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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนของป
2550 
(งบการเงินฉบบัตรวจสอบ)

ภาวะเศรษฐกจิและการเงินการธนาคารไทยไตรมาสที่ 2 ป 2550

ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคและดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2550 ยังคงปรับลดลงอยางตอเนื่อง โดย
ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองกลับมามีอทิธิพลเพิม่ขึน้ตอความเชื่อม่ันผูบริโภคอีกครั้ง ขณะที่ปญหาทางดานราคาน้ํามนั และ
ปญหาความไมสงบภายในประเทศยังคงมีอยู สงผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปกอน

ขณะเดียวกันคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางมาก กลายเปนปญหาสําคญัและเปนตัวฉุดเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ป 2550 โดย
นับตั้งแตตนปเปนตนมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ จนถึง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2550 คาเงินบาทแข็งคาขึ้น
4.3% (ทั้งนี้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 คาเงินบาทแข็งคาขึ้นถึง 7.8%) สงผลใหภาคการสงออก ซึ่งเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่
สําคัญในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก แมวามูลคาการสงออกในรูปของเงินดอลลารสหรัฐจะยังคงขยายตัว
ไดในระดับสูง แตรายไดของผูสงออกที่เปนรูปเงินบาทนั้นขยายตัวในอตัราที่ชะลอตัวลง และผลจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น สงผลให
เริ่มมีการนําเขาเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสกอน ทําใหดุลการคาในไตรมาส 2 ป 2550 มีแนวโนม
เกินดุลลดลง อยางไรก็ดีเสถียรภาพตางประเทศยงัคงอยูในเกณฑดี โดยเงินสํารองระหวางประเทศยังคงอยูในระดับสูง 

ในสวนของอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ในไตรมาส 2 ป 2550 เฉล่ียอยูที่ 1.9% และ 0.7% ตามลําดบั ลด
ลงจาก 2.4% และ 1.4% ในไตรมาสที่ 1 ผลจากแรงกดดันทางดานเงินเฟอที่ปรับลดลงนั้น สงผลใหในชวงไตรมาสที่ 2 คณะ
กรรมการนโยบายการเงินของธปท. มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (R/P 1 วัน) ลงถึง 1.0% จาก 4.5% ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 มา
อยูที่ 3.5% ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 โดยเปนการปรับลดครั้งละ 0.5% ติดตอกัน 2 ครั้ง และภายใตสภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคาร
พาณิชยที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารพาณิชยตางๆ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ปรับลดลงจาก
3.25-3.75% ตอป ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 มาอยูที่ 2.25-2.50% ตอป ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2550
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เหตุการณสาํคัญ

ในไตรมาสที่ 2 ป 2550 มีปจจัยและเหตกุารณสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงนิของบริษทัฯและบริษทั
ยอยดังนี้ คอื

1. ตามมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทฯ  เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2550 ไดพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยว
กับแผนการปรับโครงสรางของกลุมดังนี้

มีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ในจํานวนที่ถืออยูทั้งหมด ใหแก
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ซึ่งเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ในราคามูลคาตามบัญชี (Book Value) ลาสุดกอนทําการซื้อ
ขายหุน แตมูลคารวมกันไมเกิน 4,670 ลานบาท นั้น บริษัทฯ ไดรับหนังสืออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 โดยอนุญาตใหบริษัทฯ จําหนายหุนสามัญของบริษัทยอย 8 บริษัท ดังนี้

1. บริษทัหลักทรัพย ธนชาต จํากดั (มหาชน)

2. บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จํากัด

3. บริษทั ธนชาตประกันภัย จํากัด

4. บริษทั ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากดั

5. บริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุน ธนชาต จํากัด

6. บริษทั ธนชาตโบรกเกอร จํากัด

7. บริษทั ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

8. บริษทั ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จํากัด

โดยบริษัทฯ ทําการจําหนายหุนสามัญบริษัทยอยทั้ง 8 บริษัท ใหแกธนาคารธนชาตเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2550 ในราคารวม 4,158 ลานบาท โดยราคาขายอางอิงจากมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2550 ของบริษัทยอย

