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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  
สําหรับงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 
(งบการเงินฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารไทยไตรมาสที่ 3 ป 2551 

 ในชวงไตรมาสท่ี 3 เศรษฐกิจไทย เผชิญกับความผันผวนและปจจัยเสีย่งหลายดาน ไดแก 

 วิกฤตการณทางการเงินท่ีไดขยายวงกวาง และกระทบตอประเทศตางๆ มากข้ึน ท้ังประเทศในแถบยุโรป อเมริกา 

 ออสเตรเลีย รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชีย สงผลใหสภาพคลองทางการเงินตึงตัว และเกิดความผันผวนในตลาดเงิน

 ตลาดทุนทั่วโลก อันนําไปสูการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

  ท้ังน้ี ในชวงไตรมาสที่ 3 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินเชนกัน 

 โดยนักลงทุนตางชาติท่ีเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดขายหลักทรัพยสุทธิในชวงไตรมาสท่ี 3 

 ท้ังสิ้น 74,775 ลานบาท หรือขายหลักทรัพยสุทธิท้ังสิ้น 125,000 ลานบาท นับตั้งแตตนป 2551 เปนตนมา สงผลให

 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจาก 768.59 จุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มาอยูที่ 596.54 จุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 หรือปรับ

 ลดลง 172.05 จุด  

 เศรษฐกิจโลกและอุปสงคจากตางประเทศชะลอลงอยางมาก จากความกังวลในวิกฤตการณทางการเงิน สงผลให

 ดุลการคาในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสท่ี 3 ขาดดุล 1,437 ลานดอลลารสหรัฐ ตามการชะลอตัวของมูลคาการสงออก 

 ขณะที่ดุลบริการและเงินโอนขาดดุล 1,759 ลานดอลลารสหรัฐ ตามการชะลอตัวของนักทองเท่ียว ซึ่งมีความวิตกกังวลกับ

 สถานการณภายในประเทศ 

 ในสวนของดุลการชําระเงินในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสท่ี 3 ขาดดุล 1,530 ลานดอลลารสหรัฐ สวนหนึ่งเปน

ผลมาจากการเคลื่อนยายเงินทุนออกเพื่อการบริหารสภาพคลองของบริษัทตางชาติ  

 คาเงินบาทออนคาลงอยางตอเน่ือง ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของธนาคารแหงประเทศไทย โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

 ในไตรมาสท่ี 3 อยูท่ี 34 บาทตอดอลลารสหรัฐ ออนคาลงจาก 32.5 บาทตอดอลลารสหรัฐในไตรมาสกอน  

 การปรับตัวลดลงอยางมากในราคาสินคาโภคภัณฑ รวมถึงราคาน้ํามันดิบโลก สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานในไตรมาส   

 ท่ี 3 ปรับตัวลดลงมาอยูท่ี 7.2% จาก 7.6% ในไตรมาสท่ี 2 โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีสัญญาณการปรับตัวลดลงอยาง

 ชัดเจน ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน จากระดับสูงสุดท่ี 9.2% ในเดือนกรกฎาคม 
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  อยางไรก็ดี จากสถานการณตางๆ ขางตน สงผลใหธนาคารกลางหลายแหงใชมาตรการทางการเงินตางๆ เพื่อ

 เสริมสภาพคลองใหกับตลาดเงินและตลาดทุน โดยลาสุด ธนาคารกลางสหรัฐไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

 การเงินฉุกเฉินโดยมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% มาอยูท่ี 1.5% เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2551 ขณะท่ีธนาคาร

 แหงประเทศไทยยังคงมีมติใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี 3.75% เน่ืองจากความเสี่ยงทางดานอัตราเงินเฟอยังคงมีอยู 

 แมวาราคาน้ํามันดิบจะมีการปรับลดก็ตาม  
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เหตกุารณสําคัญ 
 1.  ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) (TCAP) ไดรับการปรับยายหมวดธุรกิจของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย จากเดมิใหทําการซ้ือขายอยูในกลุมอุตสาหกรรมการเงิน (Financials) ในหมวดธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย (Finance and Securities) ไปทําการซ้ือขายในกลุมอตุสาหกรรมการเงนิ (Financials) หมวดธุรกิจธนาคาร 

(Banking) 

 2.  เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการ

ดําเนินงานงวดครึ่งปแรกของป 2551 ใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธ์ิ ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้น

