการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (IAS 39) ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯและบริษัท
ยอย (บริษัทบริหารสินทรัพย) ไดดําเนินการกันสํารองสําหรับหนี้ดอยคุณภาพ หนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว/อยูระหวางบังคับคดี
และ หนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีต้ังแตงวดบัญชีหลังของป 2549 แตทั้งนี้ บริษัทยอย (ธนาคารธนชาต)ไดกันสํารองในกรณีหนี้
ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นเปนอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ในขณะเดียวกันในกรณีหนี้ปกติ ธนาคารสามารถนําหลักประกันที่เปนยานพาหนะมา
คํานวณเปนมูลคาหลักประกันในการคํานวณการกันเงินสํารอง ซึ่งในกรณีดังกลาวไดดําเนินการเร็วกวาที่ ธปท.กําหนด ให
ทยอยปฏิบัติตามแนวทาง IAS 39 เปน 3 งวด ต้ังแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 งวดการบัญชีแรกของป 2550  และงวดการ
บัญชีหลังของป  2550

6. ในเดือนธันวาคมที่ผานมา ธนาคารไดมีการออกหุนกูดอยสิทธิระยะยาว จํานวน 3,000 ลานบาท อายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ
6.18 ตอป เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแกรงทางการเงิน โดย บมจ. ทุนธนชาตเปนผูซื้อหุนกูดอยสิทธิดังกลาวทั้งจํานวน และ
ธปท. เห็นชอบใหธนาคารนับเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกูดอยสิทธิระยะยาวดังกลาว เขาเปนเงินกองทุนช้ันที่ 2 ของ
ธนาคารได
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สรุปภาพรวมของบริษัท

ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 286,768 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 228,119 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 อันเกิดจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก จากจํานวน 148,371 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 198,527 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.8 อันเปนผลจากกลยุทธเชิงรุกดวยการออกผลิตภัณฑดานเงินฝากใหมๆ และการขยาย
สาขาอยางตอเนื่อง อันจะเปนการชวยเสริมสรางสภาพคลองแกธนาคารในการที่จะขยายธุรกิจไดอยางมีเสถียรภาพ ซึ่งเงินฝากที่เพิ่ม
ขึ้นเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่สนับสนุนการเติบโตอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ ทําใหธุรกิจเชาซื้อมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีลูก
หนี้สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 34.6 จากสิ้นป 2548 และมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผูนําตลาดในการปลอยสิน
เช่ือเชาซื้อรถยนตใหมอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ธนาคารยังมกีารขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจอยาง
แข็งแกรงของธนาคาร

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของป 2549 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมกํีาไรกอนภาษเีงนิไดและสวนของผูถือหุนสวนนอยเทากบั
2,585 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากบั 1,524 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 37.1 มภีาษเีงนิไดลดลงจาํนวน 7 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ
0.7 ทาํใหมกํีาไรสทุธเิทากบั 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,636 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 52.7 และมกํีาไรสทุธติอหุนเทากบั 1.10
บาท การลดลงของกาํไรสทุธเิปนผลมาจากบรษิทัฯและบรษิทัยอย(บรษิทับรหิารสนิทรพัย) มกีารกนัสาํรองเพิม่ขึน้เนือ่งจากไดดาํเนนิ
การปฏบิติัตามมาตรฐานการบญัชีระหวางประเทศฉบบัที ่39 (IAS 39) และจากการทีธ่นาคารไดรบัผลกระทบจากภาวะการแขงขนัดาน
เงนิฝากของธนาคารพาณชิยสงผลใหตนทนุดานเงนิฝากสงูขึน้ ในขณะทีร่ายรบัสวนใหญมาจากธรุกิจเชาซือ้ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีจ่งึ
ทาํใหไดรบัผลกระทบดงักลาว ประกอบกบัการเรงขยายสาขาของธนาคาร และการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เปนการ
สรางพืน้ฐานทีม่ัน่คงในการรองรบัการขยายตวัอยางตอเนือ่งและมเีสถยีรภาพ

ดานคณุภาพสนิทรพัย บรษิทัฯและบรษิทัยอยมหีนีด้อยคณุภาพ (NPL) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2549 เทากบั 9,767 ลานบาท  ลดลง
จากสิน้ป 2548 จาํนวน 362 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 3.6 สาํหรบัอตัราสวน NPL ตอสนิเชือ่กลุมลดลงจากสิน้ป 2548 จากรอยละ 6.2
เปนรอยละ 4.7

