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(งบการเงินกอนตรวจสอบ)
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยป 2551
ปญหาวิกฤตการณทางการเงินของโลก และปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2551 เปน
อยางมาก โดยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 สะทอนผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริงอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ ีแนวโนมหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ทั้งในสวนของสินคาที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการสงออก สอดคลองกับอุปสงคภายในและตางประเทศ ที่มีการชะลอตัวลงอยางมาก
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอีกหลายตัว ที่สะทอนการหดตัวทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวลดลงต่ําสุดเปนประวัติการณ และอัตราการใชกําลังการผลิตที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว
ในชวงไตรมาสที่ 4 สงผลใหแนวโนมการจางงานและการลงทุนลดลง
อีกทั้งในไตรมาสที่ 4 ผลของปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวจากตางประเทศยกเลิกการเดินทาง
มากกวารอยละ 50 ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวที่สําคัญ ทําใหรายไดจากภาคการทองเที่ยวหดตัวลงเชนกัน ในขณะที่ราคาน้ํามันดิบ
โลกมีการปรับตัวลดลงอยางมาก สงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลงจากรอยละ 7.2 ในไตรมาสที่ 3 มาอยูที่รอยละ 2.2 ใน
ไตรมาสที่ 4 โดยต่ําสุดในเดือนธันวาคมที่รอยละ 0.4 อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในป 2551 อยูที่
รอยละ 5.5 และรอยละ 2.3 ตามลําดับ
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งความผันผวนในตลาดเงินและตลาด
ทุนทั่วโลก สงผลใหสินเชื่อดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551 ธนาคารไดดํารงสภาพคลองในระดับสูง
เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
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เหตุการณสําคัญ
1. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือที่ ธปท. ฝกก (ม) 2100/2507 แจงอนุญาตใหธนาคาร
แหงโนวาสโกเทีย (“BNS”) เขาถือหุนธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากจํานวนรอยละ 24.98 ของจํานวนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด โดย BNS จะทําการซื้อหุนธนาคารจากบริษัทฯ เพื่อให BNS ถือหุนธนาคารในจํานวนเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่ถือโดยผู
ถือหุนตางชาติรายอื่นแลวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ อยูระหวางขั้นตอนการซื้อขายหุน โดย
คาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ป 2552
2. จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให
บริษัทซื้อหุนทุนคืนภายใตเงื่อนไขเปนจํานวนเงินไมเกิน 1,200 ลานบาท โดยเทียบเทาไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งหมด โดยมีวตั ถุประสงคในการบริหารเงินและสภาพคลองสวนเกิน
3. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ทําการซื้อหุนบริษัท บริหารสินทรัพยแมกซ จํากัด (บริษัทยอย) เพิม่ เติมจํานวน
14,294,280 หุน ราคาหุนละ 16.93 บาท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 242,000,000 บาท จาก MSCF โดยทําใหสัดสวนการถือหุนใน
บบส.แมกซ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.44 จากรอยละ 58.45 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
4. ที่ประชุมผูถือหุนธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนาคาร” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ไดมมี ติอนุมัตดิ ังนี้
1) เพิ่มทุนจดทะเบียนไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยออกและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ ทุนแกผถู ือหุนเดิม จํานวน 200
ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหุนละ 10 บาท (Par value)
2) อนุมัติวงเงินในการออกหุนกูทกุ ประเภท ทั้งหุนกูดอ ยสิทธิและไมดอ ยสิทธิในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท
ทั้งนี้ เพื่อเปนการขยายฐานเงินกองทุน รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร
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วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
 ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551จํานวน 394,136 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 72,880 ลานบาท หรือรอยละ 22.7 จากป2550 จากการขยายตัวของสินเชื่อ แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมเอื้ออํานวย
นัก โดยสามารถขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 16.8 ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 25.2 โดยมี
เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.6 จากปกอน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 2,768 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 50 ลานบาท หรือรอยละ
1.8 โดยปจจัยสําคัญตอผลการดําเนินงานในป 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดแก การเพิ่มรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
จํานวน 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 31.0 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อ โดยสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อ
(Loan Spread) ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.6 เปนรอยละ 4.0 ประกอบกับการเรงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1,261 ลาน
บาท หรือรอยละ 11.8 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ รายไดจากธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แต
อยางไรก็ตามรายไดที่มิใชดอกเบี้ยไดรวมการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 254 ลานบาทจากผลกระทบภาวะตลาด
ทุนที่ซบเซา และในขณะที่ในป 2550 มีรายการพิเศษจากกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
จํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายซึ่งผันแปรตามรายไดและปริมาณธุรกิจ และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน ทําใหตนทุน
จากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 66.7 จากรอยละ 64.9 ในป2550
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 1,529 ลานบาท หรือรอยละ 74.6 เปนผลภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งสงผลตอ
ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ได มี ม าตรการเข ม งวดในการให สิ น เชื่ อ รวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีแนวทาง
ในการกันสํารองสําหรับสินเชื่อรายยอยโดยใชวิธีการกันสํารองเปนแบบกลุมสินเชื่อ (Collective approach) โดยใชวิธีผลขาดทุน
จากประสบการณในอดีตเพื่อใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดกันสํารองในอัตรา
รอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สําหรับป 2551 เทากับ 2.08 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับ 2.11 บาท ในป
2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยสําหรับป 2551 เทากับรอยละ 10.4
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งบกําไรขาดทุนรวม