ประมาณ 400 ลานบาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 และใหรวบรวม

รายช่ือตาม ม. 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2551 และ

กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันท่ี 24 ตุลาคม 2551  
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วิเคราะหผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
 ผลการดาํเนินงาน 

 

สรุปผลการดาํเนนิงาน 
 

งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย   มีกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือน ป 2551 จํานวน 

2,353 ลานบาท เพิ่มข้ึน 317 ลานบาท หรือรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกันของปกอนท่ีมีจํานวน 2,036 ลานบาท เปนผล

จากการปรับตัวสูงข้ึนของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.4 เปนรอยละ 4.1 ขณะท่ีรายไดท่ีมใิชดอกเบ้ีย 

เพิ่มข้ึน 1,865 ลานบาท หรือรอยละ 25.6 ตามการขยายตัวของรายไดจากธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต เพิ่มข้ึน 1,949 ลานบาท  

หรือรอยละ 57.0  รวมถึงคาธรรมเนียมและบริการ เพิ่มข้ึน 291 ลานบาท หรือรอยละ 18.9 อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว

สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหนีล้ดลง ทําใหคาใชจายหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี

คาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจ  ทําใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) 

อยูที่รอยละ 62.9 ใกลเคยีงกับรอยละ 63.9 ในงวดเดยีวกันของปกอน 

 สําหรับไตรมาส 3 ป 2551 มีกําไรสุทธิ จํานวน 576 ลานบาท ลดลง 248 ลานบาท  หรือรอยละ 30.1 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน ซ่ึงสวนใหญเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวทําใหมีผลตอการตั้งสํารองของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด

รายไดเพิ่มข้ึน การรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเช่ือใกลเคียงกับไตรมาสเดียวกันของปกอนท่ีรอยละ 3.9 รายไดที่มิใช

ดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มข้ึน รอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตามกําไรจากเงินลงทุน

ลดลง 733 ลานบาท หรือรอยละ 105.8 ตามภาวะตลาดทุนท่ีปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับกําไรจากเงินลงทุนในป 2550  ของ

ชวงเวลาดังกลาว ซึ่งไดรวมกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตใหกับ Bank of Nova Scotia (BNS) 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือน ป 2551 เทากับ 0.43 บาท    

และ 1.76 บาท ตามลําดับ เทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.62 บาทและ 1.53 บาทในงวดเดยีวกันของปกอน สวนอัตรา

ผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลีย่สําหรับไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือน เทากับรอยละ 8.6 และรอยละ 11.7 ตามลําดบั 
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งวด 9 เดือน ป 2551 งวด 9 เดือน ป 2550 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 
งบกําไรขาดทนุรวม 

 
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

    เงินใหสินเชื่อ 2,722 15.1 2,271 16.6 19.9 

    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,055 5.8 1,054 7.7 0.1 

    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 10,973 60.6 9,687 71.0 13.3 

    เงินลงทุน 925 5.1 1,076 7.9 (14.0) 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 15,675 86.6 14,088 103.2 11.3 

     คาใชจายดอกเบี้ย 6,728 37.2 7,725 56.6 (12.9) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 8,947 49.4 6,363 46.6 40.6 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 602 3.3 511 3.7 17.8 

     กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุ 122 0.7 773 5.7 (84.2) 

     คาธรรมเนียมและบริการ 1,829 10.1 1,538 11.3 18.9 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 5,368 29.7 3,419 25.1 57.0 

     รายไดอ่ืน  1,231 6.8 1,046 7.6 17.7 

     รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบ้ีย 9,152 50.6 7,287 53.4 25.6 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 
    และขาดทนุจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
18,099 

 
100.0 

 
13,650 

 
100.0 

 
32.6 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (2,898)  (1,050)  176.0 

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี ้ (5)  -  100.0 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ   
     และขาดทุนจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
15,196 

 
 

12,600 
 

 
20.6 

      คาใชจายทีม่ใิชดอกเบ้ีย 11,382  8,718  30.6 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
      ผูถือหุนสวนนอย 

 
3,814 

 
 

3,882 
 

 
(1.8) 

      ภาษีเงินไดนติิบุคคล (926)  (1,626)  (43.1) 

      ขาดทนุ(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (535)  (220)  143.2 

กําไรสุทธิ 2,353  2,036  15.6 
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ไตรมาส 3 ป 2551 ไตรมาส 3 ป 2550 เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) งบกําไรขาดทนุรวม 

