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บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 มีแนวโน้มขยายตวัในอตัราชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยภาคสง่ออกยงัคงหดตวัต่อเนื�องจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที�การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราชะลอลงตามความ
ระมดัระวงัการใช้จา่ยของภาคครัวเรือน ซึ�งสอดคล้องกบัการลงทนุภาคเอกชนที�คาดวา่ยงัอยูใ่นระดบัตํ�า ตามการลดลงของ
อปุสงค์ทั �งในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐยงัมีแนวโน้มขยายตวัได้ดีต่อเนื�องแต่อยู่ในอตัราที�
ชะลอลง เนื�องจากภาครัฐได้ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณลงจากช่วงสิ �นปีที�ผ่านมา สว่นภาคการท่องเที�ยวยงัเติบโตได้ดี
ตอ่เนื�อง โดยเฉพาะจํานวนนกัท่องเที�ยวจีนที�เพิ�มมากขึ �น อย่างไรก็ตาม จากเศรษฐกิจไทยที�ฟื�นตวัได้ค่อนข้างลา่ช้ากว่าที�
คาดการณ์ สง่ผลให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของปี 2559 จากร้อยละ 3.50 มาอยูที่�ร้อยละ 3.10 นอกจากนี � ทา่มกลางความไมแ่นน่อนในการขยายตวัของ
ภาวะเศรษฐกิจไทย รวมทั �งความสามารถในการชําระหนี �ของภาคเอกชนและภาระหนี �ครัวเรือนที�อยู่ในระดบัสงู อาจจะยงั
เป็นข้อจํากดัตอ่การฟื�นตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า สง่ผลให้ คณะกรรมการฯ ยงัคงมีมติในการคงอตัราดอกเบี �ย
นโยบายไว้ที�ร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 

ด้วยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 มีแนวโน้มชะลอตวัลง ส่งผลให้สินเชื�อของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะขยายตวัใน
อตัราชะลอลงตามความต้องการสนิเชื�อของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที�ลดลง ประกอบกบัธุรกิจสว่นใหญ่ได้หนัไประดม
ทนุผา่นช่องทางที�มีต้นทนุการระดมทนุที�ตํ�ากว่า ได้แก่ การออกตราสารหนี � ในขณะเดียวกนัธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่นั �น
ได้เพิ�มความระมดัระวงัในการปล่อยสินเชื�อเช่นกัน สว่นการแข่งขนัทางด้านเงินฝากมีแนวโน้มอยู่ในระดบัตํ�าตามความ
จําเป็นที�ลดลงในการรองรับการขยายตวัของสนิเชื�อ 

สรุปเหตุการณ์สาํคัญในไตรมาส 1 ปี 2559 
เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท  คิดเป็นเงินจํานวน 1,282 ล้านบาท   การจ่ายเงินปันผล
ในครั �งนี � เมื�อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท  หรือจํานวน 815 ล้านบาท รวมเป็นจํานวน
เงินปันผลที�จ่ายทั �งสิ �นหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,097 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 
เพื4อความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูล กลุ่มธนชาตจึงขอส่งคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ
ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย แยกจากรายงานฉบับนี 9 
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ข้อมูลทางการเงนิที4สาํคัญ 

งบการเงินฉบับสอบทาน 31-มี.ค.-59 31-มี.ค.-58 31-ธ.ค.-58

     ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี �ย 11,649 12,595 11,860

ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย 4,694 5,723 4,875

รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ 6,955 6,872 6,985

รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย 2,948 3,254 2,891

รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ(1) 9,903 10,126 9,876

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 5,135 5,111 5,194

กาํไรจากการดําเนินงานก่อนตั 9งสาํรอง (PPOP) 4,768 5,015 4,682

หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจากการดําเนินงานปกติ 1,303 1,647 1,473

หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนเพิ�ม 464 - 240

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,001 3,368 2,969

ภาษีเงินได้ 186 688 179

กาํไรสาํหรับงวด 2,815 2,680 2,790

กาํไรสุทธิส่วนที4 เป็นของบริษัทฯ 1,350 1,332 1,359

     อัตราส่วนผลการดําเนินงาน

ROAA (%) 1.13 1.07 1.12

ROAE(2) (%) 9.99 10.25 10.41

Interest Spread(3) (%) 2.70 2.62 2.72

Loan Spread(4) (%) 3.56 3.22 3.53

Credit Cost (%) 0.94 0.85 0.89

Credit Cost from Normal Business Opeartion (%) 0.69 0.85 0.76

Non-interest Income Ratio(5) (%) 29.77 32.14 29.27

Cost to Income Ratio(6) (%) 51.85 50.47 52.59

31-มี.ค.-59 31-มี.ค.-58 31-ธ.ค.-58

     ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื�อ 700,651 731,038 714,628

สินทรัพย์รวม 1,000,124 990,377 997,581

เงินรับฝากและตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ยืม 760,378 765,788 754,383

