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บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบบัตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.4 ชะลอตวัลงจากปีก่อนท่ีเติบโตร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการหดตวัของการสง่ออก ซึง่เป็น
ผลจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคูค้่า และมาตรการกีดกนัการค้าท่ีรุนแรง ประกอบกบัคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ ในขณะท่ีการลงทนุภาครัฐ 
การลงทนุภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง ถงึแม้วา่ในช่วงไตรมาส 4 ของปีจะมีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐมาช่วยสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม ทัง้นี ้ จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย สง่ผลให้อตัราเงินเฟ้อต่ํากว่าท่ี
ประเมินไว้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย จึงมีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้ในรอบปี จากร้อยละ 1.75 
เป็นร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 และจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ือช่วยสนบัสนนุการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ในปี 2562 สินเช่ือในอตุสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม โดยสินเช่ือภาคธุรกิจ
หดตวัลดลง ตามการชําระคืนเงินกู้ ยืม สําหรับสนิเช่ือภาคครัวเรือนขยายตวัชะลอลงเช่นเดียวกนัจากการชะลอตวัของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ตามมาตรการควบคมุสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และยอดขายรถยนต์ท่ีปรับตวัลดลง สินเช่ือด้อยคณุภาพปรับตวัเพิ่มขึน้จาก
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ตามการคาดการณ์ของสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ซึ่งชะลอตวัลง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่จากทิศทางท่ีดีขึน้ของ
มาตรการกีดกันทางการค้า และ อุปสงค์ภายในประเทศท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน จะมีส่วนช่วย
สนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้  

สรุปเหตุการณ์สาํคัญในปี 2562 
1. เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทนุธนชาต จํากดั 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท  คิดเป็นเงินจํานวน 1,833 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ        1.00 บาท หรือจํานวน 1,165 ล้านบาท รวมเป็นจํานวน เงินปันผลท่ีจ่ายของปี 2561 ทัง้สิน้หุ้นละ 2.60 
บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม 2,998 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

2. เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 
1.20 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 และมีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

3. เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน  2562 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ขึน้เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั
ระเบียบวาระการประชมุท่ีสําคญัเพ่ือดําเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) 
และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) โดยท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามหนงัสือแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัทฯ ท่ี ธช.สลอ. 128/2562 เร่ือง แจ้งมติการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ตอ่มา ในระหวา่งวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทํารายการท่ีสําคญั ดงันี ้
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1. ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีธนาคารธนชาต เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามแผนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของกลุม่ธนชาต 

2. ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย  
3. ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทย และ 
4.  ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทจาก Scotia Netherlands Holding B.V. ภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ของธนาคารธนชาต  
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนงัสือแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัทฯ ท่ี ธช.สลอ. 167/2562 เร่ือง แจ้งราคาซือ้ขาย
เบือ้งต้นสําหรับการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนท่ีธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือ
หุ้น ราคาซือ้ขายเบือ้งต้นสาหรับการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ราคาซือ้ขายสําหรับการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) และราคาซือ้ขายเบือ้งต้นสําหรับการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนบางบริษัทภายหลงัการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และกําหนดวนัทําการซือ้ขาย ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 สง่ผลให้ ธนาคารทหารไทย
มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้กําไร/ขาดทนุของธนาคารทหารไทยผ่านรายการสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย 

4. จากการทํารายการในข้อ 3 สง่ผลให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14,000 ล้านบาท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติอนมุติัแนวทางการบริหารเงินสดสว่นเกินดงักลา่ว ดงันี ้

1. อนมุติัโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีจํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนจํานวนไม่เกิน 
97,045,970 หุ้น และมีราคาซือ้หุ้นคืนต่อ 1 หุ้น ไม่เกินราคาเฉล่ียของวนัทําการก่อนวนัซือ้หุ้นคืน ท่ีมีการปรับราคาหลกัทรัพย์ให้
เป็นช่วงราคาหลกัทรัพย์ถดัไป บวกด้วย 2 ช่วงราคาหลกัทรัพย์ 

2. อนมุติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 และมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 16 มกราคม 2563 

 

 

 

 



 
 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างของกลุม่ธนชาต  รวมถงึการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้กบัธนาคารทหารไทย และการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ สง่ผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 โครงสร้างของกลุม่ธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงไปดงัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%100%100%4.53%