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

     เงินใหสินเชื่อ 997 17.4 781 13.6 27.7 

     รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 296 5.2 365 6.4 (18.9) 

     การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 3,725 65.2 3,349 58.6 11.2 

     เงินลงทนุ 398 7.0 315 5.5 26.3 

    รวมรายไดดอกเบีย้และเงินปนผล 5,416 94.8 4,810 84.1 12.6 

     คาใชจายดอกเบี้ย 2,412 42.2 2,344 41.0 2.9 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิ 3,004 52.6 2,466 43.1 21.8 

รายไดทีม่ใิชดอกเบ้ีย      

     คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรพัย 164 2.9 237 4.2 (30.8) 

     กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุ (40) (0.7) 693 12.1 (105.8) 

     คาธรรมเนียมและบริการ 587 10.3 551 9.6 6.5 

     รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 1,561 27.3 1,394 24.4 12.0 

     รายไดอ่ืน  437 7.6 375 6.6 16.5 

    รวมรายไดทีม่ิใชดอกเบีย้ 2,709 47.4 3,250 56.9 (16.6) 

รายไดรวมกอนหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ 
    และขาดทนุจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
5,713 

 
100.0 

 
5,716 

 
100.0 

 
(0.1) 

     โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

           (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (1,152)  (667)  72.7 

     ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี ้ (5)  -  100.0 

รายไดรวมหลังหักหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญ   
    และขาดทนุจากการปรบัโครงสรางหนี ้

 
4,556 

 
 

5,049 
 

 
(9.8) 

     คาใชจายทีม่ใิชดอกเบี้ย 3,729  3,314  12.5 

กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคลและสวนของ      
    ผูถือหุนสวนนอย 

 
827 

 
 

1,735 
 

 
(52.3) 

     ภาษีเงินไดนิตบุิคคล (165)  (709)  (76.7) 

     ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุน  

           สวนนอย - สุทธิ (86)  (202)  (57.4) 

กําไรสุทธิ 576  824  (30.1) 
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งวด 9 เดือน 
สวนตางของอัตราดอกเบี้ย 

ป 2551 ป 2550 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ (Yield on loans) 7.2 7.3 

อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.1 3.9 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.1 3.4 

       

• รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ

สําหรับงวด 9 เดือน ป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ จํานวน 8,947 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

2,584 ลานบาท หรือรอยละ 40.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน   โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 15,675 ลาน

บาท เพิ่มข้ึน 1,587 ลานบาท  หรือรอยละ 11.3  จากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซ้ืออยางตอเน่ือง   และมีคาใชจายดอกเบ้ีย 

จํานวน 6,728 ลานบาท ลดลง 997 ลานบาท  หรือรอยละ 12.9   จากการรักษาระดับอัตราผลตอบแทน(Yield) รวมท้ังบริหาร

ตนทุนท่ีเหมาะสม   สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 3.4 เปนรอยละ 4.1 เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน 

ในไตรมาส 3 ป 2551 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 3,004 ลานบาทเพิ่มข้ึน  538 ลานบาท หรือรอยละ 

21.8  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

• รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

 สําหรับงวด 9 เดือน ป  2551   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย จํานวน 9,152 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,865 

ลานบาท หรือรอยละ 25.6   เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนสวนใหญจากการเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจในเครือ    โดย

มีรายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มข้ึน 1,949 ลานบาท  หรือรอยละ  57.0   รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึน 291 

ลานบาท   หรือรอยละ 18.9    และคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 91 ลานบาท หรือรอยละ 17.8 

                ในไตรมาสที่ 3 ของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,709 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปกอน 541 ลานบาท หรือรอยละ 16.6  จากการลดลงของกําไรจากเงินลงทุนและรายไดคานายหนาจากการซ้ือขาย

หลักทรัพย ตามภาวะตลาดทุนท่ีปรับตัวลดลง เมือ่เทียบกับกําไรจากเงินลงทุนในป 2550 ของชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงไดรวมกําไรจาก

การจําหนายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตใหกับ Bank of Nova Scotia (BNS) จํานวน 885 ลานบาท 

• คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

สําหรับงวด 9 เดือน ป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมคีาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 11,382 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2,664 

ลานบาท หรือรอยละ 30.6 จากงวดเดยีวกันของปกอน   สวนใหญเกิดจากคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิม่ข้ึนรอยละ 