หนี �สินรวม 883,585 883,457 886,258

ส่วนของเจ้าของรวม 116,539 106,920 111,323

     คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน

Loans to Deposits and Debt Issued and Borrowings (%) 92.15 95.46 94.73

Non-performing Loans (Million Baht) 21,467 31,695 22,581

NPL Ratio (%) 2.81 4.07 2.96

Coverage Ratio(7) (%) 119.43 88.90 117.16
Reserve to Required Reserve(8) (%) 161.08 134.99 157.71
(1)  รายได้จากการดําเนนิงานสุทธิ = รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ + รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย (4) ส่วนต่างเงินให้สินเชื�อ = อัตราผลตอบแทนจากเงินให้สินเชื�อ - ต้นทนุทางการเงิน

(2) ROAE คํานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (5) Non-interest Income Ratio = รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย / รายได้จากการดําเนนิงานสุทธิ

(3) ส่วนต่างอัตราดอกเบี �ย = อัตราผลตอบแทน - ต้นทนุทางการเงิน (6) Cost to Income Ratio = ค่าใช้จ่ายจากการดําเนนิงานอื�นๆ / รายได้จากการดําเนนิงานสุทธิ 

     อัตราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบี �ย / สินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดรายได้เฉลี�ย (7) Coverage Ratio = ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ / เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ

     ต้นทนุทางการเงิน = ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย / หนี �สินที�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี�ย (8) Reserve to Required Reserve = ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ / ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ ธปท.

งวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที�
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจการลงทนุ (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนชาต มีผลการดําเนินงานหลกัมาจากธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ในขณะที�บริษัทฯ 
ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสดัสว่นร้อยละ 50.96 ดงันั �น กําไรสทุธิส่วนที�เป็นของบริษัทฯ จึงคํานวณตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยต่างๆดงันั �น ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาต จึงใช้ข้อมูล       
งบการเงินรวมของบริษัทฯ เพื�อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กบั บริษัทอื�นๆในอตุสาหกรรมได้ 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2559 ธนาคารธนชาต และบริษัทย่อย ซึ4ง
เ ป็น ธุ รกิ จหลั กของก ลุ่มธนชาตยั งคงมีผลการ
ดาํเนินงานที4เติบโตขึ 9นอย่างต่อเนื4อง จากการปรับกลยทุธ์
เพื�อรองรับภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั โดยมุ่งเน้นการบริหาร
ต้นทุนเงินฝาก และการบริหารค่าใช้จ่ายหนี �สูญ และหนี �
สงสัยจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี 9 คุณภาพ
สินทรัพย์และเงนิกองทุนของธนาคารมีความแข็งแกร่ง
เพิ4มขึ 9นอย่างต่อเนื4อง สง่ผลให้กลุ่มธนชาตมีกําไรสุทธิ
ในไตรมาสนี 9จํานวน 2,815 ล้านบาท เพิ4มขึ 9น 135   
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.04 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 
โดยรายได้ดอกเบี �ยสทุธิปรับตวัเพิ�มขึ �น และค่าใช้จ่ายหนี �สญู
และหนี �สงสยัจะสูญจากการดําเนินงานปกติปรับตัวลดลง 
จากการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

กําไรสุทธิของกลุ่มธนชาต (ล้านบาท)

2,7902,7722,819
2,680

2,815

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

สําหรับกําไรสุทธิส่วนที4 เป็นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 
ปี 2559 มีจาํนวน 1,350 ล้านบาท เพิ4มขึ 9น 18 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.35 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นผลมา

จากบริษัทประกนัชีวิตนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั �งสํารองประกันชีวิตเ พิ�มขึ �น 
เนื�องจากได้ รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบัตรรัฐบาลที�ปรับตวัลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสนี � 
ทําให้กําไรต่อหุ้น  (EPS) เท่ากบั 1.16 บาท เพิ�มขึ �นจาก 1.10 
บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี�ย (ROAA) 
และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉลี�ย 
(ROAE) อยูที่�ร้อยละ 1.13 และ 9.99 ตามลาํดบั  