บริษัทฯ ไดลงนามในการทําสัญญาขายหุนสามัญของธนาคารธนชาต กับ ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด
(BNSAL)  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยมีขอตกลงที่สําคัญคือ BNSAL ไดแสดงความประสงคที่จะซื้อหุนสามัญ
ของธนาคารฯ ในลักษณะเปนผูรวมทุนและบริหารจัดการในสัดสวนไมเกินรอยละ 49.00 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวของธนาคารฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจาก ธปท. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ใหจําหนายหุนสามัญ
ของธนาคารฯ  ใหแก BNSAL ในอัตราไมเกินรอยละ  24.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  เปนจํานวน
157,130,216 หุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท รวมเปนเงิน 2,572 ลานบาท โดยรายการดังกลาวบริษัทฯ ไดดําเนิน
การเสร็จส้ินแลวในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 

2. ตามที่ ที่ประชุมผูถือหุนธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ไดมีมติ
อนุมัตใิหธนาคารออกหุนสามัญเพิ่มทุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายแกธนาคารแหงโนวาสโกเทีย เอเชยี ลิมิ
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เต็ด “BNSAL” จํานวน 276 ลานหุน ในราคาหุนละ 16.37 บาท นั้น ธนาคารไดรับหนังสืออนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 รวมทั้งไดเสนอขายแก BNSAL จํานวน 276 ลานหุน ในราคาหุนละ 16.37
บาท รวมเปนจํานวนเงิน 4,522 ลานบาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เปนผลให BNSAL ถือหุนธนาคารในสัดสวน
รอยละ 24.98 

3. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ และผูถือ
หุนบุริมสิทธิ จากผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผล
ทั้งส้ินประมาณ 667 ลานบาท

4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ไดตกลงเขาทําสัญญาขายหุนของบริษัท กลาส เฮาส บิลดิ้ง จํากัด ซึง่เปนบริษทั
ยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ใหแก บริษัท แปลน อีควิตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน) ซึ่งการจําหนายสินทรัพยดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทที่ไมไดประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ตามที่ ธปท.กําหนด และไมสงผลกระทบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ แตอยางใด

5. ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 ธนาคารธนชาต ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท
จํากัด ในอัตรารอยละ 100.0 ซึ่งเปนบริษัทยอยที่อยูในกลุมธุรกจิทางการเงินของกลุมธนชาต

6. ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ได
รับโอน จากเดิมจะบันทึกบญัชีสินทรัพยที่ไดรับโอนมาเปนตนทุนของสินทรัพยดวยมูลคาเทากับมูลหนี้คงคางตามบัญชี
ณ วันที่รับโอน มาเปนบันทึกสินทรัพยที่ไดรับโอนตามราคายุติธรรม (ซึ่งอิงตามราคาประเมินลาสุด หักดวยประมาณ
การคาใชจายในการขาย) หรือ มูลหนี้คงคางตามบัญชี แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ทั้งนี้เพื่อใหการบันทึกบัญชีดังกลาว
สอดคลองกบัอุตสาหกรรมเชาซื้อ

7. ในสวนของพฒันาการดานชองทางตางๆ ธนาคารฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. มีการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนอีกจํานวน  17 สาขา ทําให ณ ส้ิน 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารมีจํานวน

สาขารวมทั้งส้ิน 150 สาขา(ไมรวมสํานักงานใหญ) แบงเปนสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล 82 สาขา และตาง
จังหวัด 68 สาขา 

2. มีการติดตั้งเครื่อง ATM เพิ่มขึ้นอีกรวมเปน 271 เครื่อง และหากรวมเครื่อง ATM กับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารมีเครื่อง ATM ประมาณ 4,000 เครื่อง

3. สํานักแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มเปน 55 แหง  
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วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
� ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนนิงาน
ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมยานยนตภายในประเทศชะลอตัว บริษทัฯและบริษทัยอยยงัคงมรีายไดดอกเบี้ยและ