55.5 ซ่ึงแปรผันตามปรมิาณธุรกรรมที่เกดิข้ึน สําหรับคาใชจายเกีย่วกับพนักงาน คาใชจายเกีย่วกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

เพิ่มข้ึนรอยละ 27.1 และ 20.9 ตามลําดับ ตามการขยายตวัของธุรกิจ อยางไรก็ตามบริษทัฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุม

คาใชจายจากการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพแมวาธุรกิจจะขยายตวัอยางตอเน่ืองทําใหอตัราสวนตนทุนจากการดําเนินงาน

ตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) ลดลงอยูท่ีรอยละ 62.9 ซ่ึงใกลเคียงกับรอยละ 63.9 ในงวดเดยีวกันของปกอน 
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ในไตรมาส 3 ป 2551 คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ียมีจํานวน 3,729 ลานบาท เพิ่มข้ึน 415 ลานบาท หรือรอยละ 12.5 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนใหญเกิดจากคาใชจายเกีย่วกับพนักงานเพิ่มข้ึน 273 ลานบาท หรือรอยละ 38.2 และคาใชจาย

อาคารสถานท่ีและอุปกรณเพิ่มข้ึน 80 ลานบาท หรือรอยละ 24.5 

• หนี้สูญและหนีส้งสยัจะสูญ 

บริษัทฯและบริษัทยอย มคีาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสยัจะสูญสาํหรับงวด 9 เดือน ป  2551 จํานวน 2,898 ลานบาท 

เพิ่มข้ึน 1,848 ลานบาท หรือรอยละ 176.0 จากงวดเดียวกันของปกอน  ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลกระทบตอ

ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ีลดลง ทําใหคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน รวมทั้งในชวง 9 เดือนของป 2550 

บริษัทฯ มีสํารองสวนเกินอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยทาํใหบริษัทฯมีการตั้งคาใชจายหน้ีสญูและ

หน้ีสงสัยจะสูญในชวงเวลาดังกลาวเพ่ิมข้ึนในอัตราคอนขางต่ํา 

ในไตรมาส 3 ป 2551 คาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญมีจํานวน 1,152 ลานบาท เพิ่มข้ึน 485 ลานบาท หรือรอยละ 

72.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปกอน จากการตั้งสํารองของหนี้ไมกอใหเกดิรายไดท่ีเกิดข้ึนในชวงวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ 
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 ฐานะทางการเงิน   

                 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปลีย่นแปลง 
งบดุลรวม จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 

  (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   

สินทรัพย      

เงินสด 2,547 0.7 3,275 1.0 (22.2) 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 46,456 12.6 40,462 12.6 14.8 

หลักทรัพยซื้อโดยมสีัญญาขายคนื - - 2,500 0.8 (100.0) 

เงินลงทุน-สุทธิ 41,121 11.1 28,874 9.0 42.4 

เงินใหสินเชื่อและดอกเบ้ียคางรับ 274,270 74.4 239,490 74.5 14.5 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา      

   จากการปรับโครงสรางหน้ี (10,461) (2.8) (8,456) (2.6) 23.7 

สินทรัพยอ่ืน 14,761 4.0 15,111 4.7 (2.3) 

รวมสินทรัพย 368,694 100.0 321,256 100.0 14.8 
      

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น 292,864 79.4 254,014 79.1 15.3 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 8,239 2.2 3,709 1.1 122.1 

เงินกูยมืระยะยาว 15,451 4.2 14,117 4.4 9.4 

รวม 316,554 85.8 271,840 84.6 16.4 

หน้ีสินอ่ืน 19,742 5.4 17,154 5.4 15.1 

รวมหนี้สิน 336,296 91.2 288,994 90.0 16.4 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 26,245 7.1 26,208 8.1 0.1 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,153 1.7 6,054 1.9 1.6 

รวมสวนของผูถือหุน 32,398 8.8 32,262 10.0 0.4 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 368,694 100.0 321,256 100.0 14.8 
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• สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 มีจํานวน 368,694 ลานบาท เพิ่มข้ึน 47,438 ลาน

บาท หรือรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยประกอบดวยรายการหลกั คือ เงินใหสินเชือ่และดอกเบ้ียคางรับ

เทากับ 274,270 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.4 ของสินทรัพยรวม และเงนิลงทุนสุทธิเทากับ 41,121 ลานบาท คดิเปน     