ด้านฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาตยังคงมีความ
แข็งแกร่งมากขึ �นอย่างต่อเนื�อง เกิดจากความสามารถใน
การบริหารจดัการหนี �ด้อยคณุภาพอยา่งเป็นระบบ สง่ผลให้ 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื4อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) 
ลดลงมาอยู่ที�ร้อยละ 2.81 ขณะที� อัตราส่วนค่าเผื4อหนี 9
สงสัยจะสูญทั 9งหมดต่อเงินให้สินเชื4 อด้อยคุณภาพ 
(Coverage Ratio) ปรับเพิ�มขึ �นอยู่ที�ร้อยละ 119.43 ซึ�ง
สะท้อนมาจาก NPL Ratio และ Coverage Ratio ในงบ
ก า ร เ งิ น ข อ ง ธ น า ค า ร ธ น ช า ต ที� ป รั บ ตัว ดี ขึ �น  โด ย มี
รายละเอียดเปิดเผยไว้ในคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ที�ได้แจ้งต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมรายงานฉบบันี �แล้ว 
สําหรับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี4ยงของ

ธนาคารเท่ากับร้อยละ 18.22 เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัสิ �นปี 
2558 ที�ร้อยละ 17.92 ซึ�งถือเป็นระดบัที�สงูมากเมื�อเทียบ
กบัเกณฑ์ขั �นตํ�าของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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สรุปผลการดําเนินงานของกลุม่ธนชาตที�สาํคญัในไตรมาส 1 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นดงันี �  

■ รายได้ดอกเบี �ยสทุธิปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 1.21 จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม 
และมีสว่นตา่งอตัราดอกเบี �ย (Interest Spread) เพิ�มขึ �นจากร้อยละ 2.62 มาอยูที่�ร้อยละ 2.70   

■ หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่าจากการดําเนินงานปกติ ลดลงร้อยละ 20.89 เป็นผลมา
จากการบริหารคา่ใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูอยา่งมีประสทิธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ
คณุภาพสนิทรัพย์ 

■ ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 0.47 สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ�มขึ �นของเงินเดือน
พนกังาน และคา่ใช้จ่ายอาคาร สถานที�และอปุกรณ์ 

■ กําไรสทุธิของกลุ่มธนชาตปรับตวัเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.04 จากความสามารถในการบริหารต้นทนุทางการเงิน 
และการบริหารความเสี�ยงที�รัดกุมซึ�งสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูจากการดําเนินงานปกติ
อยูใ่นระดบัตํ�า 

■ NPL Ratio ปรับตวัลดลงมาอยูที่�ร้อยละ 2.81 ในขณะที� Coverage Ratio เพิ�มขึ �นมาอยูที่�ร้อยละ 119.43 

งบการเงินฉบับสอบทาน 31-มี.ค.-59 31-มี.ค.-58 31-ธ.ค.-58

กําไรสําหรับงวด 2,815 2,680 2,790

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทฯ 1,350 1,332 1,359

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 1,465 1,348 1,431

กําไรต่อหุ้นพื �นฐาน (บาท) 1.16 1.10 1.17

     กาํไรสุทธิ (ล้านบาท)

งวด 3 เดือนสิ �นสุดวันที�

 

ROAA (ร้อยละ) ROAE* (ร้อยละ)

*ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

10.25
10.81 10.47 10.41 9.99

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

1.07
1.16 1.14 1.12 1.13

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59
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รายได้ดอกเบี 9ยสุทธิ 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี9ย 11,649          12,595          (946)            (7.51)            

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 415                  406                  9                      2.22                 

     เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อค้า 64                    106                  (42)                  (39.62)             

     เงินลงทุนในตราสารหนี � 876                  1,066               (190)                (17.82)             

     เงินให้สินเชื�อ 4,737               4,932               (195)                (3.95)               

     การให้เช่าซื �อและสัญญาเช่าการเงิน 5,557               6,085               (528)                (8.68)               

ค่าใช้จ่ายดอกเบี9ย 4,694           5,723           (1,029)          (17.98)          

     เงินรับฝาก 2,786               3,641               (855)                (23.48)             

     รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 201                  274                  (73)                  (26.64)             