ป 2551
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ป 2550
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

เปลีย่ นแปลง
(รอยละ)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

3,793
1,570
14,736
1,314
21,413
9,506
11,907

15.9
6.6
61.9
5.5
89.9
39.9
50.0

3,064
1,274
13,118
1,343
18,799
9,707
9,092

15.5
6.5
66.5
6.8
95.3
49.2
46.1

23.8
23.2
12.3
(2.2)
13.9
(2.1)
31.0

756
(302)
2,422
7,340
1,691
11,907

3.2
(1.3)
10.2
30.8
7.1
50.0

714
819
2,153
5,389
1,571
10,646

3.6
4.1
10.9
27.3
8.0
53.9

5.9
(136.9)
12.5
36.2
7.6
11.8

23,814

100.0

19,738

100.0

20.7

รายไดทมี่ ใิ ชดอกเบี้ย
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
คาธรรมเนียมและบริการ
รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
รายไดอื่น
รวมรายไดทมี่ ิใชดอกเบีย้
รายไดรวมกอนหักหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดรวมหลังหักหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
คาใชจายทีม่ ใิ ชดอกเบี้ย
กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลและสวนของ
ผูถือหุนสวนนอย
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุน
สวนนอย - สุทธิ
กําไรสุทธิ

(3,580)
(14)

(2,051)
-

74.5
100.0

20,220
15,878

17,687
12,813

14.3
23.9

4,342
(1,000)

4,874
(1,705)

(10.9)
(41.3)

(574)
2,768

(351)
2,818

63.5
(1.8)
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สําหรับป

สวนตางของอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ (Yield on loans)
อัตราดอกเบีย้ จาย (Cost of Fund)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)

