
 

 1

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (งบการเงินฉบับสอบทาน) 
เหตุการณสําคัญ 

1. เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552   บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาต
สวนเพิ่มใหแกสโกเทียแบงกตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน Shareholder Agreements จํานวน 416,526,737 หุน  
ในราคาหุนละ 18.38 บาท (1.6 เทาของมูลคาตามบัญชีตอหุน เนื่องจากสโกเทียแบงกไดแจงการใชสิทธิซื้อ
หุนภายในชวง obligation period) คิดเปนจํานวนเงินรวม 7,656 ลานบาท ซึ่งการขายดังกลาวทําใหสโกเทีย
แบงกถือหุนในธนาคารธนชาตในอัตรารอยละ 48.99 และบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในธนาคารธนชาตลดลง
เหลือรอยละ 50.92 

2. ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) เสนอขายหุนกูดอยสิทธิ ประเภทระบุชื่อผูถือ ไมมีประกัน ไมแปลงสภาพ  
จํานวนท่ีเสนอขาย 2,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท มูลคารวมท้ังส้ินไมเกิน 2,000 ลาน
บาท อายุหุนกู  10  ป  นับจากวันออกหุนกู ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2552  

 ภาพรวมผลการดําเนนิงานของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด(มหาชน)  ประจําไตรมาสท่ี 1 ป 2552 มีกําไรสุทธิ 2,190 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
1,174 ลานบาท หรือรอยละ 115.6 จากจํานวน 1,016 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2551  สวนใหญเนื่องจากการเติบโต
ของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จากกําไรการจําหนายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก รายไดจากธุรกิจ
ประกันภัย/ประกันชีวิต  ขณะท่ีรายไดคานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยและกําไรจากเงินลงทุนของบริษัทในกลุม
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจากความไมแนนอนทางการเมืองและภาวะตลาดทุนที่ซบเซา  สําหรับรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิยังเติบโตอยางตอเนื่อง      จากตนทุนทางการเงิน (Cost of fund) ที่ลดลงและการเพ่ิมขึ้น
ของรายไดจากการใหสินเช่ืออื่นและสินเช่ือเชาซ้ือ นอกจากน้ีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในไตรมาส1 ป 2552 สูงกวา
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  สวนใหญเปนการต้ังสํารองคาใชจายเพ่ือใหสอดคลองกับการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือ
และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได สําหรับสินเช่ือดอยคุณภาพ   
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน  
กําไรตอหุนพื้นฐาน (Basic earning per share) สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2552 เทากับ 1.70 บาท เพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับกําไรตอหุนพื้นฐาน จํานวน 0.76 บาทในงวดเดียวกันของป 2551   สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
เฉล่ียของไตรมาส 1 ป 2552 เทากับรอยละ 32.0 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.1 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2551 
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ขอมลูทางการเงนิท่ีสาํคญั 

ณ วนัท่ี หรือสําหรับไตรมาสส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม และ 31 ธนัวาคม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 1 การเปลีย่นแปลง ไตรมาสท่ี 4 การเปลีย่นแปลง

ป 2552 ป 2551 ป 2551

ผลการดาํเนินงาน (ลานบาท)

   รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 5,531                   5,097                   434 5,738 (207)
   คาใชจายดอกเบีย้ 2,275                   2,173                   102 2,779 (504)
   รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 3,256                   2,924                   332 2,959 297
   รายไดทีมิ่ใชดอกเบ้ีย 6,220                   3,202                   3,018 2,755 3,465
   รายไดรวม (1) 9,476                   6,126                   3,350 5,714 3,762
   คาใชจายท่ีมิใชดอกเบีย้ 4,613                   3,678                   935 4,497 116
   หนีสู้ญและหน้ีสงสัยจะสูญ (2) 1,258                   726                      532 689 569
   กําไรสุทธิ 2,190                   1,016                   1,174 415 1,775

ขอมลูเกีย่วกบังบดลุ (ลานบาท)

   เงินใหสินเช่ือ 278,891               249,076               29,815 279,450               (559)
   สินทรัพยรวม 386,077               337,971               48,106 394,136               (8,059)
   เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 301,089               268,882               32,207 316,382               (15,293)
   หนีสิ้นรวม 346,709               304,166               42,543 361,775               (15,066)
   สวนของผูถือหุนของบรษิทัฯ (3) 28,147                 27,505                 642 26,592                 1,555
   สวนของผูถือหุนสวนนอยของบรษิทัยอย 11,221                 6,300                   4,921 5,769                   5,452
   สวนของผูถือหุนรวม 39,368                 33,805                 5,563 32,361                 7,007