     เงินนําส่งเข้ากองทุนฟื�นฟูฯและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 859                  857                  2                      0.23                 

     ตราสารหนี �ที�ออก 846                  950                  (104)                (10.95)             

     ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม 2                      1                      1                      100.00             

รายได้ดอกเบี9ยสุทธิ 6,955           6,872           83               1.21             

รายได้ดอกเบี9ยสุทธิ 1Q59 1Q58
เปลี4ยนแปลง

 

ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี 9ยสุทธิจํานวน 6,955 ล้านบาท เพิ4มขึ 9น 83 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.21 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีสว่นต่างอตัราดอกเบี �ยอยู่ที�ร้อยละ 2.70 เพิ�มขึ �นจากร้อยละ 
2.62  

■ รายได้ดอกเบี �ย มีจํานวน 11,649 ล้านบาท ลดลง 946 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.51 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
ปริมาณเงินให้สนิเชื�อลดลงโดยเฉพาะสนิเชื�อเช่าซื �อ ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิด
รายได้ (Yield on Earning Assets) ลดลงตามทิศทางอตัราดอกเบี �ยในตลาด  

■ ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ยมีจํานวน 4,694 ล้านบาท ลดลง 1,029 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.98 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการบริหารต้นทนุเงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร  

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

อัตราดอกเบี �ยนโยบายเฉลี�ย 1.94 1.58 1.50 1.50 1.50

อัตราผลตอบแทน 5.32 5.31 5.18 5.06 4.95

ต้นทุนทางการเงิน 2.70 2.58 2.44 2.34 2.25

ส่วนต่างอัตราดอกเบี �ย 2.62 2.73 2.74 2.72 2.70  
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รายได้ดอกเบี �ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย (ล้านบาท) รายได้ดอกเบี �ยสุทธิ (ล้านบาท)

6,872 6,931 6,942 6,985 6,955

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

12,595 12,228 11,64911,86011,957

5,723 5,297 5,015 4,875 4,694

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

รายได้ดอกเบี �ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี �ย

 
 รายได้ที4มิใช่ดอกเบี 9ย 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,291           1,366           (75)              (5.49)            

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 328                  256                  72                    28.13               

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 517                  678                  (161)                 (23.75)              

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 109                  73                    36                    49.32               

รายได้จากการรับประกันภยั/ประกันชีวิตสุทธิ 331                  495                  (164)                 (33.13)              

รายได้เงินปันผล 57                    70                    (13)                   (18.57)              

รายได้อื�นๆ 315                  316                  (1)                     (0.32)                

รวมรายได้จากการดําเนินงานอื4น 1,657           1,888           (231)             (12.24)          

รวมรายได้ที4มิใช่ดอกเบี 9ย 2,948           3,254           (306)             (9.40)            

รายได้ที4มิใช่ดอกเบี9ย 1Q59 1Q58
เปลี4ยนแปลง

 
 

รายได้ที4 มิใช่ดอกเบี 9ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2559 มีจํานวน 2,948 ล้านบาท ลดลง 306 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.40 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนั
ชีวิตสทุธิ และกําไรสทุธิจากเงินลงทนุที�ลดลง  

■ รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจํานวน 1,291 ล้านบาท ลดลง 75 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.49 เป็นผล
จากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาด
หลกัทรัพย์  

■ รายได้จากการดําเนินงานอื�น มีจํานวน 1,657 ล้านบาท ลดลง 231 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.24 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากรายได้จากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิตสทุธิที�ลดลง 164 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลกระทบจากอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลที�ปรับตวัลดลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาส 1 สง่ผลให้สํารองประกนัชีวิต
ตามวิธี Gross Premium Valuation: GPV1 มีมลูค่าเพิ�มสงูขึ �น ประกอบกบักําไรสทุธิจากเงินลงทนุที�ลดลง 
161 ล้านบาท  

1เป็นวิธีการคาํนวณสํารองประกนัชีวิตที�ปรับสมมติฐานในการคํานวณเป็นปัจจบุนั 
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สําหรับอตัราสว่นรายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยต่อรายได้จากการดําเนินงานสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที�ร้อยละ 29.77 ลดลง
จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนที�ร้อยละ 32.14 

 

รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ย (ล้านบาท) รายได้ที�มิใช่ดอกเบี �ยต่อรายได้จากการ

ดําเนินงานสุทธิ (ร้อยละ)