2551

2550

7.2
3.2
4.0

7.3
3.7
3.6

• รายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในป 2551 มีจํานวน 11,907 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,815 ลานบาท หรือรอยละ 31.0 เมื่อ
เทียบกับปกอน โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล เพิ่มขึ้น 2,614 ลานบาท หรือรอยละ 13.9 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของสินเชื่อ ในขณะที่มีคาใชจายดอกเบี้ย ลดลง 201 ลานบาท หรือรอยละ 2.1 จากการรักษาระดับอัตราผลตอบแทน(Yield)
รวมทั้งบริหารตนทุนที่เหมาะสม สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.6 เปนรอยละ 4.0
เมื่อเทียบกับปกอน
• รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 11,907 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,261 ลานบาท หรือ
รอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปกอนสวนใหญจากการขยายตัวของธุรกิจหลักของกลุมธนชาต ประกอบดวยรายไดจากการรับ
ประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 1,951 ลานบาท หรือรอยละ 36.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 269 ลานบาท หรือ
รอยละ 12.5 และคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 42 ลานบาท หรือรอยละ 5.9
• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายทีม่ ิใชดอกเบีย้ ในป 2551 จํานวน 15,878 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,065 ลานบาท หรือรอยละ 23.9 จากปกอน
สวนใหญมาจากการเพิม่ ขึ้นของคาใชจายซึ่งผันแปรตามรายไดและปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นไดแกคาใชจายในการรับประกันภัย/
ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 คาใชจายเกีย่ วกับพนักงาน คาใชจายเกีย่ วกับอาคารสถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 26.4 และ
22.4 ตามลําดับ ตามการขยายตัวของธุรกิจและจากการเพิ่มสาขาของธนาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น
213 สาขา จาก 166 สาขา ณ สิ้นป 2550 รวมทั้งมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน สงผลให
อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) เพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 66.7 จากรอยละ 64.9 ของปกอน
• หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2551 จํานวน 3,580 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,529 ลาน
บาท หรือรอยละ 74.6 จากปกอน ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
ลดลง ทําใหคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น รวมทั้งในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มีสํารองสวนเกินอยูในระดับสูง
เมื่อเทียบกับเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยทําใหมกี ารตั้งคาใชจายหนีส้ ญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญในชวงเวลาดังกลาวเพิม่ ขึ้นใน
อัตราคอนขางต่าํ
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 ฐานะทางการเงิน

งบดุลรวม
สินทรัพย
เงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ลานบาท)
(รอยละ)

เปลีย่ นแปลง
(รอยละ)

4,018

1.0

3,275

1.0

22.7

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา
จากการปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

65,790
39,385
279,774

16.7
10.0
71.0

40,462
2,500
28,874
239,490

12.6
0.8
9.0
74.5

62.6
(100.0)
36.4
16.8

(10,008)
15,177
394,136

(2.5)
3.8
100.0

(8,456)
15,111
321,256

(2.6)
4.7
100.0

18.4
0.4
22.7

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินฝากและเงินกูยมื ระยะสั้น
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ
เงินกูยมื ระยะยาว
รวม
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุนกอนหักหุนทุนซือ้ คืน
หัก หุนทุนซื้อคืน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

316,383
7,293
18,810
342,486
19,289
361,775
26,702
(110)
26,592
5,769
32,361
394,136

80.3
1.8
4.8
86.9
4.9
91.8
6.8
(0.1)
6.7
1.5
8.2
100.0

254,014
3,709
14,117
271,840
17,154
288,994
26,208
26,208
6,054
32,262
321,256

79.1
1.1
4.4
84.6
5.4
90.0
8.1
8.1
1.9
10.0
100.0

24.6
96.6
33.2
26.0
12.4
25.2
1.9
100.0
1.5
(4.7)
0.3
22.7
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• สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 394,136 ลานบาท เพิ่มขึ้น 72,880 ลาน
บาท หรือรอยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยประกอบดวยรายการหลัก คือ เงินใหสินเชือ่ และดอกเบี้ยคางรับ
เทากับ 279,774 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.0 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนสุทธิเทากับ 39,385 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 10.0 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการที่สาํ คัญดังนี้
 เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ มีจํานวน 279,774 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 40,284 ลานบาท หรือ
รอยละ 16.8 โดยเกิดจากการขยายตัวอยางตอเนื่องจากสินเชื่อเชาซื้อเปนหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีลูกหนี้
สินเชื่อเชาซื้อจํานวน 211,828 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75.7 ของยอดเงินใหสินเชื่อทั้งหมด อยางไรก็ตาม กลุม
ธนชาตยังเปนผูนําตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมและรถยนตมือสอง
แมวาจะมีการรุกตลาดของคูแขงมาก
ก็ตาม
 เงินลงทุนสุทธิมีจํานวนทั้งสิ้น 39,385 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 10,511 ลานบาท หรือรอยละ 36.4
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 65,790 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 25,328 ลาน
บาท หรือรอยละ 62.6
• หนี้สินและสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 361,775 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550
จํานวน 72,781 ลานบาท หรือรอยละ 25.2 โดยมีรายการที่สําคัญดังนี้
 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 316,383 ลานบาท เพิ่มขึ้น 62,369 ลานบาท หรือรอยละ 24.6 เปนผลมา
จากการขยายสาขาเพื่ อ เป น การเพิ่ ม ช อ งทางในการรับ ฝากเงิ น รวมทั้ ง การออกผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเงิ นเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและการออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินแกลูกคา
 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 18,810 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 4,693 ลานบาทหรือรอยละ 33.2
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 32,361 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 จากจํานวน 32,262
ลานบาท ณ สิ้นป 2550 ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ และใน
ระหวางเดือนธันวาคม บริษัทฯซื้อหุนทุนคืนเปนจํานวน 16.3 ลานหุน ในราคาถัวเฉลีย่ หุนละ 6.8 บาท
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เงินใหสินเชือ่ จัดชั้น

เงินใหสินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร
และบริษัทบริหารสินทรัพย)
(หนวย: ลานบาท)

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
สํารองหนี้สูญทัว่ ไป
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
มูลหนี/้ มูลคาตาม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มูลหนี/้ มูลคาตาม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่บันทึกตามบัญชี
บัญชี
ที่บันทึกตามบัญชี
บัญชี
274,523
912
199,066
528
25,107
185
22,100
141
2,093
1,475
2,492
1,685
1,719
1,230
2,244
1,085
7,828
5,118
6,047
3,870
311,270
8,920
231,949
7,309
270
523
9,190
7,832

หมายเหตุ - มูลหนี้ของลูกหนีจ้ ัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ

- ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษทั ยอยมีการตัดหนีส้ ูญ จํานวน 1,881 ลานบาท
• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 12,265 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 1,005 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเชาซื้อดอยคุณภาพ
โดยอัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 3.8 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 4.7
ทั้งนี้ NPL-net และรอยละของ NPL-net ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 3,836 ลานบาท หรือรอยละ 1.2
(หนวย : ลานบาท)

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs)
อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม
สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPLs-net )
อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสํารองตอสินเชื่อรวม
คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรวม
อัตราสวนคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญรวมตอสินเชื่อดอยคุณภาพ
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31 ธ.ค. 2551
12,265
3.8%
3,836
1.2%
9,947
81.1%

31 ธ.ค. 2550
11,260
4.7%
4,165
1.8%
8,417
74.8%

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับป 2551

 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)

บริษัทยอย

สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม

บมจ. ธนาคาร ธนชาต
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บมจ. หลักทรัพย ธนชาต
บลจ. ธนชาต
บจ. ธนชาตประกันภัย
บจ. ธนชาตประกันชีวิต
บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส
บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ

74.9%
74.9%
56.2%
74.9%
74.9%
100.0%
83.4%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ป 2551
1,343
97
123
63
350
253
130

ป 2550
991
257
102
66
176
78
98

*ขอมูลจากงบการเงินแตละบริษัท

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ
 ธุรกิจธนาคารพาณิชย
ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิป 2551 จํานวน 1,908 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 581 ลานบาท หรือ
รอยละ 43.8 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 39.5 ตามการขยายตัวของธุรกิจ และการปรับตัว
สูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบีย้ จากเงินใหสินเชือ่ (Loan Spread) จากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 4.0 รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ของรายไดที่มใิ ชดอกเบีย้ เพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 76.8 เปนผลจากธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน
และธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจายทีม่ ิใชดอกเบีย้ เพิม่ ขึ้นรอยละ
56.8 จากการขยายธุรกิจและการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน สงผลใหตนทุนจากการ
ดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ 70.3
หากพิจารณางบการเงินเฉพาะธนาคาร ในป 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 1,343 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา 352 ลานบาท หรือรอยละ 35.5 เปนผลจากสวนตางอัตราดอกเบีย้ จากเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 3.3
เปนรอยละ 3.7 เนื่องจากการขยายสินเชื่ออยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการบริหารตนทุนที่เหมาะสมดวยการระดมเงินฝาก
ผานสาขาของธนาคารจํานวน 213 สาขา และการออกผลิตภัณฑที่หลากหลาย อีกทั้งการเพิม่ ขึ้นของรายไดที่มใิ ชดอกเบีย้
รอยละ 19.1 ขณะที่คาใชจายทีม่ ิใชดอกเบีย้ เพิม่ ขึ้นรอยละ 27.6 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกีย่ วกับพนักงาน
และคาใชจายเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ อันเนื่องมาจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน
และการสรางภาพลักษณของธนาคารในการเปนธนาคารพาณิชยขนาดกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธรุกจิ ในอนาคต
แตอยางไรก็ตาม ธนาคารสามารถบริหารตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูที่รอยละ
60.6 ใกลเคียงกับปที่ผานมา
9