รอยละ 11.1 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการที่สาํคัญดังน้ี 

 เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ มีจํานวน 274,270 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 34,780 ลานบาท หรือ

รอยละ 14.5 โดยเกิดจากการขยายตัวอยางตอเน่ืองจากสินเชื่อเชาซ้ือเปนหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 มีลูกหน้ี

สินเชื่อเชาซื้อจํานวน 209,095 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 76.2 ของยอดเงินใหสินเชื่อท้ังหมด อยางไรก็ตาม กลุม

ธนชาตยังเปนผูนําตลาดดานสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมและรถยนตมือสอง แมวาจะมีการรุกตลาดของคูแขงมาก      

ก็ตาม 

 เงินลงทุนสุทธิมีจํานวนท้ังสิ้น 41,121 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 12,247 ลานบาท หรือรอยละ 42.4  

 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ มีจํานวน 46,456 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 5,994 ลาน      

 บาท หรือรอยละ 14.8 

• หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 336,296 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 

จํานวน 47,302 ลานบาท หรือรอยละ 16.4 โดยมีรายการที่สําคญัดังน้ี 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 292,864 ลานบาทเพิ่มข้ึน 38,850 ลานบาท หรือรอยละ  15.3  เปนผลมา

จากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงิน   รวมทั้งการออกตั๋วแลกเงินระยะส้ันเพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการออมเงินแกลูกคาและเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากพุทธศักราช 2551  

   เงินกูยมืระยะยาวจํานวน 15,451 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอน 1,334 ลานบาทหรือรอยละ  9.4 

   บริษัทฯและบริษัทยอยมสีวนของผูถือหุนจํานวน 32,398 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 จากจํานวน  32,262 

 ลานบาท ณ สิ้นป  2550  ซ่ึงเปนผลมาจากผลกาํไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือ     

 

 

 

 

 

 

 



      คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ งวดไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 

 

 11 

 เงินใหสินเชือ่จัดชั้น 

เงินใหสินเช่ือจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคาร 

และบริษัทบริหารสินทรัพย) 
                         (หนวย: ลานบาท) 

     30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550  
มูลหนี/้มูลคาตาม

บัญช ี
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบญัช ี

มูลหนี/้มูลคาตาม
บัญช ี

คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ที่บันทึกตามบัญช ี

จัดช้ันปกต ิ 249,970 681 199,066 528 

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 26,340 156 22,100 141 

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 2,568 1,709 2,492 1,685 

จัดช้ันสงสยั 1,707 1,102 2,244 1,085 

จัดช้ันสงสยัจะสญู 8,180 5,376 6,047 3,870 

รวม 288,765 9,024 231,949 7,309 

สํารองหนี้สูญท่ัวไป  603  523 

รวมคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  9,627  7,832 
หมายเหต ุ - มูลหน้ีของลูกหน้ีจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 

 - ในระหวางป 2551 บรษิัทฯและบรษิทัยอยมีการตัดหน้ีสูญ จํานวน 942 ลานบาท 

• สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมสีินเชื่อดอยคณุภาพตามเกณฑ ธปท. จํานวน 13,141 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 1,881 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 16.7 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือเชาซ้ือดอยคุณภาพ 

โดยอัตราสวน NPLs ตอสินเช่ือรวมอยูท่ีรอยละ 4.4 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 4.7 

ท้ังนี้ NPL-net  และรอยละของ NPL-net ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 มีจํานวน 4,292 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 
 (หนวย : ลานบาท) 

 30 ก.ย. 2551 31 ธ.ค. 2550 

สินเช่ือดอยคณุภาพ (NPLs) 13,141 11,260 

รอยละของ NPLs ตอสินเชื่อรวม 4.4% 4.7% 

NPL-net  4,292 4,165 

รอยละของ NPL-net 1.5% 1.8% 

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญรวม 10,414 8,417 

รอยละของคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญรวม ตอ NPL 79.2% 74.8% 
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 ผลการดาํเนินงานของบริษัทยอย  
                                                                     (หนวย: ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
งวดไตรมาส 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
งวด 9 เดือน 

บริษัทยอย 
สัดสวนการถือหุน 
ทางตรง/ทางออม ไตรมาส 3 

ป 2551 
ไตรมาส 3 
ป 2550 

ป 2551 ป 2550 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 74.9% 

 

151 

 