อตัราสวนทางการเงินท่ีสาํคญั

   กําไรตอหุนพืน้ฐาน (บาท) 1.70                     0.76 0.94                     0.31 1.39
   อตัราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉล่ีย 2.2% 1.2% 1.0% 0.4% 1.8%
   อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉล่ีย 32.0% 15.1% 16.9% 6.3% 25.7%
   อตัราผลตอบแทน (4) 5.8% 6.4% -0.6% 6.2% -0.4%
   ตนทุนทางการเงิน (5) 2.7% 3.1% -0.4% 3.4% -0.7%
   สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (6) 3.1% 3.3% -0.2% 2.8% 0.3%
   สวนตางอตัราดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ (7) 4.1% 4.1% 0.0% 3.6% 0.5%
   อตัราสวนตนทนุจากการดําเนนิงานตอรายไดรวม (8) 48.7% 60.0% -11.3% 78.7% -30.0%
   เงินใหสินเช่ือตอเงินฝากรวมเงินกูยืมระยะส้ัน 92.6% 92.6% 0.0% 88.3% 4.3%
   สินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL-Gross) ตอเงินใหสินเช่ือ 4.7% 4.7% 0.0% 4.4% 0.3%
   สินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายไดสุทธ ิ(NPL-Net) ตอเงินใหสินเช่ือ 1.4% 1.7% -0.3% 1.4% 0.0%
   สินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท) 13,166 11,633 1,533 12,265 901

(1) รายไดรวม = รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ+ รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย
(2) รวมขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
(3) สวนของผูถอืหุนไมรวมสวนของผูถอืหุนสวนนอย
(4)   อตัราผลตอบแทน = รายไดดอกเบีย้และเงินปนผล / สินทรัพยทีก่อใหเกิดรายไดเฉล่ีย
(5)   ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบ้ีย / หนีสิ้นท่ีกอใหเกิดคาใชจายเฉล่ีย
(6) สวนตางอตัราดอกเบีย้ = อตัราผลตอบแทน - ตนทนุทางการเงิน
(7) สวนตางอตัราดอกเบีย้จากเงินใหสินเชือ่ = อตัราผลตอบแทนจากเงินใหสินเชือ่ - ตนทนุทางการเงิน
(8) อตัราสวนตนทนุจากการดําเนนิงานตอรายไดรวม = คาใชจายท่ีมิใชดอกเบีย้ / รายไดรวม  
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งบกําไรขาดทุนรวม 

 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิในไตรมาส 1 ป 2552 มีจํานวน 3,256 ลานบาท เพิ่มขึ้น 332 ลานบาท หรือรอยละ 
11.4 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมีจํานวน 5,531 ลานบาท เพิ่มขึ้น 434 ลานบาท 
หรือรอยละ 8.5 ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 102 ลานบาท หรือรอยละ 4.7   ในไตรมาส 1 ป 2552 จากการ
บริหารตนทุนทางการเงิน (Cost of fund) ไดอยางเหมาะสมอยูที่รอยละ 2.7 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่รอย
ละ 3.1 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 3.1  

 รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2552  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 6,220 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,018 ลาน
บาท หรือรอยละ 94.3  จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเกิดจากรายไดพิเศษจากกําไรการขายหุนสามัญของ
ธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก จํานวน 2,805 ลานบาท ขณะเดียวกันภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจากธุรกรรม
ดังกลาวเชนกัน นอกจากนี้รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ ในขณะที่รายได
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและกําไรจากเงินลงทุนของบริษัทในกลุมลดลงตามภาวะตลาดทุนและมูลคาการ
ซื้อขายของตลาด 
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 คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย  

ในไตรมาส 1 ป 2552 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 4,613 ลานบาท เพิ่มขึ้น 935 ลานบาท หรือรอยละ 25.4 จาก
งวดเดียวกันของปกอน โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ ไดแก คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ เพิ่มขึ้นรอยละ 38.2 และ 19.8 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากการขยายสาขาของธนาคาร  รวมทั้งการ
ลงทุนในระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพื่อสรางเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจและการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้คาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต มีจํานวนเพิ่มขึ้น 403 ลานบาท หรือรอยละ 26.1 จากงวดเดียวกัน
ของปกอน  จากความพยายามในการควบคุมตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทั้งรายไดที่มิใช
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จากกําไรการขายหุนสามัญของธนาคารธนชาตใหกับสโกเทียแบงก สงผลใหตนทุนจากการ
ดําเนินงานตอรายไดรวม (Cost to Income ratio) เทากับรอยละ 48.7 ลดลงจากรอยละ 60.0 ในไตรมาสเดียวกันของป
กอน 