2,9482,8912,958
3,3683,254

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

29.8832.14 32.70 29.7729.27

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื4นๆ 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 2,865               2,798               67                    2.39                 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 755                  711                  44                    6.19                 

ค่าภาษีอากร 200                  222                  (22)                  (9.91)               

ค่าตอบแทนกรรมการ 10                    9                      1                      11.11               

ค่าใช้จ่ายอื�น 1,305               1,371               (66)                  (4.81)               

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 5,135           5,111           24               0.47             

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ 1Q59 1Q58
เปลี4ยนแปลง

 

ในไตรมาส 1 ปี 2559 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื4นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจํานวน 5,135 ล้านบาท 
เพิ4มขึ 9น 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.47 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกั ดงันี � 

■ ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานเพิ�มขึ �น 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.39 ตามการปรับเพิ�มขึ �นของค่าตอบแทน
พนกังานประจําปี 

■ คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอปุกรณ์เพิ�มขึ �น 44 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.19 สว่นใหญ่มาจากคา่เสื�อม
ราคาที�เพิ�มขึ �นของโครงสร้างระบบทางเทคโนโลยีและด้านการบริการที�พฒันาเสร็จแล้ว 

สง่ผลให้ Cost to Income Ratio ในไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที�ร้อยละ 51.85 เพิ�มขึ �นจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อนที�ร้อยละ 
50.47 
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หนี 9สูญ หนี 9สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนว่ย: ล้านบาท

เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

หนี &สูญและหนี &สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี & 1,327               1,647               (320)                (19.43)             

หนี &สูญและหนี &สงสัยจะสูญ ส่วนเพิ�ม 464                  -                      464                  100.00             

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (24)                  -                      (24)                  (100.00)           

รวมหนี�สูญ หนี�สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,767           1,647           120             7.29             

Credit Cost (ร้อยละ) 0.94 0.85 0.09 10.59               

Credit Cost (ไม่รวมสํารองส่วนเพิ�ม) (ร้อยละ) 0.69 0.85 (0.16) (18.82)             

หนี�สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1Q59 1Q58
เปลี4ยนแปลง

 

จากการบริหารหนี �ด้อยคณุภาพอยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้กลุ่มธนชาตมีค่าใช้จ่ายหนี 9สูญและหนี 9สงสัยจะสูญ
จากการดําเนินงานปกติ ในไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 1,303 ล้านบาท ลดลง 344 ล้านบาท หรือร้อยละ 
20.89 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน และมี Credit Cost อยู่ที�ร้อยละ 0.69 ลดลงจากร้อยละ 0.85 นอกจากนั �น จากการที�
ธนาคารธนชาต (บริษัทย่อย) ไม่มีภาระภาษี ธนาคารจึงได้พิจารณาตั �งสํารองสว่นเพิ�มจํานวน 464 ล้านบาท เพื�อรองรับ
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซึ�งไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานปกติของกลุม่ธนชาต ประกอบกับการมุ่งเน้น
การบริหารหนี �ด้อยคณุภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อย สง่ผลให้ อตัราสว่นสินเชื�อด้อยคณุภาพ (NPL Ratio) ลดลง
อยา่งตอ่เนื�อง และมีอตัราสว่นค่าเผื�อหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญูต่อสินเชื�อด้อยคณุภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดี
ขึ �นอยา่งตอ่เนื�องเช่นกนั ตามรายละเอียดในหวัข้อสนิเชื�อด้อยคณุภาพ  

             Credit Cost

*จากการดําเนินงานปกติ

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (ล้านบาท) 

และ Cost to Income Ratio (ร้อยละ)

หนี �สูญ หนี �สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี � 

(ล้านบาท) และ Credit Cost (ร้อยละ)

        หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี �

           หนี �สญู หนี �สงสยัจะสญู สว่นเพิ�ม

1,796

1,327*1,450*1,530*1,736*1,647 464180 240

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

5,111 4,990 5,020 5,194 5,135

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ
Cost to Income Ratio

50.47 48.45 50.71 52.59 51.85

0.690.760.810.890.85

 
ภาษีเงนิได้ 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2559 ธนาคารธนชาต (บริษัทยอ่ย) ไมม่ีภาระภาษีเงินได้ เนื�องจากธนาคารมีผลขาดทนุทางภาษี
จากการชําระบญัชีของบริษัท สคบิ จํากดั (มหาชน) เสร็จสิ �นในไตรมาส 2 ปี 2558 ในขณะที�งบการเงินของบริษัทยอ่ย
อื�นยงัคงมีภาระภาษีอยูต่ามปกต ิสง่ผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 
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186 ล้านบาท ลดลง 502 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.97 และคิดเป็นอตัราภาษีที�จา่ยร้อยละ 6.20 ของกําไรก่อนภาษี
เงินได้  

ฐานะทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 84,895 8.49              58,138 5.83              26,757          46.02            

   เงินลงทุนสุทธิ 174,012 17.40            184,562 18.50            (10,550)         (5.72)             

   เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 2,712 0.27              2,353 0.24              359               15.26            

   เงินให้สินเชื�อและดอกเบี &ยค้างรับ 701,336 70.12            715,295 71.70            (13,959)         (1.95)             

   ค่าเผื�อหนี &สงสัยจะสูญและค่าเผื�อปรับมลูค่า

      จากการปรับโครงสร้างหนี & (25,423) (2.54)             (26,244) (2.63)             821               (3.13)             

   ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 6,053 0.60              6,334 0.63              (281)              (4.44)             

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ 1,398 0.14              1,511 0.15              (113)              (7.48)             

   ค่าความนิยม 17,265 1.73              17,207 1.73              58                 0.34              

   สินทรัพย์อื�น 37,876 3.79              38,425 3.85              (549)              (1.43)             

สินทรัพย์รวม 1,000,124 100.00        997,581 100.00        2,543         0.25           

   เงินรับฝาก 679,037 67.90            669,454 67.11            9,583            1.43              

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 73,788 7.38              85,600 8.58              (11,812)         (13.80)           

   ตราสารหนี &ที�ออกและเงินกู้ยืม 81,341 8.13              84,929 8.51              (3,588)           (4.22)             

   หนี &สินอื�น 49,419 4.94              46,275 4.64              3,144            6.79              

หนี�สินรวม 883,585 88.35         886,258 88.84         (2,673)        (0.30)          

   ส่วนของบริษัทใหญ่ 55,356 5.53              52,674 5.28              2,682            5.09              

   ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 61,183 6.12              58,649 5.88              2,534            4.32              

ส่วนของเจ้าของรวม 116,539 11.65         111,323 11.16         5,216         4.69           

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ 1,000,124 100.00        997,581 100.00        2,543         0.25           

มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BOOK VALUE) (บาท) 47.51            45.21            

เปลี4ยนแปลง31 ธันวาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงินรวม

31 มีนาคม 2559

สินทรัพย์  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจํานวน 1,000,124 ล้านบาท เพิ4มขึ 9น 2,543 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.25 จากสิ �นปี 2558 โดยมีรายละเอียดสาํคญัของการเปลี�ยนแปลงสนิทรัพย์ ดงันี � 

■ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจํานวน 84,895 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปีก่อนจํานวน  
26,757 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.02 ตามการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกิน 

■ เงินลงทนุสทุธิ มีจํานวน 174,012 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 10,550 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.72 
สว่นใหญ่เกิดจากการบริหารสนิทรัพย์ทางการเงินตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ  

■ เงินให้สินเชื�อและดอกเบี �ยค้างรับมีจํานวน 701,336 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 13,959 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.95 โดยเงินให้สนิเชื�อเช่าซื �อยงัคงชะลอตวัลงและปรับตวัลดลง ตามภาวะตลาดรถยนต์ รวมถึง
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การบริหารจดัการสนิเชื�อด้อยคณุภาพให้ปรับตวัลดลง โดยสดัสว่นเงินให้สินเชื�อรายย่อยต่อสินเชื�อธุรกิจและ
สนิเชื�อวิสาหกิจขนาดยอ่มอยูที่�ร้อยละ 68 ตอ่ 32 

หนี 9สิน 

หนี 9สินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 883,585 ล้านบาท ลดลง 2,673 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.30 จากสิ �นปี 2558 โดยมีรายการสาํคญัดงันี � 

หนว่ย: ล้านบาท

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ เพิ4ม/(ลด) ร้อยละ

จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 9,882 1.46              9,779 1.46              103               1.05              

ออมทรัพย์ 282,271 41.57            258,887 38.67            23,384          9.03              

จ่ายคืนเมื�อสิ &นระยะเวลา

ไม่ถึง 6 เดือน 37,244 5.48              38,632 5.77              (1,388)           (3.59)             

6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 129,902 19.13            122,076 18.24            7,826            6.41              