423 1,361 716 

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 74.9% 14 180 143 202 

     บลจ. ธนชาต 56.2% 28 30 100 67 

     บจ. ธนชาตประกันภัย 74.9% 15 20 41 54 

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 74.9% 100 37 390 147 

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 38 25 113 11 

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 58.5% 21 37 93 54 
*ขอมูลจากงบการเงนิแตละบริษัท 

• ผลการดําเนินงานของกลุมธนชาตที่สําคัญ 

 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 งบการเงินรวม 

ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสทุธิงวด 9 เดือนป 2551 จํานวน 1,963 ลานบาท เปนผลจากการขยายธุรกจิ    

อยางตอเน่ืองของกลุมธนชาตดวยการดําเนินธุรกิจแบบกลุมธุรกิจทางการเงิน แมวาปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกจิ

เปลี่ยนแปลงไป อันไดแก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และการแขงขัน โดยธุรกจิธนาคารพาณิชย ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยยังคงขยายตัวอยางตอเน่ืองดวยการวางนโยบาย

และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม  

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 ธนาคารและบริษัทยอยมกีําไรสุทธิจํานวน 329 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกัน

ปกอน 299 ลานบาท หรือรอยละ 47.6 ซ่ึงเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของ

ลูกหนี้ลดลง ทําใหคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน ขณะท่ีคาใชจายจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนตามการ

ขยายตัวของธุรกิจ แตอยางไรกต็าม สวนตางอตัราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) ปรับตัวสูงข้ึนจากรอยละ 

3.6 ในไตรมาสเดียวกันปกอนเปนรอยละ 3.9 รวมท้ังการเพิม่ข้ึนของรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียรอยละ 5.4 และการบริหาร

คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 

68.8 ลดลงจากรอยละ 70.4 ในไตรมาสเดียวกันปกอน 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งวด 9 เดือน ป 2551 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 1,361 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดยีวกันปกอนจํานวน 645 ลาน

บาท หรือรอยละ 90.1 เปนผลจากการปรับตัวสูงข้ึนของสวนตางอัตราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ (Loan Spread) จาก

รอยละ 3.1 ในงวดเดยีวกันปกอนเปนรอยละ 3.8 จากการรักษาระดับอัตราผลตอบแทน (Yield) รวมท้ังบริหารตนทุนที่

เหมาะสมจากการระดมเงินฝากผานสาขาของธนาคารซึ่งกระจายท่ัวประเทศ อีกท้ังรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนรอยละ 

31.9 ในขณะที่คาใชจายจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึนรอยละ 25.0  จากการเรงสรางรายไดท้ังรายไดดอกเบีย้และรายไดท่ี

มิใชดอกเบีย้ รวมท้ังการบริหารคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to 

Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 56.0 ลดลงจากรอยละ 63.5 ในงวดเดียวกันปกอน 

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 ธนาคารมกีําไรสทุธิจํานวน 151 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันปกอนจํานวน 

271 ลานบาท หรือรอยละ 64.2 สวนใหญเปนผลจากการตั้งสํารองเพ่ิมข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําให

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารลดลง อยางไรก็ตาม สวนตางอัตรา

ดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อ (Loan Spread) ปรับตัวสูงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 3.7 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปกอนที่   

รอยละ 3.5 รวมท้ังรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิม่ข้ึนรอยละ 14.5 ขณะท่ีคาใชจายจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.8 ตาม

การขยายตัวของธุรกจิ แตอยางไรก็ตามตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income Ratio) อยูท่ีรอยละ 

61.3 ซ่ึงลดลงเพยีงเลก็นอยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน   

-    เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร จํานวน 263,371 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2550 จํานวน 38,431 ลานบาท หรือ   

รอยละ 17.1 สวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตจํานวน 30,360 ลานบาท และสินเชื่อธุรกิจจํานวน 

13,703 ลานบาท ในขณะที่การใหสินเช่ือแกบริษัทในกลุมธนชาตลดลงจํานวน 7,868 ลานบาท 

สําหรับสินเช่ือเชาซ้ือ กลุมธนชาตยังคงเปนผูนําในตลาดสินเช่ือเชาซื้อสําหรับรถยนตใหมและรถยนตมือสอง

สินเชื่อเชาซื้อที่ 192,565 ลานบาท เพิ่มข้ึน 30,360 ลานบาท หรือรอยละ 18.7 จากสิ้นป 2550 และมียอดสนิเชื่ออนุมัติ