โครงสร้างกลุ่มธนชาต ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง และซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (ณ 31 ธันวาคม 2562) 

หมายเหต ุ: TCAP = บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรพัย์ เอ็น เอส เอฟ จํากดั,  MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรพัย์ แม๊กซ์ จํากดั, MBK =  บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน), PRG = บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี 

จํากดั (มหาชน),  TNS = บล. ธนชาต, TNI = บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน), TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรพัย์ ที เอส จํากดั,  SPV 1 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จํากดั, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากดั, THANI = บริษัท ราชธานี 

ลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จํากดั, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, SSV = บริษัท รกัษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จํากดั, TMS = บริษัท ธนชาต แมเนจเมน้ท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

 
ร้อยละการถือหุน้ของ  MBK, TNS,TNI,TS-AMC,THANI, SPV2 และ PRG ไม่รวมการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้รายย่อยของธนาคารธนชาต 

TCAP 

บริษัทร่วม ธุรกจิหลักทรัพย์ ธุรกจิเช่าซือ้ธุรกจิบริหารสนิทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

20.11% 

MBK Life 

SPV2 

TTD 

MAX-AMC TS-AMC MBK NFS-AMC 

SSV TMS 

ธุรกจิประกันภัย/
ประกันชีวติ 

TGL 

19.90% 100% 83.44% 

Ajinomoto 

100%

TNI 

51.00%

Seacon 

6.00% 100%

99.98% 

TNS 

50.96% 

SPV1 

THANI 

ธุรกจิอื่นๆ 

50.96%

99.96%

55.47%

99.96%

PRG 

19.60% 
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 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 16,760 ล้านบาท เป็นกาํไรสุทธิส่วนของบริษัทฯจาํนวน 10,807  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

2,968 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.86  จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ประกอบกบักําไร
จากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย รายได้ดอกเบีย้สทุธิปรับเพิ่มขึน้ จากการขยายตวัของสินเช่ือเช่าซือ้ประกอบกบัหนีส้ญู หนี ้
สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าปรับลดลง  ในขณะท่ีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ปรับตวัลดลง สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของรายได้จากการ
รับประกนัภยั / ประกนัชีวิตสทุธิ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอยู่ในระดบัต่ํา สง่ผลให้สํารองประกนัชีวิตตามวิธี GPV ปรับเพิ่มขึน้ 
สําหรับคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับการชดเชยกรณีพนกังานเกษียณอายแุละเลิกจ้าง
เป็น 400 วนั สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นของบริษัทฯ มีจํานวน 10,807  ล้านบาท มีกําไรต่อหุ้น  (EPS) เท่ากบั 9.43 บาท เพิ่มขึน้จาก 6.74 บาท โดยมี
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉล่ีย (ROAE) อยู่ท่ีร้อยละ 1.67 และ 
15.70 ตามลําดบั 
สําหรับงบเฉพาะกจิการบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2562 จาํนวน 57,261 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53,945 ล้านบาท จากปีก่อนสาเหตหุลกัมาจาก
กําไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น  (EPS) เทา่กบั 49.98 บาท เพิ่มขึน้จาก 2.85 บาท 

 

 

กาํไรสุทธิของกลุ่มธนชาต (ล้านบาท)  กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 
 
 

 

 
 

 
 
 

   

ROAA (ร้อยละ)  ROAE* (ร้อยละ) 

1.12
1.29

1.45 1.54 1.67

2558 2559 2560 2561 2562

 

 
15.70

12.2511.80
10.8910.48

2558 2559 2560 2561 2562

 
  

*สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

6,013
7,001

7,839

10,807
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
  

 งวดปีสิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบบัตรวจสอบ 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 

     ผลการดาํเนนิงาน (ลา้นบาท)  ปรับปรงุใหม ่

รายไดด้อกเบีย้ 4,339 4,074 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 1,599 1,515 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 2,740 2,559 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 4,863 5,546 

รายไดจ้ากการดําเนนิงานสทุธ ิ(1) 7,603 8,105 

คา่ใชจ้า่ยจากการดําเนนิงานอืน่ๆ 3,153 3,019 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลบั) (316) 302 

กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 4,766 4,784 

ภาษีเงนิได ้ 1,367 927 

กําไรสําหรับปีจากการดําเนนิงานตอ่เนือ่ง 3,399 3,857 

กําไรสําหรับปีจากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ 13,361 11,949 

