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บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 มีแนวโน้มหดตวัลง สาเหตหุลกัมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึง่แพร่ระบาดอยา่งรุนแรง

ทัว่โลก ทกุประเทศตา่งมมีาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยการลดกิจกรรมตา่งๆ ท่ีสง่เสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค  

ลดการเคลือ่นท่ีของประชากร รวมไปถึงการปิดประเทศ และปิดเมือง ซึง่มาตรการดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้าง รวมถงึ

เศรษฐกิจไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ โดยทกุภาคเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตวัลง ทัง้ภาคการทอ่งเท่ียว ท่ีมีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวลดลงอยา่งมาก ภาค

การสง่ออก  ท่ีได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองของประเทศคูค้่า การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีผลจากการปิดเมืองและการลดการจ้างงาน การลงทนุ

ภาคเอกชนท่ีความต้องการสนิค้าและบริการทัง้ในและตา่งประเทศมีการหดตวัลงอยา่งรุนแรง รวมทัง้การใช้จ่ายภาครัฐท่ีเกิดจากความลา่ช้าของ 

พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563   

ทัง้นี ้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัการเงินได้ร่วมกนัออกมาตรการตา่งๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ตอ่ประชาชน

และภาคธุรกิจ อาทิ การลดอตัราผอ่นชําระขัน้ตํ่า การเลือ่นการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ การพกัชําระหนีเ้งินต้น การสนบัสนนุสนิเช่ือใหม ่ (Soft 

Loan) การเสริมสภาพคลอ่งเพ่ือดแูลเสถียรภาพตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชน  การปรับลดอตัรานําสง่เงินสมทบกองทนุฟืน้ฟฯู เป็นต้น ในขณะท่ี

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้มีมติให้ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้  มาอยูท่ี่ร้อยละ 0.75 ตอ่ปี เพ่ือ

ลดผลกระทบของ COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ตอ่เศรษฐกิจโดยรวม  ลดภาระดอกเบีย้ของลกูหนี ้และบรรเทาปัญหาสภาพคลอ่งในตลาดการเงิน 

สรุปเหตุการณ์สาํคัญในไตรมาส 1 ปี 2563 

1. เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทาง

การเงิน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีจํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนจํานวนไม่เกิน 97,045,970 หุ้น โดยลา่สดุ เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

บริษัทฯ ได้แจ้งปิดโครงการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว มีหุ้นท่ีซือ้คืนมลูคา่รวมทัง้สิน้ 4,863 ล้านบาท และมีจํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนทัง้สิน้ 97,045,970 หุ้น 

2. เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการซือ้ขายหุ้นของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากดั (“AJT”) โดยเป็นการ

ขายหุ้น AJT ท่ีบริษัทฯ ถือผ่าน บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากดั ในจํานวนท่ีถืออยู่ทัง้หมด คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6 ของจํานวนหุ้น AJT ให้กบั 

AJINOMOTO Co., INC (“AJICO”) ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้สิน้เป็นเงินประมาณ 7,167 ล้านบาท และทําการชําระ

ราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์แล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

3. เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ท่ีรัฐบาลได้มีมาตรการตา่งๆ และประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยออกข้อกําหนดห้ามการดําเนินการและข้อพึงปฏิบตัิ เพ่ือเป็น

การควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่าง

รอบคอบและประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั จึงมีมติอนมุตัิ ดงันี ้ 

1. ให้เลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอยา่งไมม่ีกําหนด โดยยกเลกิกําหนดวนัประชมุเดิมและยกเลกิ

วาระพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 รวมทัง้ให้ยกเลิกกําหนดวนัท่ีผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงคะแนน (Record Date) ท่ีกําหนดไว้เดิมด้วย 

2. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.80 บาท ให้แก ่   

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 14 เมษายน 2563 และมีการจ่ายเงิน   

ปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท ท่ีได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 และรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลพิเศษ
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ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท ท่ีได้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2563 รวมเป็นจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายของปี 2562 ทัง้สิน้     

หุ้นละ 7.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม 7,845 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีสาระสาํคัญต่องบการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยในรอบปี 2563 ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินมาถือ

ปฏิบตัิ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึง่มีการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

■ การรับรู้รายได้ดอกเบีย้ - ตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของ

สญัญา 

■ การรับรู้รายได้ของเงินลงทนุ – การจดัประเภทของเงินลงทนุจะเปลีย่นเป็นมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ (FVTPL) มลูคา่

ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVTOCI) และราคาทนุตดัจําหนา่ย (Amortized cost) 

■ การจดัประเภทของสนิเช่ือ – สนิเช่ือจะถกูจดัประเภทเป็น 3 ขัน้: ขัน้ท่ี 1 กลุม่ท่ีไมม่ีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้าน

เครดิต ขัน้ท่ี 2 กลุม่ท่ีมีการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัของความเสีย่งด้านเครดิต และขัน้ท่ี 3 กลุม่ท่ีมีการด้อยคา่ด้านเครดิต 

■ การกนัเงินสาํรอง – ใช้แนวคิดการประมาณการของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss – ECL) แทน

คา่ใช้จ่ายหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 

 

 



 
 

ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างของกลุม่ธนชาต  รวมถึงการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาตให้กบัธนาคารทหารไทย และการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของธนาคารทหารไทยเสร็จสิน้ สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ธนชาตมีการเปลีย่นแปลงไปดงัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 4.53% 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง และซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (ณ 31 มีนาคม 2563) 

หมายเหต ุ: TCAP = บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอส เอฟ จํากดั,  MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ 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 = บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั,  SPV 1 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จํากดั, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากดั, THANI = บริษัท ราชธานี 

ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จํากดั, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จํากดั, TMS = บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

 
 

TCAP 

 

บริษัทร่วม ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

ธุรกิจเช่าซือ้ ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

20.12% 

MBK Life 

SPV2 

TTD 

MAX-AMC TS-AMC MBK NFS-AMC 

SSV TMS 

ธุรกิจประกันภยั/
ประกันชวีิต 

 

TGL 

22.42% 100% 83.44% 100% 

TNI 

51.00% 

Seacon 

100% 

99.98% 
TNS 

50.96% 

SPV1 

THANI 

ธุรกิจอื่นๆ 

50.96% 

99.99% 

55.47% 

99.98% 

PRG 

19.60% 

3 

2.02% 
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 4,602 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมท่ีสาํคญั ดงันี ้ 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิจํานวน 112 ล้านบาท 

■ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิจํานวน 114 ล้านบาท 

■ บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมจํานวน 465 ล้านบาท 

■ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากดั มกํีาไรสทุธิจํานวน 2,855 ล้านบาท 

■ กําไรสทุธิของบริษัทบริหารสนิทรัพย์ และบริษัทยอ่ยอ่ืน มจํีานวน 167 ล้านบาท 

■ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี มีจํานวน 954 ล้านบาท 

สง่ผลให้งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จํานวน 4,316  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.09  จากไตรมาส

เดียวกนัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทนุใน AJT ซึ่งเป็นเงินลงทนุในบริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 สง่ผลให้รายได้ท่ี

มิใช่ดอกเบีย้ปรับตวัเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกันรายได้ดอกเบีย้สทุธิปรับเพ่ิมขึน้จากการขยายตวัของยอดคงค้างสินเช่ือเช่าซือ้ของราชธานีลิสซิ่ง 

ประกอบกบัการลดลงของคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานสทุธิ สาํหรับคา่ใช้จ่ายผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ปรับตวัเพ่ิมขึน้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกําไรตอ่หุ้น  (EPS) ในไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 3.86 บาท เพ่ิมขึน้จาก 1.76 บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมเฉลีย่ 

(ROAA) และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉลีย่ (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 11.62 และ 26.30 ตามลาํดบั 

 

 
 

กาํไรสุทธิของกลุ่มธนชาต (ล้านบาท)  กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 
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ROAA (ร้อยละ)  ROAE* (ร้อยละ) 

1.53 1.42 1.70 2.01

11.62
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 *ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีสาํคัญ 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
  

 งวด 3 เดอืนสิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบับสอบทาน 31-ม.ีค.-63 31-ม.ีค.-62 