ใหมในงวด 9 เดือนป 2551 จํานวน 72,584 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันป 2550 จํานวน 7,728 ลานบาท หรือ     

รอยละ 11.9 

- เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น  

เงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้นจํานวน  288,354 ลานบาท เพิ่มข้ึน 40,270 ลานบาท หรือรอยละ 16.2 จากส้ินป 

2550 เปนผลมาจากการขยายสาขาเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการรับฝากเงนิ รวมท้ังการออกผลิตภัณฑทางการเงินท่ี

ตอบสนองความตองการของลกูคา และการออกตั๋วเงินระยะสัน้เพื่อเพิ่มทางเลอืกในการออมเงนิแกลูกคาและเพื่อรองรับ

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พุทธศักราช 2551 สําหรับอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะ

สั้น (Loan to Deposit Ratio) เทากับรอยละ 91.3 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 90.7 จากส้ินป 2550 เนื่องจากเงินใหสินเช่ือมีอัตรา

การขยายตัวสูงกวาเงินฝากและเงินกูยมืระยะสั้น  
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- สินเชื่อดอยคุณภาพ 

สินเช่ือดอยคณุภาพมีจํานวน 7,166 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,953 ลานบาท จากสิ้นปที่ผานมาตามภาวะเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว สงผลตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีธุรกิจเชาซื้อ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของธนาคารลดลงโดยอัตราสวน

สินเชื่อดอยคณุภาพตอสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยูที่รอยละ 2.50 เพิ่มข้ึนจากสิ้นปท่ีผานมาท่ีรอยละ 2.31 และเมื่อ

พิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพหลงัหักสํารอง (NPL-net) มีจํานวน 1,973 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเชื่อรวม 

เทากับรอยละ 0.70  

คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญจํานวน 6,489 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.6 ของสินเชื่อดอยคุณภาพ โดยแบงเปนสํารอง

หนี้สูญเฉพาะรายสําหรับสินเช่ือจัดช้ันจํานวน 6,059 ลานบาท และเปนการสํารองสําหรับหน้ีสญูท่ัวไปจํานวน 430 ลาน

บาท เพื่อรองรับความเสีย่งจากธุรกิจตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน การตั้งสํารองดังกลาวทําใหธนาคารมีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู

ท้ังหมดซึ่งสํารองไวเพื่อรองรับความเสี่ยงตอคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูท่ีตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยถงึรอยละ 

107.1 อันเปนการสรางเสถยีรภาพสําหรับผลการดําเนินงานของธนาคารในระยะยาว 

- เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 28,876 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 

จํานวน  20,261 ลานบาท  และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จํานวน 8,720 ลานบาท  โดยมีอตัราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง

ของธนาคารเทากับรอยละ 12.75 เพิ่มข้ึนจากส้ินปที่มีอัตราสวนอยูท่ีรอยละ 12.00 เน่ืองจากในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 

2551 ธนาคารไดออกหุนกูดอยสิทธิไมมีหลกัประกันจํานวน 5,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยอัตราสวน

ดังกลาวสูงกวาเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่งคอืไมต่ํา

กวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ดังน้ี 

 

 30 ก.ย. 51 31 ธ.ค. 50 

 ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ 

เงินกองทุนช้ันท่ี  1 20,261 8.95 20,017 10.15 

เงินกองทุนท้ังหมด 28,876 12.75 23,661 12.00 

 

 ธุรกิจหลักทรัพย 
ณ สิ้นไตรมาสที ่3 ป 2551 ดัชนีหลักทรัพยปดท่ี 596.57 จุด ลดลง 172.05 จุด จากไตรมาสทีผ่านมา โดยมลูคา

การซื้อขายเฉลีย่ตอวันลดลงจาก 19,959.32 ลานบาท มาอยูที่ 12,211.95 ลานบาทเปนผลจากปจจยัหลัก คือ 

วิกฤตการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลกระทบตอตลาดทุนท่ัวโลก รวมทั้งปญหาเสถยีรภาพทางการเมือง

ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ธนชาต ในไตรมาสท่ี 3 ป 2551 เทากับ 1,085.5 ลานบาท ลดลงจาก

ไตรมาสท่ีผานมาท่ี 1,552.3 ลานบาท โดยมสีวนแบงการตลาดอยูท่ีรอยละ 4.44 โดยมลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของบล. 