ดานคาเผือ่สาํรองหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบับรษิทัฯและบรษิทัยอยมยีอดสาํรอง รวมทัง้สิน้ 7,020 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548
จาํนวน 63 ลานบาท หรอื เพิม่ขึน้รอยละ 0.9 แบงเปนสาํรองหนีส้ญูเฉพาะราย 5,732 ลานบาท และสาํรองเผือ่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใน
อนาคตเทากบั 1,288 ลานบาท
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน

สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย
                                             (หนวย : ลานบาท)

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

ไตรมาสที่ 3
ป 2549

เปลี่ยนแปลง
รอยละ

ป 2549 ป 2548 เปลี่ยนแปลง
รอยละ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,803 4,458 7.7 16,951 10,935 55.0
คาใชจายดอกเบี้ย (3,059) (2,755) 11.0 (10,043) (4,421) 127.2

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,744 1,703 2.4 6,908 6,514 6.0

โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (77) (59) 30.5 (103) 723 (114.2)

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (31) (85) (63.5) (165) (430) (61.6)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญฯ 1,636 1,559 4.9 6,640 6,807 (2.5)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,882 2,092 (10.0) 7,530 5,144 46.4

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (3,402) (2,955) 15.1 (11,585) (7,842) 47.7

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 116 696 (83.3) 2,585 4,109 (37.1)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (202) (159) 27.0 (965) (972) (0.7)

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย (86) 537 (116.0) 1,620 3,137 (48.4)

กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ (31) (61) (49.2) (152) (33) 360.6

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (117) 476 (124.6) 1,468 3,104 (52.7)

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 มีขาดทุนสุทธิเทากับ 117 ลานบาท ในขณะที่ไตร
มาสกอนมีกําไรสุทธิเทากับ 476 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 1,468 ลานบาท ลดลงจากปกอน
1,636 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 52.7 ทั้งนี้ผลกําไรดังกลาวเกิดจากองคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้
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• รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจํานวน 4,803 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 345 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 และมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสําหรับป 2549 จํานวน 16,951 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปกอน 6,016 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 55.0 โดยประกอบดวย 4 รายการหลักดังนี้

 รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอยละ 0.8 จาก 775 ลานบาท
เปน 781 ลานบาท และสําหรับป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 579 ลานบาท เปน 2,919 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 24.7 สวนใหญเปนการเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด

 รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน รอย
ละ 21.7 จาก 591 ลานบาท เปน 719 ลานบาท และสําหรับป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 1,698 ลานบาท เปน
2,256 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 304.3 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืน

 รายไดจากการใหเชาซื้อรถยนต ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 7.7 โดยมีจํานวนเทากับ
2,953 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 212 ลานบาท  และสําหรับป 2549 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 48.3 โดยมีจํานวนเทากับ 10,425 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,397 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตใหมและ
รถยนตมือสองของบริษัทยอยอยางมาก

 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 มีจํานวน 350 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส
กอนรอยละ 0.3 หรือลดลง 1 ลานบาท และสําหรับป 2549 มีจํานวน 1,351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 342 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

• คาใชจายจากการกูยืมและเงินรับฝาก

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 คาใชจายจากการกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 2,755 ลานบาท ในไตร
มาสกอน เปน 3,059 ลานบาท เพิ่มขึ้น 304 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 และสําหรับป 2549 มีจํานวน 10,043 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 5,622 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 127.2 เนื่องจากปริมาณเงินรับฝากและเงินกูยืมเพิ่มขึ้น อีกทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยตามภาวะตลาด โดยยอดเงินกูยืมและเงินรับฝากของบริษัทยอย ณ สิ้นป 2549 เพิ่มขึ้นจากปกอนจาก 192,922 ลานบาท เปน
248,069 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55,147 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.6

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 77 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 18 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.5 และสําหรับป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปน
จํานวน 103 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีการกันสํารองเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 ตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในขณะที่ป 2548 มีการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 723
ลานบาทสาเหตุจากการแกไขปรับปรุงโครงสรางหนี้ในบริษัทยอย(บริษัทบริหารสินทรัพย)
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• รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 1,882 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน
210 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.0 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 904 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9
2) กําไรจากการรับชําระหนี้และขายหนี้เทากับ 222 ลานบาท ลดลง 92 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 29.3
3) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 211 ลานบาท เพิ่มขึ้น 67 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.5
4) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 173 ลานบาท เพิ่มขึ้น 36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.3
5) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 144 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1
6) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 100 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 809.1
7) ขาดทุนจากเงินลงทุนในไตรมาสที่ 4 เทากับ 125 ลานบาท ในขณะที่ไตรมาสกอนมีกําไรจากเงินลงทุนเทากับ 247 ลาน