กาํไรสาํหรบัปี 16,760 15,806 

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 10,807 7,839 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 9.43 6.74 
   

 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 

     ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)   

เงนิใหส้นิเชือ่ 56,266 754,613 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ 45,421 3,027 
สนิทรัพยร์วม 160,927 1,060,929 
เงนิรับฝาก - 751,917 
หนีส้นิรวม 86,868 923,011 
สว่นของบรษัิทใหญ ่ 65,833 65,735 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 8,226 72,183 
สว่นของเจา้ของรวม 74,059 137,918 

     อตัราสว่นผลการดาํเนนิงาน (รอ้ยละ)   

ROAA  1.67 1.54 
ROAE (2) 15.70 12.25 
D/E Ratio (เทา่) 1.17 6.69 

(1) รายไดจ้ากการดําเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

(2) ROAE คํานวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  

  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 

 2562 
2561  

ปรับปรุงใหม่ 

เปล่ียนแปลง 

+/(-) % 

รายได้ดอกเบีย้ 4,339 4,074 265 6.50 
    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 148 139 9 6.47 
    เงินลงทนุและธรุกรรมเพ่ือค้า 121 149 (28) (18.79) 
    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 281 216 65 30.09 
    เงินให้สินเช่ือ 250 368 (118) (32.07) 
    การให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 3,539 3,202 337 10.52 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,599 1,515 84 5.54 
    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 363 342 21 6.14 
    ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 1,222 1,161 61 5.25 
    คา่ธรรมเนียมในการกู้ ยืม 14 12 2 16.67 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,740 2,559 181 7.07 

 

 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจาํนวน 2,740 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน โดยแบง่เป็น 

■ รายได้ดอกเบีย้ มีจํานวน 4,339 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 265 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.50 สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ
เช่าซือ้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสนิเช่ือในกลุม่รถบรรทกุของราชธานีลิสซ่ิง  

■ คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้มีจํานวน 1,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 84 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.54 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้จ่าย
สําหรับตราสารหนี-้ระยะยาวของราชธานีลิสซิ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 

 2562 
2561 

ปรับปรุงใหม่ 
เปล่ียนแปลง 

+/(-)  % 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,202 1,440 (238) (16.53) 
กําไรสทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 146 41 105 256.10 
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 514 423 91 21.51 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสีย  367 543 (176) (32.41) 
กําไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอ่ืน 222 369 (147) (39.84) 
รายได้จากการรับประกนัภยั / ประกนัชีวิตสทุธิ 1,408 1,807 (399) (22.08) 
รายได้เงินปันผล 181 261 (80) (30.65) 
รายได้อ่ืน 823 662 161 24.32 
รวมรายได้จากการดาํเนินงานอื่นๆ 3,661 4,106 (445) (10.84) 
รวมรายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 4,863 5,546 (683) (12.32) 

 

 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจาํนวน 4,863 ล้านบาท ลดลง 683 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.32 จากปี
ก่อน โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

■ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจํานวน 1,202 ล้านบาท ลดลง 238 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.53 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของคา่นายหน้าจากธุรกิจหลกัทรัพย์   

■ รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน มีจํานวน 3,661 ล้านบาท ลดลง 445 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.84 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จาก
การรับประกนัภยั / ประกนัชีวิตสทุธิ ลดลง 399 ล้านบาท เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอยู่ในระดบัต่ํา ส่งผลให้
สํารองประกนัชีวิตตามวิธี GPV ปรับเพิ่มขึน้ สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียลดลง 176 ล้านบาท และ
กําไรจากทรัพย์สินรอการขายลดลง 147 ล้านบาท ในขณะท่ีกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้ 
105 ล้านบาท และกําไรสทุธิจากเงินลงทนุเพิ่มขึน้ 91 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ (ล้านบาท) 
 

 2562 
2561 

ปรับปรุงใหม่ 
เปล่ียนแปลง 

+/(-) % 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน     1,895 1,793 102 5.69 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ 245 258 (13)        (5.04) 
คา่ภาษีอากร 35 35 - - 
คา่ตอบแทนกรรมการ 70 59 11 18.64 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 908 874 34 3.89 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ 3,153 3,019 134 4.44 

 

 

สาํหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจาํนวน 3,153 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 134 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.44 จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเพ่ือรองรับการชดเชยกรณีพนกังานเกษียณอายแุละเลกิจ้างเป็น 400 วนั  