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับป 2551

- เงินใหสินเชื่อ
เงินใหสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 272,925 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน 47,985 ลานบาท หรือ
รอยละ 21.3 สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจํานวน 36,199 ลานบาท สินเชื่อธุรกิจจํานวน
13,344 ลานบาท และสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) จํานวน 6,603 ลานบาท ในขณะที่การให
สินเชื่อแกบริษัทในกลุม ธนชาตลดลงจํานวน 8,426 ลานบาท
สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ กลุมธนชาตยังคงเปนผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมและรถยนตมือสอง
สินเชื่อเชาซื้อที่ 198,344 ลานบาท เพิ่มขึ้น 36,139 ลานบาท หรือรอยละ 22.3 จากสิ้นป 2550 และมียอดสินเชื่ออนุมัติ
ใหมในป 2551 จํานวน 95,049 ลานบาท เพิ่มขึ้นป 2550 จํานวน 7,332 ลานบาท หรือรอยละ 8.4
- เงินฝากและเงินกูยมื ระยะสั้น
เงินฝากและเงินกูยมื ระยะสั้นจํานวน 318,760 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70,676 ลานบาท หรือรอยละ 28.5 จากสิ้นป
2550 เปนผลมาจากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงิน รวมทั้งการออกผลิตภัณฑทางการเงินที่
ตอบสนองความตองการของลูกคา และการออกตั๋วเงินระยะสั้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินแกลูกคา สําหรับ
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยมื ระยะสั้น (Loan to Deposit Ratio) เทากับรอยละ 85.6 ลดลงจากรอยละ
90.7 จากสิ้นป 2550 เนื่องจากเงินฝากและเงินกูย ืมระยะสั้นมีอัตราการขยายตัวสูงกวาเงินใหสินเชื่อ
- สินเชื่อดอยคุณภาพ
สินเชื่อดอยคุณภาพมีจํานวน 7,168 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,955 ลานบาท จากสิ้นปที่ผานมาตามภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวซึ่งสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารลดลง แตอยางไรก็
ตาม ธนาคารไดเพิม่ มาตรการเขมงวดในการใหสินเชื่อรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหนี้เพื่อลดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (NPLs Ratio) อยูที่รอยละ 2.30 ใกลเคียงกับสิ้นปที่ผาน
มา และเมื่อพิจารณาสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสํารอง (NPLs-net) มีจํานวน 1,830 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net
ตอสินเชื่อรวม เทากับรอยละ 0.60 โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 6,365 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.8 ของสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ
- เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 28,150 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
จํานวน 20,261 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จํานวน 8,152 ลานบาท โดยมีอตั ราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ของธนาคารเทากับรอยละ 12.12 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน ทีม่ ีอตั ราสวนอยูที่รอยละ 12.00 สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงคือไมต่ํากวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียด
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง ดังนี้
31 ธ.ค. 51
31 ธ.ค. 50
ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินกองทุนชั้นที่ 1