     ผลการดําเนนิงาน (ลา้นบาท)  (ปรับปรงุใหม)่ 

รายไดด้อกเบีย้ 1,135 1,062 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 404 372 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 731 690 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 5,645 1,321 

รายไดจ้ากการดําเนนิงานสทุธ ิ(1) 6,376 2,011 

คา่ใชจ้่ายจากการดําเนนิงานอืน่ๆ 734 770 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  157 - 

หนีส้ญู หนีส้งสัยจะสญูและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลับ) - (455) 

กําไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 5,485 1,696 

ภาษีเงนิได ้ 883 371 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนนิงานตอ่เนือ่ง 4,602 1,325 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนนิงานทีย่กเลกิ - 2,736 

กําไรสําหรบังวด 4,602 4,061 

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 4,316 2,016 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 3.86 1.76 
   

 31-ม.ีค.-63 31-ธ.ค.-62 

     ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)   

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 52,416 53,159 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ 47,316 45,421 
สนิทรัพยร์วม 148,619 160,927 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,626 44,780 
หนีส้นิรวม 78,326 86,868 
สว่นของบรษัิทใหญ ่ 62,566 65,833 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 7,727 8,226 
สว่นของเจา้ของรวม 70,293 74,059 
   

 31-ม.ีค.-63 31-ม.ีค.-62 

     อตัราสว่นผลการดําเนนิงาน (รอ้ยละ)   

ROAA 11.62 1.53 
ROAE (2) 26.30 12.08 
   

 31-ม.ีค.-63 31-ธ.ค.-62 

D/E Ratio (เทา่) 1.11 1.17 

(1) รายไดจ้ากการดําเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

(2) ROAE คํานวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 

 1Q63 
1Q62  

(ปรับปรุงใหม)่ 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 

รายได้ดอกเบีย้ 1,135 1,062 73 6.87 

    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 30 34 (4) (11.76) 

    เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้า 26 29 (3) (10.34) 

    เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 95 60 35 58.33 

    เงินให้สินเช่ือ 62 76 (14) (18.42) 

    การให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 922 863 59 6.84 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 404 372 32 8.60 

    รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 63 85 (22) (25.88) 

    ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 337 283 54 19.08 

    คา่ธรรมเนียมในการกู้ ยืม 4 4 - - 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 731 690 41 5.94 
 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจํานวน 731 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.94 

จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยแบง่เป็น 

■ รายได้ดอกเบีย้ มีจํานวน 1,135 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.87 สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของเงินให้สินเช่ือ   

เช่าซือ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนิเช่ือในกลุม่รถบรรทกุของราชธานีลสิซิ่ง  

■ คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้มีจํานวน 404 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของดอกเบีย้จ่าย

สาํหรับตราสารหนีข้องบริษัทฯ 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 

 1Q63 
1Q62 

(ปรับปรุงใหม)่ 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 352 270 82 30.37 

ขาดทนุสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไร 

   หรือขาดทนุ 

 

(167) 

 

- 

 

(167) 

 

(100.00) 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ - 10 (10) (100.00) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 3,744 217 3,527 1,625.35 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวธีิส่วนได้เสีย  954 59 895 1,516.95 

กําไร (ขาดทนุ) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอ่ืน 129 (30) 159 530.00 

รายได้จากการรับประกนัภยั / ประกนัชีวติสทุธิ 420 391 29 7.42 

รายได้เงินปันผล 32 78 (46) (58.97) 

รายได้อ่ืน 181 326 (145) (44.48) 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 5,293 1,051 4,242 403.62 

รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 5,645 1,321 4,324 327.33 
 

 

รายได้ที่ มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจํานวน 5,645 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,324 ล้านบาท หรือ   

ร้อยละ 327.33 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

■ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ มีจํานวน 352 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 82 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.37 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก

การเพ่ิมขึน้ของคา่นายหน้าจากธุรกิจหลกัทรัพย์ตามปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

■ รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน มีจํานวน 5,293 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 403.62 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกําไร

สทุธิจากเงินลงทนุ มีจํานวน 3,744 ล้านบาท จากการรับรู้กําไรขายหุ้น AJT และสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธี

สว่นได้เสีย มีจํานวน 954 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 895 ล้านบาท จากการรับรู้กําไรของธนาคารทหารไทยตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึ่งใน