บาท สาเหตุมาจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีการกันสํารองสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ที่ซื้อมาจากกองทุนฟนฟูเพิ่มขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ซึ่งสํารองที่เพิ่มขึ้นถือเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สําหรับป 2549 มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 7,530 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,386 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 46.4
โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก

1) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเทากับ 2,935 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,165 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 65.8
2) กําไรจากการรับชําระหนี้และขายหนี้เทากับ 857 ลานบาท เพิ่มขึ้น 181 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.8
3) คานายหนาคาหลักทรัพยเทากับ 648 ลานบาท เพิ่มขึ้น 124 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 23.7
4) สวนลดคาเบี้ยประกันภัยรับเทากับ 598 ลานบาท เพิ่มขึ้น 80 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4
5) คาธรรมเนียมและบริการเทากับ 575 ลานบาท เพิ่มขึ้น 197 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.1
6) กําไรจากทรัพยสินรอการขายเทากับ 462 ลานบาท เพิ่มขึ้น 214 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 86.3
7) กําไรจากเงินลงทุนเทากับ 376 ลานบาท เพิ่มขึ้น 136 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 56.7
8) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 223 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.2

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 3,402 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 447 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมากไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใช
จายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสกอน 86 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9

สําหรับป 2549 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 11,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,743 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
47.7 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ
34.9 และรอยละ 31.5 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ สิ้นป 2549 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 133 สาขา ใน
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ขณะที่สิ้นปกอนมีสาขาเพียง 66 สาขา และจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,459 คนจากจํานวน 5,529 คนเปน 6,988 คน หรือเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 26.4 ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้เปนชวงที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางมากเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของ
ธุรกิจ สําหรับคาใชจายนายหนาเชาซื้อ มีการเติบโตขึ้นรอยละ 55.1 ซึ่งแปรผันตามยอดธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทยอยที่
เติบโตขึ้นอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว อีกทั้งยังตองบันทึกคานายหนาเชาซื้อทันทีทั้งจํานวน ณ วันที่เกิดรายการ นอกจากนั้นแลว
คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มขึ้นจากปกอน 965 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 69.9
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 ฐานะทางการเงิน
            สินทรัพยรวม

      (หนวย : ลานบาท)

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

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 23,980 348 23,632 6,790.8
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 6,300 19,700 (13,400) (68.0)
เงินลงทุน-สุทธิ 35,349 33,203 2,146 6.5
เงินใหสินเชื่อ 208,178 162,722 45,456 27.9
รวมสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายได ( Earning assets ) 273,807 215,973 57,834 26.8
สินทรัพยอื่น 12,961 12,146 815 6.7
รวมสินทรัพย ( Total assets ) 286,768 228,119 58,649 25.7

• สินทรัพย
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มจาก 228,119 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 286,768 ลานบาท ณ สิ้น

ป 2549 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ เทากับ
201,275 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.2 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 35,349 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.3
ของสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ณ สิน้ป 2549 ยอดลูกหนีส้นิเชือ่เชาซือ้มจีาํนวน 163,259 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 78.3 ของยอดเงนิใหสนิเชือ่ทัง้
หมด และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกอน ซึง่มจีาํนวนเทากบั 121,251 ลานบาท ยอดลกูหนีส้นิเชือ่เชาซือ้เพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ
34.6 และสาํหรบัยอดสนิเชือ่เชาซือ้รถยนตทีป่ลอยใหมในไตรมาสที ่ 4 ของป 2549 มจีาํนวน 25,370 ลานบาท เปรยีบ
เทยีบกบัจาํนวน 22,443 ลานบาท ในงวดเดยีวกันของปกอน เพิม่ขึน้รอยละ 13.0 สาํหรบัยอดรวมจาํนวนรถยนตที่
บรษิทัฯและบรษิทัยอย ใหสนิเชือ่เชาซือ้ ณ สิน้ป 2549 มจีาํนวนถงึ 577,166 คนั โดยเพิม่จากสิน้ปทีแ่ลว 151,101 คนั
ยงัผลใหรายได ดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้ของบรษิทัฯและบรษิทัยอยในปนี ้เพิม่ขึน้อยางมาก

 หลักทรพัยซือ้โดยมสีญัญาขายคนืมจีาํนวน 6,300 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2548 จาํนวน 13,400 ลานบาท หรอืลดลง
รอยละ 68.0  เพือ่เปนการปรบัสภาพคลองสวนใหญใหอยูในระดบัทีเ่หมาะสม