เงินปนผลสุทธิจํานวน 2,126 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 20.0 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มจากรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อ
รถยนตซึ่งมีการขยายตวัอยางตอเนื่อง อีกทั้งตนทุนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอยลดลงจากไตรมาสกอน ในขณะที่รายไดที่
มิใชดอกเบี้ย และคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางธุรกิจ สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยใน
ไตรมาสที่ 2 ของป 2550 มีกําไรสุทธิ 635 ลานบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสกอนจํานวน 58 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2550 บริษทัฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 20.6 จากการ
เติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวอยางแข็งแกรงของธุรกิจเชาซื้อ แมวาตนทุนทางการเงินงวด 6 เดือนของปนี้
จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการขยายตัวของเงินกูยืมและเงินรับฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 17,500 ลานบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 ในขณะเดียวกันรายไดที่มิใชดอกเบี้ยปรับตัวสูง
ขึน้รอยละ 11.4 จากการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อ ธรุกิจประกันภัยและประกันชวีิต และธรุกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หากแตคาใช
จายในการดําเนินธุรกิจ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินไดปรับตัวสูงขึ้น ตามภาวะการขยายตัวของธุรกิจ และเปนไปตาม
นโยบายการตั้งสํารองของธนาคารแหงประเทศไทย สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย ในงวด 6 เดือนแรกของป 2550 มี
จํานวน 1,212 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 103 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 ทั้งนี้ผลกําไรสุทธิดังกลาวเกิด
จากองคประกอบหลักๆ ดงัตอไปนี้

                             (หนวย: ลานบาท)

 
 

ไตรมาสที่ 2
ป 2550

ไตรมาสที ่1
ป 2550

เปลี่ยนแปลง
(% qoq)

งวด 6 เดือน
ป 2550

งวด 6 เดือน
ป 2549

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล 4,759 4,519 5.3 9,278 7,691 20.6
คาใชจายดอกเบี้ย 2,633 2,747  (4.1) 5,379 4,230 27.2

รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสทุธิ 2,126 1,772 20.0 3,899 3,461 12.7
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,168 1,894 14.5 4,062 3,646 11.4
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 2,752 2,679 2.7 5,431 5,085 6.8

กําไรกอนหักหนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,542 987 56.2 2,530 2,022 25.1
โอนกลบัหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญ

(หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ) (631) 248 (354.4) (383) (249) 53.8

กําไรกอนภาษีเงนิไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 911 1,235 (26.2) 2,147 1,773 21.1
ภาษีเงินได (257) (660) (61.1) (917) (604) 51.8
ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุนสวนนอย (19) 2 1,050.0 (18) (60) (70.0)
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กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 635 577 10.1 1,212 1,109 9.3

� รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสุทธิ

แมวารายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจะไดรับผลกระทบจากทิศทางดอกเบี้ยในชวงขาลง แตเนื่องจากคาใชจายดอกเบี้ย
ลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยและการบริหารสัดสวนเงินฝากและเงินกูยืมที่เหมาะสม ทําใหในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษัทฯและ
บริษัทยอย มีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 2,126 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 354 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
20.0 

สําหรับรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิงวด 6 เดือนป 2550 มีจํานวน 3,899 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอน 438 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7

� รายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,168 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน 274 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 โดยมีสาเหตุสวนใหญมาจากการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกจิเชาซื้อ และเมื่อ
เปรียบเทียบรายไดที่มิใชดอกเบี้ยงวด 6 เดือนป 2550 กับงวดเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้น 416 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4
โดยมีรายละเอียดดังนี้

                               (หนวย: ลานบาท)

 
 

ไตรมาสที่ 2
ป 2550

ไตรมาสที ่1
ป 2550

เปลี่ยนแปลง
(% qoq)

งวด 6 เดือน
ป 2550

งวด 6 เดือน
ป 2549

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

   คานายหนาคาหลักทรัพย 144 130 10.8 274 337 (18.7)
   กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 114 (33) 445.5 81 253 (68.0)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี
      สวนไดเสีย-สุทธิ 64 70 (8.6) 134 120 11.7

   คาธรรมเนียมและบริการ 337 275 22.5 612 404 51.5
   สวนลดคาเบี้ยประกนัภยัรับ 175 200 (12.5) 375 384 (2.3)
   กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรต (16) 13 (223.1) (3) 12 (125.0)
   กําไรจากการรับชําระหนี้/ขายหนี้ 230 34 576.5 264 327 (19.3)
   รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,021 1,004 1.7 2,025 1,216 66.5
   กําไร(ขาดทุน)จากทรัพยสินรอการขาย (33) 78 (142.3) 45 432 (89.6)
   รายไดอื่น 132 123 7.3 255 161 58.4

รวมรายไดทีมิ่ใชดอกเบี้ย 2,168  1,894 14.5 4,062 3,646 11.4
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� คาใชจายที่มิใชดอกเบีย้

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 จํานวน 2,752 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสกอน 73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 31 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 รวมทั้งคาใชจายในการสงเสริมการขายและการขยายชองทางในการทําธุรกิจ

และเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยงวด 6 เดือนป 2550 กับงวดเดยีวกันของปกอน เพิ่มขึ้น 346 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 และ 12.8 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิม่สาขาของธนาคาร ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2550 ธนาคารมีสาขาทั้ง
ส้ิน 150 สาขา ในขณะที่ส้ินปกอนมีสาขา 133 สาขา 

                               (หนวย: ลานบาท)

 
 

ไตรมาสที่ 2
ป 2550

ไตรมาสที ่1
ป 2550

เปลี่ยนแปลง
(% qoq)

งวด 6 เดือน
ป 2550

งวด 6 เดือน
ป 2549

เปลี่ยนแปลง
(% yoy)

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 696 665 4.7 1,361 1,188 14.6
   คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ อปุกรณ 298 318 (6.3) 616 546 12.8
   คาภาษีอากร 86 108 (20.4) 194 269 (27.9)
   คาธรรมเนียมและบริการ 49 44 11.4 93 124 (25.0)
   คาตอบแทนกรรมการ 17 5 240.0 22 24 (8.3)
   เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 200 200 - 400 320 25.0
   คานายหนาเชาซ้ือ* - - - - 729 (100.0)
   คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 773  830 (6.9) 1,603 1,023 56.7
   คาใชจายอื่น 633 509 24.4 1,142 862 32.5

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ 2,752  2,679 2.7 5,431 5,085 6.8       

*คานายหนาเชาซ้ือนําไปเปนตนทุนทางตรงสําหรับสญัญาเชาซ้ือที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550

� หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ เปนจํานวน 631 ลานบาท ใน
ขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 248 ลานบาท เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ทั้งนี้บริษทัฯและบริษทัยอย ไดตั้งสํารองสําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพดังกลาว ตามหลักเกณฑใหมของ ธปท. (IAS39)
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� ฐานะทางการเงิน  
สรปุฐานะทางการเงิน

           (หนวย: ลานบาท)

30 มิ.ย. 50 31 ธ.ค. 49
การเปล่ียนแปลง

เพ่ิม (ลด) รอยละ
สินทรัพย
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 17,581 23,980 (6,399) (26.7)
     หลักทรัพยซือ้โดยมีสัญญาขายคืน 21,500 6,300 15,200 241.3
     เงินลงทุน-สุทธิ 34,027 34,766 (739) (2.1)
     เงินใหสินเชื่อ 222,217 209,288 12,929 6.2
    รวมสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning assets) 295,325 274,334 20,991 7.7
     สินทรัพยอืน่ 13,742 11,895 1,847 15.5
    รวมสินทรัพย (Total assets) 309,067 286,229 22,838 8.0
หนีสิ้นและสวนของผูถือหุน
     เงินฝาก 203,925 198,527 5,398 2.7
     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-ที่มีดอกเบี้ย 4,541 4,339 202 4.7
     เงินกูยืมระยะสัน้ 45,214 18,460 26,754 144.9
     เงินกูยืมระยะยาว 16,417 26,575 (10,158) (38.2)
    รวมเงนิกูยืม 61,631 45,035 16,596 36.9
     รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย 270,097 247,901 22,196 9.0
     หนี้สินอื่น 14,763 14,897 (134) (0.9)
    รวมหนี้สิน 284,860 262,798 22,062 8.4
     สวนของผูถือหุน 24,207 23,431 776 3.3
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 309,067 286,229 22,838 8.0

� สินทรพัย

บริษัทฯและบริษทัยอยมีสินทรัพยเพิ่มจาก 286,229 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 309,067 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 2
ของป 2550 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 โดยประกอบดวยรายการหลกั คือ เงินใหสินเชื่อเทากับ 222,217 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 71.9 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 34,027 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.0 ของสินทรัพยรวม โดยมี
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดงันี้
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� ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2550 ยอดลูกหนีสิ้นเชือ่เชาซือ้มีจํานวน 179,810 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 80.8 ของยอด
เงนิใหสินเชือ่ทัง้หมด สําหรบัสินเชือ่เชาซือ้รถยนตทีป่ลอยใหมในไตรมาสที ่ 2 ของป 2550 มีจาํนวน 20,757 ลานบาท
ลดลงจากไตรมาสกอนจํานวน 5,599 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21.2 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม
ยานยนตภายในประเทศทีช่ะลอตวั แตอยางไรกต็ามบรษิทัฯและบรษิทัยอยยงัสามารถรกัษาการเปนผูนําตลาดดาน
สินเชือ่เชาซือ้รถยนตใหม