1 ปีขึ &นไป 110,396 16.26            126,482 18.89            (16,086)         (12.72)           

บัตรเงินฝาก 109,342 16.10            113,598 16.97            (4,256)           (3.75)             

รวมเงินรับฝาก 679,037 100.00        669,454 100.00        9,583         1.43           

เปลี4ยนแปลง
เงินรับฝาก

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

 

■ เงินรับฝาก มีจํานวน 679,037 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 9,583 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.43 จากสิ �นปีก่อน โดยเป็น
การปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารต้นทนุทางการเงิน 

สดัสว่นเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินรับฝากเทา่กบั
ร้อยละ 43.03 เพิ�มขึ �นจากสิ �นปีก่อนที�ร้อยละ 40.13  

■ ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกู้ยืม มีจํานวน 81,341 ล้านบาท ลดลง 3,588 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.22  

■ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  มีจํานวน 73,788 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปีก่อนจํานวน 11,812      
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.80 จากการบริหารสภาพคลอ่ง 

 ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 116,539 ล้านบาท เพิ4มขึ 9น 5,216 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 4.69 จากสิ �นปี 2558 ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจํานวน 2,815 
ล้านบาท และการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีที�เกี�ยวข้องกบัที�ดิน จากเดิมที�แสดงรายการตามราคาทนุเป็นการแสดง
รายการตามราคาที�ตีใหมม่ีมลูคา่เพิ�มขึ �นเป็นจํานวน 1,661 ล้านบาท โดยแบง่เป็น 

■ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จํานวน 55,356 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 2,682 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.09 สว่น
ใหญ่มาจากการเพิ�มขึ �นของกําไรจากการดําเนินงานสว่นของบริษัทฯในไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 1,350 
ล้านบาท และสว่นเกินจากการตีราคาที�ดินเพิ�มของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจํานวน 945 ล้านบาท 

■ ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 61,183 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 2,534 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.32 มี
สาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และสว่นเกินจากการตีราคาที�ดินเพิ�มของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 
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 เงนิให้สินเชื4อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) 

31-มี.ค.-58 30-มิ.ย.-58 30-ก.ย.-58 31-ธ.ค.-58 31-มี.ค.-59

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) 31,695 29,290 26,587 22,581 21,467

ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญทั �งหมด* (ล้านบาท) 28,176 28,953 29,189 26,456 25,639

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินให้สินเชื�อรวม (ร้อยละ) 4.07                3.76                3.54                2.96                2.81              

เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL-net) ต่อเงินให้สินเชื�อรวม (ร้อยละ) 1.97                1.77                1.55                1.30                1.24              

อัตราส่วนสํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ) 134.99            143.67            153.39            157.71            161.08          

ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญทั �งหมดต่อเงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 88.90              98.85              109.79            117.16            119.43          

* รวมค่าเผื�อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี �

ทุนธนชาตและบริษัทย่อย

 
แม้ว่าภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื�อง ประกอบกับแนวโน้มสินเชื�อด้อยคุณภาพใน
อตุสาหกรรมยงัมีทิศทางที�เพิ�มสงูขึ �น บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงมุ่งเน้นการบริหารจดัการหนี �ด้อยคณุภาพอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เงินให้สินเชื4อด้อยคุณภาพ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 21,467       

ล้านบาท ลดลง 1,114 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.93 จากสิ �นปีก่อน ซึ�งเป็นการลดลงติดตอ่กนัเป็นไตรมาสที� 7 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื4อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื4อแก่ลูกหนี 9รวม  (NPL Ratio) อยู่ที4 ร้อยละ 2.81 ลดลงจาก
สิ �นปีก่อนที�ร้อยละ 2.96 จากการบริหารจดัการสินเชื�อด้อยคณุภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าเงินให้สินเชื�อรวมจะ
หดตวัลงก็ตาม และเมื�อพิจารณาเงินให้สินเชื�อด้อยคณุภาพหลงัหกัสํารอง (NPL-net) มีจํานวน 9,314 ล้านบาท และมี
อตัราสว่น NPL-net ตอ่เงินให้สนิเชื�อรวม เทา่กบัร้อยละ 1.24 