 เงนิลงทนุสทุธ ิณ สิน้ป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 35,349 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 2,146 ลานบาท  หรอืเพิม่
ขึน้รอยละ  6.5 สวนใหญเปนเงนิลงทนุในหลกัทรพัยรฐับาลและรฐัวิสาหกจิจากจาํนวน  22,883  ลานบาท ณ สิน้ป
2548  เปนจาํนวน 27,178 ลานบาท  หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 18.8 โดยรายละเอยีดเงนิลงทนุแบงไดดงันี้
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  (หนวย : ลานบาท)
   31 ธันวาคม 49  สดัสวน  31 ธันวาคม 48  สดัสวน
1) ตราสารหนี ้*(พนัธบตัรและหุนกูเอกชน)  27,178  76.9%  22,883  68.9%
 2) ตราสารทนุ  5,821  16.5%  8,551  25.8%
 3) เงินลงทนุในลกูหนีท่ี้รับโอน  2,350  6.6%  1,769  5.3%
 รวมเงินลงทนุทัง้หมด  35,349  100.0%  33,203  100.0%
 * ตราสารหนี ้ณ 31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดวยต๋ัวเงนิคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 32.3 พนัธบตัรรฐับาล (อายนุอยกวา 5 ป) รอยละ 31.0 พนัธ
บัตรรฐับาล (อายมุากกวา 5 ป)  รอยละ 23.7 และหุนกูเอกชน รอยละ 13.0 ของยอดเงนิลงทุนในตราสารหนีท้ั้งหมด

 ทรพัยสนิรอการขายสทุธ ิณ สิน้ป 2549 มจีาํนวนทัง้สิน้ 8,420 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 275 ลานบาท
ทัง้นีใ้นไตรมาสที ่ 4 ของป 2549  บรษิทัฯและบรษิทัยอย มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 100 ลานบาท
สาํหรบัป 2549 มกํีาไรจากทรพัยสนิรอการขายเปนจาํนวน 462 ลานบาท และมสีาํรองเพือ่ครอบคลมุความเสีย่งใดๆ ที่
อาจเกดิขึน้แกทรพัยสนิดงักลาวจาํนวน 860 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2548 จาํนวน 135 ลานบาท

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : ลานบาท)

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

เงินฝาก 198,527 148,371 50,156 33.8
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,339 2,556 1,783 69.8
เงินกูยืมระยะสั้น 18,460 1,254 17,206 1,372.1
เงินกูยืมระยะยาว 26,575 40,696 (14,121) (34.7)
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 247,901 192,877 55,024 28.5
หนี้สินอื่น ๆ 14,897 11,856 3,041 25.6
รวมหนี้สิน 262,798 204,733 58,065 28.4
สวนของผูถือหุน 23,970 23,386 584 2.5
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 286,768 228,119 58,649 25.7

 ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 262,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548 จํานวน 58,065 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.4 โดยมีรายการหลักๆที่สําคัญดังนี้

เงินรับฝาก ณ สิ้นป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 198,527 ลานบาท เพิ่มขึ้น 50,156 ลานบาท จาก 148,371 ลานบาท ณ สิ้นป
2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.8



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการป 2549

10

เงินกูยืมรวมมีจํานวน 45,035 ลานบาทโดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น 18,460 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน
26,575 ลานบาท ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวนี้เปนการกูยืมเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน
ทุนมากขึ้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับสิ้นป 2548 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 3,085 ลานบาท จาก 41,950 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4

 ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีสวนของผูถือหุนจํานวน 23,970 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 จากจํานวน
23,386 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ
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คุณภาพของสินทรัพย
 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 162,961 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน

208,455 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.9 โดยรายละเอียดของเงินใหสินเชื่อ ณ สิ้นป 2549 มีดังนี้

• ยอดเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

สามารถแบงแยกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

  31 ธันวาคม 49 สัดสวน  31 ธันวาคม 48 สัดสวน
1) การผลิตและพาณิชย 5,914 2.8% 7,082 4.4%
2) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 7,524 3.6% 5,113 3.1%
3) สาธารณูปโภคและบริการ 7,996 3.9% 10,281 6.3%
4) สินเชื่อรายยอย
     4.1  เชาซื้อ 163,259 78.3% 121,251 74.4%
     4.2  เคหะ 9,793 4.7% 11,120 6.8%
5) อ่ืนๆ 14,243 6.8% 8,616 5.3%
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเชื่อระหวางกัน (274) (0.1)% (502) (0.3)%
รวม 208,455 100.0% 162,961 100.0%

• หนี้ดอยคุณภาพ (NPL)

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้ดอยคุณภาพ ณ สิ้นป 2549 เทากับ 9,767 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.7 ของเงินใหสินเชื่อ
รวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)
  31 ธันวาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

เชาซื้อ 2,167 1.0% 1,425 0.9%
อ่ืนๆ* 7,600 3.7% 8,704 5.3%
รวม 9,767 4.7% 10,129 6.2%