ไตรมาสนี ้ธนาคารทหารไทยมีกําไรสทุธิจํานวน 4,163 ล้านบาท  
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) 
 

 1Q63 
1Q62 

(ปรับปรุงใหม)่ 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน     445 467 (22) (4.71) 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอปุกรณ์ 60 64 (4)        (6.25) 

คา่ภาษีอากร 6 16 (10) (62.50) 

คา่ตอบแทนกรรมการ 11 10 1 10.00 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 212 213 (1) (0.47) 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 734 770 (36) (4.68) 
 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวน 734 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 4.68 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน  

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ล้านบาท) 
 

 1Q63 
1Q62 

(ปรับปรุงใหม)่ 

เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 

ผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  157 - 157 100.00 

หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่า (โอนกลบั) - (455) (455) (100.00) 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้จาํนวน 157 ล้านบาท  
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ฐานะทางการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 

31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562      เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      2      0.00       3      0.00    (1)  (33.33) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ     8,644     5.82      7,404     4.60    1,240  16.75 

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น       

   กําไรหรอืขาดทนุ 6,265 4.22 - - 6,265 100.00 

เงนิลงทนุสทุธ ิ     24,841    16.71      41,551    25.82   (16,710)    (40.22)  

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ         47,316     31.84          45,421     28.22        1,895 4.17 

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ     52,416    35.26      53,159    33.03    (743)   (1.40) 

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ         3,036      2.04          3,128      1.94       (92)   (2.94) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ            293      0.20             301      0.19        (8)  (2.66) 

สนิทรัพยท์ีจั่ดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - 3,423 2.13 (3,423) (100.00) 

สนิทรัพยอ์ืน่       5,806  3.91       6,537      4.07  (731) (11.18) 

สนิทรพัยร์วม    148,619  100.00     160,927  100.00  (12,308)   (7.65)  

         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 11,183  7.52  15,660  9.73  (4,477) (28.59) 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,626  28.68  44,780  27.83  (2,154)  (4.81)  

หนีส้นิจากสัญญาประกันภัย / ประกันชวีติ 12,734 8.57 13,096 8.14 (362) (2.76) 

หนีส้นิอืน่ 11,783  7.93  13,332  8.28  (1,549)  (11.62)  

หนีส้นิรวม 78,326  52.70  86,868  53.98  (8,542)  (9.83)  

             
สว่นของบรษัิทใหญ ่ 62,566  42.10  65,833  40.91  (3,267)  (4.96)  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ 7,727  5.20  8,226  5.11  (499)  (6.07)  

สว่นของเจา้ของรวม 70,293  47.30  74,059  46.02  (3,766)  (5.09)  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 148,619  100.00  160,927  100.00  (12,308)  (7.65) 

 
          มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 59.67    57.46       

 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 148,619 ล้านบาท ลดลง 12,308 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.65 จาก

สิน้ปี 2562 โดยมีรายการสาํคญัของสนิทรัพย์ มีดงันี ้

■ สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ มีจํานวน 6,265 ล้านบาท 

■ เงินลงทนุสทุธิ มีจํานวน 24,841 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 16,710 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.22 สาเหตหุลกัมาจากการขายและ

ครบกําหนดของพนัธบตัรรัฐบาล และจากการจัดประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนสทุธิไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่า  

ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ ตาม TFRS 9 

■ เงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ มีจํานวน 47,316 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีก่อน 1,895 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.17 สาเหตุหลกั       

มาจากการลงทนุเพ่ิมใน บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)  



 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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■ เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ มีจํานวน 52,416 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 743 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.40  

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจํานวน 78,326 ล้านบาท ลดลง 8,542 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.83 จาก    

สิน้ปี 2562 โดยมีรายการสาํคญัดงันี ้

■ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีจํานวน 11,183 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 4,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.59 จาก

การบริหารสภาพคลอ่ง 

■ ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม มีจํานวน 42,626 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อน 2,154 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81 

สาเหตหุลกัมาจากการไถ่ถอนตัว๋แลกเงินระยะสัน้ของบริษัทฯ จํานวน 4,000 ล้านบาท  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 70,293 ล้านบาท ลดลง 3,766 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.09 จากสิน้ปี 2562 