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 
 

 2562 
2561 

ปรับปรุงใหม่ 
เปล่ียนแปลง 

+/(-) % 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (โอนกลบั)     (316) 302 (618) (204.64) 

 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการโอนกลับค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจาํนวน 316 
ล้านบาท ทําให้หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ลดลง 618 ล้านบาท หรือร้อยละ 204.64 จากปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย (ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

2562 2561 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96% 1,674 593  

 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96% 1,449 1,042  

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั  99.96% 134 237  

 บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 55.47% 1,850 1,641  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั 100.00% 135 14  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 83.44% 224 201  

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 51.00% (260) (63)  
A 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนัผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) สําหรับปี 2562 เท่ากบั 2,664 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมลูค่า
การซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัเทา่กบั 3,152 ล้านบาท สว่นแบง่การตลาดคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.90  

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2562 มีจํานวน 1,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,081 ล้านบาท หรือร้อยละ 182.29 โดยรายได้รวมเพิ่มขึน้ 1,196 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 63.62 จากกําไรจากการขายเงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต ในขณะท่ีรายได้ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ลดลงร้อยละ 20.51 สอดคล้องกบัภาวะการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในช่วงเวลาดงักล่าว รวมทัง้
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ลดลงตามปริมาณเงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์และอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลง สําหรับค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 
13.99 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ 94.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กําหนดไว้ คือไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.00 ของหนีส้ินทัว่ไปและทรัพย์สินท่ีต้องวาง
เป็นประกนั 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จาํกัด (มหาชน)  

ในปี 2562 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มีเบีย้ประกันภัยรับรวม 8,368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 380 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.75 
จากปีก่อน เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขายในช่องทางผา่นสาขาธนาคารธนชาต (Bancassurance) Dealer และ External Broker โดย
แบง่เป็นเบีย้ประกันภัยรถยนต์จาํนวน 7,048 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 329 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.89 จากปีก่อน  

สําหรับผลการดําเนินงาน บริษัทมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2562 จาํนวน 1,449 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 407 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.05 จากปี
ก่อน สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากการขายเงินลงทนุตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธนชาต และเป็นผลจากการปรับนโยบายการรับ
ประกนัภยัรถยนต์ป้ายแดง โดยใช้กลยทุธ์การคดัเลือกรับประกนัภยัในประเภทรถยนต์ท่ีก่อให้เกิดผลกําไรเทา่นัน้ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จาํกัด  

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ ที เอส จํากดั ได้ดําเนินการบริหารหนีต้ามนโยบายและแผนธุรกิจของกลุม่ธนชาตอยา่งตอ่เน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 2,398 ล้านบาท ลดลง 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.00 จากสิน้ปีก่อน 
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สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 บริษัทมีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 134 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาท จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทมี
การตัง้คา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขายเพิ่มขึน้ 

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) ยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยบริษัทมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 
50,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,173 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.68 จากสิน้ปีก่อน สนิเช่ือเช่าซือ้และสนิเช่ือสัญญาเช่าการเงนิมีจาํนวน 49,709 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,297 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.10 ซึง่สว่นใหญ่มาจากการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้ในกลุม่รถบรรทกุ สนิเช่ือเช่าซือ้คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 98.04 ของสนิทรัพย์รวม ในขณะท่ีหนีส้นิรวม และสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจํานวน 43,147 ล้านบาทและ 7,557 ล้านบาท 
ตามลําดบั 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี  2562 มีจาํนวน 1,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จาํนวน 209 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.74 โดยรายได้รวมมี
จํานวน 4,086 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 259 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.77 ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายทางการเงินมีจํานวน 1,011 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 142 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 16.34  ซึง่เพิ่มขึน้เน่ืองจากการจดัหาแหลง่เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ือรองรับการปลอ่ยสนิเช่ือ ทัง้นีบ้ริษัทมีคา่ใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยั
จะสญูจํานวน 194 ล้านบาท ลดลง 209 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.86 เน่ืองจากการติดตามดแูลสินเช่ืออยา่งใกล้ชิดและเข้มงวดสง่ผลให้คณุภาพ
ของลกูหนีดี้ขึน้ และบริษัทมีการกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจํานวน 90 ล้านบาท เพ่ือให้การตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูใกล้เคียงกบั
การดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานบญัชี TFRS9 
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ฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561      เปลีย่นแปลง 

จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      3     0.00      11,022     1.04    (11,019)  (99.97)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ     7,404    4.60      99,117     9.34    (91,713)  (92.53)

เงนิลงทนุสทุธ ิ     41,551   25.82     170,437   16.07   (128,886)   (75.62) 

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ         45,421    28.22         3,027     0.29        42,394 1,400.53

เงนิใหส้นิเชือ่     56,266   34.96     754,613   71.13    (698,347)   (92.54)

ดอกเบีย้คา้งรับ            11     0.01            657     0.06         (646)   (98.33)

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและคา่เผือ่ปรับมลูคา่          

     จากการปรับโครงสรา้งหนี้     (3,118)  (1.94)     (24,145)  (2.28)      21,027   (87.09)

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ         3,128     1.94         4,822     0.45       (1,694)   (35.13)

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ            301     0.19           8,043     0.76        (7,742)  (96.26)

คา่ความนยิม       -     -       17,799     1.68      (17,799)  (100.00) 

สนิทรัพยท์ีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 3,423 2.13 - - 3,423 100.00

สนิทรัพยอ์ืน่       6,537     4.07       15,537     1.46    (9,000)   (57.93)

สนิทรพัยร์วม    160,927 100.00    1,060,929 100.00  (900,002)  (84.83) 

    
เงนิรับฝาก - - 751,917 70.87  (751,917) (100.00)

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 15,660 9.73 71,923 6.78  (56,263) (78.23)

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 44,780 27.83 55,013 5.19  (10,233) (18.60) 

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภัย / ประกนัชวีติ 13,096 8.14 14,062 1.32 (966) (6.87)

หนีส้นิอืน่ 13,332 8.28 30,096 2.84  (16,764) (55.70) 

หนีส้นิรวม 86,868 53.98 923,011 87.00  (836,143) (90.59) 

           
สว่นของบรษัิทใหญ ่ 65,833 40.91 65,735 6.20  98 0.15 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 8,226 5.11 72,183 6.80  (63,957) (88.60) 

สว่นของเจา้ของรวม 74,059 46.02 137,918 13.00  (63,859) (46.30) 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 160,927 100.00 1,060,929 100.00  (900,002) (84.83)

        
มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 57.46   57.15    

 

 

สนิทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 160,927 ล้านบาท ลดลง 900,002 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.83 
จากสิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย รายการสําคญัของสนิทรัพย์ มีดงันี ้

■ เงินลงทนุสทุธิ มีจํานวน 41,551 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 128,886 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.62  

■ เงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ มีจํานวน 45,421 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อน 42,394 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเงินลงทนุใน
ธนาคารทหารไทย จํานวน 42,044 ล้านบาท  
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■ เงินให้สนิเช่ือ มีจํานวน 56,266 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 698,347 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.54  

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 86,868 ล้านบาท ลดลง 836,143 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.59 
จากสิน้ปี 2561 ลดลงจากการขายเงินลงทนุในธนาคารธนชาต โดยมีรายการสําคญัดงันี ้

■ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน มีจํานวน 15,660 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 56,263 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.23 

■ ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม มีจํานวน 44,780 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 10,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.60  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 74,059 ล้านบาท ประกอบด้วยสว่นของบริษัทใหญ่จํานวน 65,833 ล้านบาท
และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุจํานวน 8,226 ล้านบาท โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุลดลงจํานวน 63,957 ล้านบาท หรือ    
ร้อยละ 88.60 จากสิน้ปี 2561 สาเหตหุลกัมาจากการขายเงินลงทนุในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ส่งผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อํานาจควบคมุของ Scotiabank ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัทําเอกสารฉบบันีเ้พ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยข้อมลูท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารนีเ้ป็นผลการดําเนินงานของ
บริษัทท่ีเกิดขึน้จริง  และบางส่วนมีการอ้างอิงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีได้มาจากแหล่งข้อมลูภายนอกท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีจดัทําเอกสาร ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาตามภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้อ่านหรือผู้ รับข้อมลูควรพิจารณาข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและโปรดใช้วิจารณญาณของ
ตนเองก่อนการตดัสินใจทําธุรกรรมใดๆ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมลูได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความไม่ถกูต้อง ความไม่เหมาะสม หรือความไม่สมบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทัง้หมดท่ีปรากฎในเอกสารฉบบันี ้