อัตราสวนตนทุนจากการดําเนินงานตอรายไดรวม (รอยละ)
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 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 1,257 ลานบาท เพิ่มขึ้น 531 ลานบาท 
หรือรอยละ 73.1 จากงวดเดียวกันของปกอน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได โดยบริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับไวทั้งจํานวน 

งบดุลรวม  

 สินทรัพย  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม จํานวน 386,077 ลานบาท ลดลง  จํานวน 8,059 ลานบาท หรือรอยละ 2.0 จาก
ส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน มีจํานวน 58,619 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน  7,171 ลานบาท 
หรือรอยละ 10.9 
- เงินใหสินเช่ือ มีจํานวน 278,891 ลานบาท ลดลงจากส้ินปกอน 559 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 สวนใหญ
เปนผลจากการรับชําระสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัททุนธนชาต 
- เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 41,243 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน   1,858 ลานบาท หรือรอยละ 4.7 
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 หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม  2552 มีจํานวน 346,709 ลานบาท ลดลง 15,066 ลานบาท 
หรือรอยละ 4.2 จากส้ินป 2551 สวนใหญเกิดจาก 

- เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน มีจํานวน 301,089 ลานบาท ลดลง 15,293 ลานบาท หรือรอยละ 4.8 จาก
จํานวน 316,382 ลานบาท ณ ส้ินป 2551 สวนใหญเปนการลดลงจากต๋ัวแลกเงิน 
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน มีจํานวน 12,137 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอน  4,844  ลาน
บาท หรือรอยละ 66.4 จากการบริหารสภาพคลอง 
- เงินกูยืมระยะยาว มีจํานวน 12,546 ลานบาท ลดลง 6,265 ลานบาท หรือรอยละ 33.3 จากส้ินป 2551 

 สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity) 

สวนของผูถือหุนรวม มีจํานวน 39,368 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,007 ลานบาท หรือรอยละ 21.7 จากส้ินป 2551  ซึ่งเปนผล
มาจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 

สินทรัพยและหน้ีสิน (พันลานบาท)
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 สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPLs) 

สินเช่ือดอยคุณภาพ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีจํานวน 13,166 ลานบาท โดยอัตราสวนสินเช่ือดอยคุณภาพตอ
สินเช่ือรวม  (NPL Ratio) อยูที่รอยละ 4.7 เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2551 ที่รอยละ 4.4 และเม่ือพิจารณาสินเช่ือดอยคุณภาพ
หลังหักสํารอง (NPL-net) มีจํานวน 3,844 ลานบาท และอัตราสวน NPL-net ตอสินเช่ือรวม เทากับรอยละ 1.4 

 

 

 

 

 

 



 

 6

 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

ไตรมาสท่ี 1 ป
 2552

ไตรมาสท่ี 4 ป
 2551

ไตรมาสท่ี 1 ป
 2551

บมจ. ธนาคาร ธนชาต

(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

     บมจ. หลักทรัพย ธนชาต 50.9% (31) (46) 44

     บลจ. ธนชาต 38.2% 22 24 37

     บจ. ธนชาตประกันภัย 50.9% (16) 22 (3)

     บจ. ธนชาตประกันชีวิต 50.9% 68 (39) 115

บจ. บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส 100.0% 2 141 28

บจ. บริหารสินทรัพย แมกซ 83.4% 40 36 27

บริษัทยอย
สัดสวนการถือหุน
ทางตรง/ทางออม

หนวย: ลานบาท

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

50.9% 339 (56) 638

 

 การบริหารความเส่ียงและปจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯและบริษัทยอย มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ โดยมีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานบริหารความเส่ียงคอยควบคุมดูแลเปนประจํา
อยางตอเนื่อง มีเคร่ืองมือที่ใชในการวัดคาความเส่ียงในดานตางๆ และทําการวิเคราะหความเส่ียงในแตละดาน อัน
ไดแก ความเส่ียงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงดานปฏิบัติการ เปนตน 
เพื่อคํานวณวัดคาความเส่ียงตางๆ และมีการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) และสัญญาณเตือนภัย (Warning 
Signal) ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการไมใหคาความเส่ียงเกินกวาระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท จะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกเดือน 

ในไตรมาสที่ 1 ของ ป 2552 เงินใหสินเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการปรับลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับส้ินปที่ผาน
มา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยรวมสงผลใหความเส่ียงดานเครดิต ดานตลาด 
และดานปฏิบัติการปรับตัวเพิ่มขึ้น  

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงอยูภายใตระดับเพดานความเส่ียงที่กําหนด โดย
บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมีเงินกองทุนหลังจัดสรรความเส่ียงโดยรวมในปริมาณที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจตามแผนงานที่วางไวอยางม่ันคง  
 
 
 
 