� หลักทรพัยซือ้โดยมสัีญญาขายคนืมจีํานวน 21,500 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2549 จาํนวน 15,200 ลานบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอยละ 241.3  เพือ่เปนการบรหิารสภาพคลองสวนเกนิเพือ่รองรบัการขยายธรุกจิ

� เงนิลงทนุสุทธิ  มีจํานวนทัง้ส้ิน 34,027 ลานบาท ลดลงจากสิน้ปกอน จํานวน 739 ลานบาท  หรอืลดลงรอยละ  2.1
สวนใหญเปนเงนิลงทนุในหลกัทรพัยรัฐบาลและรฐัวสิาหกจิ และหุนทนุ เพือ่เปนการบริหารสภาพคลองของธนาคาร
และบรษิทัยอยอืน่

� รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ – ทีมี่ดอกเบีย้มจีาํนวน 17,581 ลานบาท ลดลงจากสิน้ป 2549 จาํนวน 6,399
ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 26.7 

� ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 8,080 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2549
จาํนวน 341 ลานบาท หรอืลดลงรอยละ 4.0

� หนีสิ้นและสวนของผูถือหุน

ณ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมอยูที่ 284,860 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน
22,062 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัดังนี้

� เงินฝาก ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 203,925 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,398 ลานบาท จาก 198,527
ลานบาท ณ ส้ินป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อระดมเงินฝาก
รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และโดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย

� เงินกูยมืรวมมีจํานวน 61,631 ลานบาท แบงเปนเงนิกูยืมระยะสั้น 45,214 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน
16,417 ลานบาท โดยเงินกูยืมระยะสั้นเพิม่ขึ้นจากสิ้นปกอนจํานวน 26,754 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มชองทางใน
การออมเงินแกลูกคาเงินฝากดวยการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น นอกจากนี้ เงินกูยืมระยะยาวบางสวนมีระยะเวลา
ครบกําหนดไมเกิน 1 ป จึงไดเปล่ียนการบันทึกรายการมาเปนเงินกูยืมระยะสั้น สําหรับเงินกูยืมรวมเมื่อเทียบกับ
ส้ินป 2549 มีจํานวนเพิ่มขึ้น 16,596 ลานบาท จาก 45,035 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 

� บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 24,207 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 จากจํานวน  23,431
ลานบาท ณ ส้ินป  2549  ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ 
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      คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดือนของป 2550

� คุณภาพของสินทรัพย
� การกระจกุตวัของเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ 30 มิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นจาก 209,565 ลานบาท ณ ส้ินป
2549 เปน 222,468 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 โดยรายละเอียดของเงนิใหสินเชื่อ ณ 30 มิถุนายน 2550 มีดังนี้

    (หนวย: ลานบาท)
ประเภทธุรกิจ 30 มิถุนายน 50 31 ธันวาคม 49

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
� การผลิตและพาณิชย 5,940 2.7% 5,914 2.8%
� อสังหาริมทรัพยและกอสราง 6,376 2.8% 7,558 3.6%
� สาธารณูปโภคและบริการ 7,958 3.6% 7,996 3.8%
� เชาซื้อ 179,810 80.8% 164,325 78.4 %
� เคหะ 9,042 4.1% 9,793 4.7%
� อื่นๆ 13,606 6.1% 14,253 6.8%
หัก กําไรจากการโอนขายเงินใหสินเชื่อระหวางกัน (264) (0.1)% (274) (0.1)%
รวม 222,468 100.0% 209,565 100.0%

เงินใหสินเชื่อจัดชัน้ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร
และบริษัทบริหารสินทรัพย)

(หนวย: ลานบาท)
     มูลหนี้/มูลคาตามบัญชี คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญที่บันทกึตามบญัชี

30 มิ.ย. 50 31 ธ.ค. 49 30 มิ.ย. 50 31 ธ.ค. 49
จัดชั้นปกติ 185,643 177,282 446 1,556
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 20,110 16,762 123 187
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 2,774 2,525 1,606 953
จัดชั้นสงสัย 2,057 1,943 1,173 776
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 5,996 5,993 3,586 3,732
รวม 216,580 204,505 6,934 7,204
สํารองหนี้สูญทั่วไป 420 486
รวมสํารองหนี้สูญทั้งหมด 7,354 7,690