20,261

8.73

20,017

10.15

เงินกองทุนทั้งหมด

28,150

12.12

23,661

12.00
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ธุรกิจหลักทรัพย
ณ สิ้นป 2551 ดัชนีหลักทรัพยปด ที่ 449.96 จุด ลดลงจากสิ้นป 2550 ที่ 858.10 จุด โดยมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอ
วันลดลงจาก 17,097.05 ลานบาท มาอยูที่ 15,869.94 ลานบาท เปนผลตอเนื่องจากการลงทุนที่ซบเซาตามภาวะตลาด
ทุนทั่วโลก
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ธนชาต เทากับ 1,282.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่ 1,216.1 ลาน
บาท และมีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 3.98 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.49 ในป 2550 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
ของบล. ธนชาต แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 62 ลูกคาตางประเทศรอยละ 28 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 10
ผลการดําเนินงานในป 2551 บล. ธนชาต มีกําไรสุทธิจํานวน 97 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมา 160 ลานบาท
หรือรอยละ 62.3 เปนผลจากรายไดรวมลดลง 103 ลานบาท เนื่องจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 41 ลานบาท
รวมทั้งในปที่ผานมาบริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม รายไดคานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มขึ้น 54 ลานบาท ในขณะที่ภาวะตลาดทุนที่ซบเซาในชวงไตรมาสสุดทายของป
โดยมีอตั ราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 4.6
 ธุรกิจจัดการกองทุน
บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under Management) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน
78,207 ลานบาท ลดลงจากสิน้ ปที่ผานมา 1,903 ลานบาท หรือรอยละ 2.4 เนื่องจากภาวะตลาดทุนที่ซบเซาในชวง
ไตรมาสสุดทายของป สําหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 93 กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพรอยละ 5 และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 2
ผลการดําเนินงานใน ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 123 ลานบาท เพิ่มขึ้น 21 ลานบาท หรือรอยละ 20.9
สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุนเพิ่มขึ้น 70 ลานบาท ตามปริมาณกองทุนที่ออกเพิ่มระหวางป โดย
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 54.7
 ธุรกิจประกันภัย
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจํานวน 523 ลานบาท ขณะที่คาสินไหม
ทดแทนจากการรับประกันภัย และคาจางบําเหน็จจายจากการรับประกันภัยตรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายไดจากการลงทุน
ลดลง 44 ลานบาท เนื่องจากการดอยคาเงินลงทุนในหลักทรัพยและขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน สงผลใหกาํ ไรสุทธิ
ในป 2551 มีจํานวน 63 ลานบาท ลดลงจากปทผี่ านมาเพียงเล็กนอย โดยอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on
Equity) เทากับรอยละ 8.9
 ธุรกิจประกันชีวิต
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด มีกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 350 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา 175 ลาน
บาท สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภัยสุทธิเพิ่มขึ้น 1,566 ลานบาท จากการรับประกันภัยจากทุกกลุม
ผลิตภัณฑ ในขณะที่คาใชจายจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 60 ลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยอัตราผลตอบแทน
สวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 31.6
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 การบริหารความเสีย่ งและปจจัยความเสีย่ ง
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่ งที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานทีด่ ูแลรับผิดชอบดานบริหารความเสีย่ งคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเนื่อง มี
เครื่องมือที่ใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสีย่ งในแตละดาน อันไดแก ความเสีย่ งดานเครดิต
ความเสีย่ งดานตลาด ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งดานปฏิบตั ิการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสีย่ งตางๆ และมี
การกําหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบตั ิงานดําเนินการไมใหคาความเสีย่ ง
เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน
ดานการบริหารความเสีย่ งเปนประจําทุกเดือน
ณ สิ้นงวดไตรมาส 4 ป 2551 เทียบกับไตรมาสที่ผานมา ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการขยายตัวโดยเฉพาะ
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ สงผลใหความเสีย่ งโดยรวมทั้งดานเครดิต และดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว และถึงแมในไตรมาสสุดทายของปตลาดตราสารทุนจะประสบกับความผันผวนอยางรุนแรง บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมี
การติดตามและมีการจัดการความเสีย่ งตามกรอบบริหารความเสี่ยงทีก่ ําหนดไว
เงินลงทุนมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
กอน และสงผลใหความเสีย่ งดานตลาดปรับตัวลดลงดวยเชนกัน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม แมวาในไตรมาสนี้เงินกองทุนโดยรวมของกลุม จะลดลงจากการลดลงของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
ธนาคารธนชาตอันเนื่องมาจากหุนกูดอยสิทธิบางสวนไมสามารถนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดเต็มจํานวนก็ตาม ความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กําหนด และยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสีย่ งโดยรวมใน
ปริมาณที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนงานที่วางไวอยางมั่นคง
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