*สวนใหญเปนหนี้ดอยคุณภาพ(NPL) ของบริษัทบริหารสินทรัพย



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการป 2549

12

สําหรับยอดหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุมธนชาต
มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
  31 ธันวาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุม  31 ธันวาคม 48 %ตอสินเชื่อกลุม

บมจ.ทุนธนชาต 1,500 0.7% 1,498 0.9%
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 3,281 1.6% 3,582 2.2%
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 307 0.1% 319 0.2%
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็นเอฟเอส 4,192 2.0% 4,244 2.6%
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 360 0.2% 398 0.2%
อ่ืนๆ 127 0.1% 88 0.1%
รวม 9,767 4.7% 10,129 6.2%

สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ณ  สิ้นป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 7,020 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2548
จํานวน 63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย 5,732 ลานบาท และสํารองเผื่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเทากับ 1,288 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทฯและบริษัทยอยจะสูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย อันเปนนโยบายในการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง และเปนการปกปองความเสี่ยงในทุกดานที่จะไมใหมีผลกระทบตอการดําเนิน
งานอยางรุนแรง อันจะเปนการสรางเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทยอยในระยะยาว

 ตารางแสดงยอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯและบริษัทยอย แยกตามประเภทสินเชื่อ ไดดังนี้
 (หนวย : ลานบาท)

   31 ธันวาคม 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48  %ตอ NPL
 เชาซื้อ  2,578  119.0%  2,150  150.9%
 อ่ืนๆ  3,154  41.5%  2,671  30.7%
 สํารองเผ่ือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  1,288  -  2,136  -
 รวม  7,020  71.9%  6,957  68.7%

 

 สําหรับยอดคาเผื่อสํารองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทในกลุมธนชาต ที่มียอดรวมทั้งสิ้น 7,020 ลานบาทนั้น คิดเปนรอยละ
71.9 โดยแยกตามบริษัท ไดดังนี้
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 (หนวย : ลานบาท)
   31 ธันวาคม 49  %ตอ NPL  31 ธันวาคม 48   %ตอ NPL
 บมจ.ทุนธนชาต  2,473  164.9%  3,245  216.6%
 บมจ.ธนาคาร ธนชาต*  2,342  71.4%  1,591  44.4%
 บมจ.หลักทรัพย ธนชาต  307  100.0%  320  100.3%
 บจ.บริหารสินทรัพย  เอ็นเอฟเอส  1,667  39.8%  1,533  36.1%
 บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ  89  24.7%  184  46.2%
 อ่ืนๆ  142  111.8%  84  95.5%
 รวม  7,020  71.9%  6,957  68.7%

 *สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแสดงโดยการหักรายการระหวางกันออกแลว

 บริษัทฯ มียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งสิ้น 2,473 ลานบาท แบงเปนยอดสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัด
ช้ันตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 1,605 ลานบาท และเปนสํารองฯ ที่สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
จํานวน 868 ลานบาท

 สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร ธนชาต จํานวน 2,342 ลานบาท เปนสํารองหนี้สูญเฉพาะราย จํานวน 2,206 ลาน
บาท และ สํารองหนี้สูญทั่วไป จํานวน 136 ลานบาท



      คาํอธบิายและการวเิคราะหของฝายจดัการป 2549

14

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
                                                       (หนวย: ลานบาท)

บริษทัยอย สัดสวนการถือหุน
โดยตรง

ไตรมาสที่ 4
ป 2549

ไตรมาสที่ 3
ป 2549 ป 2549 ป 2548

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 99.4% (25.7) 57.3 225.1 361.7
 บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 93.9 45.8 206.8 120.9
บลจ. ธนชาต 75.0% 12.2 11.4 55.7 36.3
บจ. ธนชาตประกนัภยั 78.0% 6.2 38.0 28.4 73.4
บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 57.9 (17.2) 102.5 100.9
บจ. บริหารสนิทรัพย เอ็นเอฟเอส 100.0% (262.4) (101.7) 82.3 576.1
 บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 60.3 101.2 308.3 73.4

การบริหารความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มีเครื่อง
มือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยง
ตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคา
ความเสี่ยงเกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการ
ทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน

ในป 2549 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหความเสี่ยงดานเครดิต ดานอัตราดอกเบี้ย และ
ดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มประกอบกับความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันสภาพคลองสวนเกินยังคงอยูในระดับสูงจากการขยายตัวของเงินฝาก

อยางไรก็ตาม ถึงแมความเสี่ยงแตละดานจะปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตความเสี่ยงโดยภาพ
รวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัด
สรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตตามเปาหมายที่วางไว