หมายเหตุ มูลหน้ีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
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      คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดือนของป 2550

� สินเชือ่ดอยคุณภาพ (NPLs)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 11,233 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 391 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจ
เชาซื้อ จํานวน 335 ลลานบาท ซึ่งเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 5.0 ลดลง
จากสิ้นปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 5.2

ทั้งนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ตามคําจํากัดความใหมของ ธปท. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวน 4,488
ลานบาท หรือรอยละ 2.1

 (หนวย : ลานบาท)
30 มิ.ย. 50 31 ธ.ค. 49

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 11,233 10,842
รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 5.0% 5.2%
NPL-net ตามเกณฑ IAS (39) 4,488 5,048
รอยละของ NPL-net 2.1% 2.5%
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 7,849 8,139
รอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม ตอ NPL 69.9% 75.1%

สําหรับยอดสินเชื่อดอยคุณภาพสุทธิจากสํารอง(NPL-net) ของบริษัทในกลุมธนชาต  แยกตามบริษัทและเปรียบเทียบ
กับยอดสินเชื่อรวมของทั้งกลุมธนชาต  มีดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

30 มถุินายน 50 %ตอสินเชื่อกลุมสุทธิ 31 ธันวาคม 49 %ตอสินเชื่อกลุมสุทธิ

บมจ.ทุนธนชาต 37 - 424 0.2%
บมจ.ธนาคาร ธนชาต 1,719 0.8% 1,650 0.8%
บมจ.หลักทรัพย ธนชาต 1 - 1 -
บจ.บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 2,419 1.1% 2,672 1.3%
บจ.บริหารสินทรัพย แมกซ 307 0.2% 271 0.2%
อื่นๆ 5 - 30 -
รวม 4,488 2.1% 5,048 2.5%
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      คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดือนของป 2550

� ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
                                                                     (หนวย: ลานบาท)

บรษิทัยอย
สัดสวนการถอืหุน

โดยตรง
ไตรมาสที่ 2
ป 2550

ไตรมาสที่ 1
ป 2550

งวด 6 เดอืน
ป 2550

งวด 6 เดอืน
ป 2549

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 99.4% 164.4 128.8 293.2 193.5
บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 100.0% 33.4 (11.1) 22.3 67.1
บลจ. ธนชาต 75.0% 21.2 15.4 36.6 30.4
บจ. ธนชาตประกนัภยั 78.0% 45.2 (10.9) 34.3 (5.1)
บจ. ธนชาตประกนัชวีติ 100.0% 61.5 48.4 109.9 61.7
บจ. บรหิารสินทรพัย เอน็ เอฟ เอส 100.0% 113.0 (127.2) (14.2) 446.4
บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 20.9 (4.3) 16.6 146.4

� ผลการดําเนนิงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ

� ธุรกจิธนาคารพาณชิย

แมวาผลการดําเนินงานของธนาคารในไตรมาสที่ 2 ป 2550 จะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยาน
ยนตภายในประเทศที่ชะลอตัว ธนาคารยังคงมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 209 ลานบาท สงผลให
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนมาอยูที่รอยละ 2.46 เปนผลจากตนทุนทางการ
เงินของธนาคารลดลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
รวมทั้งคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลงทําใหในไตรมาสที่ 2 ป 2550 ธนาคารมีผลการดําเนินงานเปนกําไรจํานวน 164 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 36 ลานบาท หรือรอยละ 27.6 สําหรับผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของป
2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปกอน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 548 ลานบาท
แมวาการเปลี่ยนวิธีการรับรูรายไดของธุรกรรมเชาซื้อ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ซึ่งมีผลใหธนาคารมีคาใชจายและราย
ไดจากธุรกรรมเชาซื้อลดลงก็ตาม    แตเนื่องจากการบริหารตนทุนทางการเงินอยางเหมาะสม รวมทั้งการเรงสรางรายไดที่
มิใชดอกเบี้ยของธนาคาร ทําใหสามารถรักษาระดับกําไรไวที่ 293 ลานบาท 