ธนชาต แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 60 ลูกคาตางประเทศรอยละ 30 และลูกคาสถาบันการเงินรอยละ 10 
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ผลการดําเนินงานในงวด 9 เดือน ป 2551 บล. ธนชาต มีกําไรสทุธิจํานวน 143 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัป

กอนจํานวน 60 ลานบาท เปนผลจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลกัทรัพยลดลงตามภาวะตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทน

สวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 8.6  

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  14 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปกอน เน่ืองจาก

ในไตรมาสเดียวกันปกอนบริษัท ฯ มีรายการพิเศษจากการขายหุนมีกําไรจํานวน 172 ลานบาท รวมทั้งรายไดคานายหนา

ซื้อขายหลักทรัพยในไตรมาสนี้ลดลงตามภาวะตลาด  

 ธุรกิจจัดการกองทุน 
บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under Management) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 จํานวน 

90,962 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดยีวกันปกอน 16,470 ลานบาท หรือรอยละ 22.1 สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนจาก

กองทุนรวมโดยมีสวนแบงการตลาด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 เทากับรอยละ 5.44 เปนอันดับท่ี 8 สําหรับสัดสวน

สินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 93 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 3 และกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพรอยละ 4  

ผลการดําเนินงานในงวด 9 เดือน ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 100 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัป

กอนจํานวน 33 ลานบาท หรือรอยละ 49.1 สวนใหญเปนผลจากรายไดคาธรรมเนียมจดัการกองทุนเพิ่มข้ึน 87 ลานบาท 

ตามการขยายตวัของสินทรัพยภายใตการบริหาร โดยอตัราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอย

ละ 60.4 

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 28 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันปกอน 3 ลาน

บาท โดยรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของสินทรัพยภายใตการบริหาร  

 ธุรกิจประกันภัย 
งวด 9 เดือนป 2551 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด มีรายไดจากการรับประกนัภัยเพิ่มข้ึนจํานวน 375 ลานบาท 

ขณะที่คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย และคาจางบําเหน็จจายจากการรับประกันภัยตรงเพิ่มข้ึน เปนผลใหกําไร

สุทธิงวด 9 เดือน ป 2551 มีจํานวน 41 ลานบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปกอนจํานวน 14 ลานบาท โดยอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 6.5  

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ป 2551 บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจํานวน 15 ลานบาท ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกันปกอน 5 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากขาดทุนจากการขายหลักทรัพยซ่ึงเปนไปตามภาวะตลาดทุน 

 ธุรกิจประกันชีวิต 
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากดั มกีําไรสุทธิงวด 9 เดือน ป 2551 จํานวน 390 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกัน

ปกอนจํานวน 242 ลานบาท หรือรอยละ 164.7 สวนใหญเกิดจากกําไรจากการรับประกันภัยเพิม่ข้ึน 280 ลานบาท 

รวมท้ังรายไดจากการลงทุนและรายไดอ่ืนเพิ่มข้ึน 111 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 42 ลาน

บาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return on Equity) เทากับรอยละ 43.2  

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 100 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดยีวกันปกอน 63 ลาน

บาท หรือรอยละ 169.7 เปนผลจากกําไรจากการรับประกันภัย และรายไดจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 
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 การบริหารความเสีย่งและปจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯและบริษัทยอย มกีารบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่งที่ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานทีดู่แลรับผิดชอบดานบริหารความเสีย่งคอยควบคุมดูแลเปนประจําอยางตอเน่ือง มี

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคาความเสี่ยงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเสีย่งในแตละดาน อันไดแก ความเสีย่งดานเครดติ 

ความเสีย่งดานตลาด ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย ความเสีย่งดานปฏิบตัิการ เปนตน เพื่อคํานวณวัดคาความเสีย่งตางๆ และมี

การกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเสีย่ง

เกินกวาระดับเพดานความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานใน

ดานการบริหารความเสีย่งเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2551 ธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ ความเสีย่ง

โดยรวมท้ังดานเครดติ ดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มข้ึน จากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มข้ึน  โดยความเสี่ยงดานตลาดปรับตัวเพิ่มข้ึน จาก

ความผันผวนของราคาตลาด 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเสีย่งท่ีกําหนด โดย

บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเสีย่งดังกลาวในปรมิาณท่ีมากเพยีงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม

แผนงานท่ีวางไวอยางมั่นคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