อัตราส่วนค่าเผื4อหนี 9สงสัยจะสูญทั 9งหมดต่อเงินให้สินเชื4อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ สิ 9นเดือน
มีนาคม 2559 อยู่ที4 ร้อยละ 119.43 เพิ�มขึ �นจากสิ �นเดือนธนัวาคม 2558 ที�ร้อยละ 117.16 ในขณะที�อตัราสว่นสาํรอง
ต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. ณ สิ �นไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที�ร้อยละ 161.08 เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2558 ที�ร้อยละ 
157.71 โดยคิดเป็นสาํรองสว่นเกินจํานวน 9,722 ล้านบาท  
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เงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท) และ ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ ต่อเงินให้สินเชื�อด้อยคุณภาพ

NPL Ratio (ร้อยละ) (ร้อยละ) และอัตราส่วนสํารองต่อสํารองพึงกันตามเกณฑ์

ธปท. (ร้อยละ)

153.39

134.99
143.67

161.08157.71

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

คา่เผ ื�อหนี �สงสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเชื�อด้อยคณุภาพ

อัตราสว่นสาํรองตอ่สาํรองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.

119.43

88.90
98.85

109.79
117.16

31,695
29,290

26,587

22,581 21,467

1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59

เงินให้สนิเชื�อด้อยคุณภาพ
NPL Ratio

2.812.96

3.543.76
4.07

 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

หนว่ย: ล้านบาท

1Q59 1Q58 4Q58

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2,844                 2,561                 2,767                 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 50.96% 139                    183                    122                    

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด 38.22% 86                      84                      80                      

บริษัท ธนชาตประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 50.96% 251                    304                    219                    

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จาํกัด 50.96% (71)                     (104)                   (71)                     

บริษัท ราชธานีลิสซิ�ง จาํกัด (มหาชน) 33.22% 210                    174                    169                    

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จาํกัด 100.00% (10)                     25                      7                        

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกัด 83.44% (7)                       (5)                       71                      

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) 51.00% (123)                   (2)                       (45)                     

บริษัทย่อย
สัดส่วนการถอืหุ้น

ทางตรง/ทางอ้อม

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

 

การบริหารความเสี4ยงและปัจจัยความเสี4ยง  

ในด้านการบริหารความเสี�ยง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มธนชาตเพื�อให้บริษัทย่อยใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั �งนี � บริษัทฯและบริษัทย่อย 
ได้จดัให้มีหน่วยงานที�ดแูลรับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี�ยงคอยควบคมุดแูลให้เป็นไปตามนโยบายที�บริษัทฯกําหนด
เป็นประจําอยา่งตอ่เนื�อง และมีเครื�องมือที�ใช้ในการวดัคา่ความเสี�ยงด้านตา่งๆ ที�สาํคญั เช่น ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ ความ
เสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี�ยงด้าน
ปฏิบตัิการ โดยค่าความเสี�ยงดงักลา่ว บริษัทฯและบริษัทย่อยนํามาใช้ในการกําหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) และ
สญัญาณเตือนภยั (Warning Signal) เพื�อควบคมุความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจไม่ให้เกินกว่าระดบัความเสี�ยงที�บริษัทฯ
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และบริษัทยอ่ยยอมรับได้ นอกจากนี � คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะมีการติดตาม
สถานะและประสทิธิภาพของระบบการบริหารความเสี�ยงเป็นประจําทกุเดือน  

เมื�อพิจารณาโดยภาพรวมความเสี�ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงอยู่ภายใต้ระดบัเพดานความเสี�ยงที�กําหนด บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยยงัมีเงินกองทนุหลงัจัดสรรความเสี�ยงโดยรวมในปริมาณที�เพียงพอที�จะรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม
แผนงานที�วางไว้อย่างมั�นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธิ_ 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัทําเอกสารฉบบันี �เพื�อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยข้อมูลที�ปรากฎอยู่ในเอกสารนี �เป็นผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที�เกิดขึ �นจริง  และบางสว่นมีการอ้างอิงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื�นๆ ที�ได้มาจากแหลง่ข้อมลูภายนอกที�มีอยู่ ณ วนัที�จดัทําเอกสาร 
ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ทั �งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ อ่านหรือผู้ รับข้อมูลควรพิจารณาข้อมูลด้วยความ
ระมดัระวงัและโปรดใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนการตดัสนิใจทําธุรกรรมใดๆ ทั �งนี � บริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการแก้ไข เปลี�ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า รวมทั �งบริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความไม่ถกูต้อง ความไม่เหมาะสม หรือความไม่สมบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทั �งหมดที�ปรากฎในเอกสารฉบบันี � 