� ธุรกจิหลักทรัพย

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 จากภาวะตลาดทุนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบริษัทหลักทรัพย ธนชาต มีรายไดคานายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 14 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 และมีรายไดจากเงินปนผลเพิ่มขึ้น 31
ลานบาท ทําใหในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษัทหลักทรัพยฯมีผลกําไรสุทธิ 33 ลานบาท ในขณะที่ไตรมาสกอนมี
ขาดทุนสุทธิจํานวน 11 ลานบาท แตอยางไรก็ตามสวนแบงตลาดในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 อยูที่รอยละ 3.3 ลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน ที่รอยละ 3.6 และสําหรับกําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของป 2550 บล. ธนชาตมีกําไรสุทธิ 22 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 66.8
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      คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดือนของป 2550

� ธุรกจิประกนัภัย

ธุรกจิประกนัภัยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษัทธนชาตประกันภัยมรีายไดจากการรับ
ประกันภัย 986 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 488 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 98.0 ทําใหมีกําไรจากการรับประกัน
ภยั 110 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 136.0 และเนื่องจากมีคาสินไหมทดแทนที่
ลดลงจากไตรมาสกอน สงผลใหบริษัทธนชาตประกันภัย มีผลกําไรสุทธิในไตรมาสนี้เทากับ 45 ลานบาท ในขณะที่
ไตรมาสกอนมีขาดทุนสุทธิเทากับ 11 ลานบาท และสําหรับกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2550 บ. ธนชาตประกนั
ภยัมีกําไรสุทธิ 34 ลานบาท ในขณะที่งวดเดยีวกันของปกอนมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 5 ลานบาท

� ธุรกจิประกนัชีวิต

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 บริษทั ธนชาตประกันชีวติมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 62 ลานบาท เพิม่ขึน้จากงวด
เดียวกันของปกอนรอยละ 61.7 โดยมีรายไดเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวม 533 ลานบาท เพิม่ขึน้ 121 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 29.4 ทั้งนี้เปนผลจากเบี้ยประกันภัยตรง-ประเภทกลุม เพิ่มขึ้นรอยละ 31.0 รายไดจากการลงทุนสุทธิรวม 67 ลาน
บาท เพิม่ขึน้รอยละ 45.0 เปนผลมาจากการจําหนายตราสารทุน มีคาใชจายดําเนินงานจํานวน 517 ลานบาท ซึ่งสวน
ใหญเกดิจากการขยายตัวของธุรกิจประกัน

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2550 บ. ธนชาตประกนัชีวิตมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 110 ลานบาท เพิม่ขึน้
จากงวดเดียวกันของปกอนเทากับ 48 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 78.1

� ธุรกจิบริหารสินทรัพย

ผลประกอบการไตรมาส 2 ของป 2550 บบส.เอ็น เอฟ เอส มีกําไรสุทธิ 113 ลานบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของป 2550
มีผล ขาดทุนสุทธิ 127 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 284 ลานบาท เพิ่มขึ้น 147 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอนสวนใหญเกิดจากกําไรจากการชําระหนี้/ขายหนี้   ขณะเดียวกัน บบส.เอ็น เอฟ เอส มีคาใชจาย
ดอกเบี้ยเงินกู 89 ลานบาท  ลดลง 35 ลานบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนสวนหนึ่งเกิดจากที่บบส.เอ็น เอฟ เอส คืนเงินกู
1,300 ลานบาท  และมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 7 ลานบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน   บบส.เอ็น เอฟ เอสได
ดําเนินการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย (IAS39) ที่ออกไวเมื่อเดือนธันวาคม
2549    แตบบส.เอ็น เอฟ เอสไดดําเนินการตามเกณฑดังกลาวครบถวนแลวตัง้แตในไตรมาส 1 ของป2550   และสําหรับ
ผลประกอบการในงวด 6 เดือน ของป2550 มีขาดทุนสุทธิ 14 ลานบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปกอนมีกําไรสุทธิ
เทากับ 446 ลานบาท 
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      คําอธบิายและการวเิคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดือนของป 2550

� การบริหารความเสี่ยงและปจจยัความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มี
เครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน อันไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสี่ยงตางๆ และมี
การกําหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) และสัญญาณเตอืนภยั (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนนิการไมใหคาความเสี่ยง
เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน
ดานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดอืน

ในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทฯและบริษัทยอย ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหความเสี่ยงดานเครดิต
และความเสี่ยงดานปฏิบตัิการปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวลดลงเปนผลจากการปรับลดเงินลงทุนลง

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดย
บริษัทฯและบริษัทยอย ยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสี่ยงดังกลาวในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน
อนาคตตามเปาหมายที่วางไว 
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