โดยแบง่เป็น 

■ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จํานวน 62,566 ล้านบาท ลดลง 3,267 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.96 มีสาเหตมุาจากการซือ้หุ้นคืน

จํานวน 4,863 ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2562 จํานวน 1,888 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีมีกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 จํานวน 4,316 ล้านบาท 

■ สว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน 7,727 ล้านบาท ลดลง 499 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.07  

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย (ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถอืหุ้น 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

1Q63 1Q62 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 50.96% 112 99       

 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 50.96% 114 278        

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั  99.99% 3 251           

 บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากดั (มหาชน) (งบการเงินรวม) 57.49% 465 496        

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากดั 100.00% (6) 111          

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 83.44% 16 139            

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 51.00% (187) (30)       

A 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 3,240 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก    

ไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนท่ีมีมลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 2,352 ล้านบาท โดยมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของไตรมาสนีแ้บง่เป็น ลกูค้าราย

ยอ่ยร้อยละ 57.48 ลกูค้าสถาบนัร้อยละ 40.52 และลกูค้าตา่งประเทศร้อยละ 2.00 



 
บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํนวน 112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.13 จากไตรมาสเดยีวกนัปีก่อน โดย

รายได้รวมลดลงร้อยละ 5.03 จากกําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ีรายได้คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์เพ่ิมสงูขึน้ 

สอดคล้องกบัการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท สาํหรับคา่ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 15.18 เป็นไปตามรายได้ท่ีลดลง และ

มาตรการในการควบคมุคา่ใช้จ่าย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีอตัราการดํารงเงินกองทนุสภาพคลอ่งสทุธิเทา่กบัร้อยละ 120.62 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ขัน้ตํา่ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กําหนดไว้ คือไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.00 ของหนีส้ินทัว่ไปและทรัพย์สนิท่ีต้องวางเป็นประกนั 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จาํกดั (มหาชน)  

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มีเบีย้ประกันภยัรับรวม 2,236 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ปีก่อนจาํนวน 197 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.66 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ จากยอดขายในช่องทาง 

External Partner ท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้ เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน โดยเบีย้ประกนัภยัรถยนต์มจํีานวน 1,898 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 188   

ล้านบาท หรือร้อยละ 10.99 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 

สาํหรับผลการดําเนินงาน บริษัทมีกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จาํนวน 114 ล้านบาท ลดลง 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.99 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีกอ่น เป็นผลจากรายได้จากการลงทนุลดลง และคา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่บําเหน็จเพ่ิมขึน้ 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จํานวน 50,284 ล้านบาท ลดลงจํานวน 420 ล้านบาท หรือ   

ร้อยละ 0.83 จากสิน้ปีก่อน ซึ่งมาจากสินเช่ือเช่าซือ้สุทธิลดลง 365  ล้านบาท หรือร้อยละ 0.73 เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 

COVID-19 ได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจจากการหยดุชะงกัของภาคการผลิตแล 1ะรายได้ของสถานประกอบการท่ีลดลง ทําให้พอร์ตเช่าซือ้ได้รับ

ผลกระทบตามมาด้วย 1ในขณะท่ีหนีส้ินรวมมีจํานวน 42,895 ล้านบาท ลดลง 251 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.58 และสว่นของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 

7,390 ล้านบาท ลดลง 167 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.21 จากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2562  

กาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํนวน 436 ล้านบาท ลดลง 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 จากไตร

มาสเดียวกนัปีก่อน โดยมีรายได้รวมเพ่ิมขึน้ 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.67 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึน้จํานวน 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.49 

ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูมีจํานวน 140 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 366.67 จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน 

จากการกนัสาํรองเพ่ือรองรับผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (ECL) ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (TFRS9)   

 

 

 

 

 

 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัทําเอกสารฉบบันีเ้พ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยข้อมลูที่ปรากฎอยูใ่นเอกสารนีเ้ป็นผลการดําเนินงานของ

บริษัทที่เกิดขึน้จริง  และบางส่วนมีการอ้างอิงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้มาจากแหล่งข้อมลูภายนอกที่มีอยู่ ณ วนัที่จัดทําเอกสาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ผู้อา่นหรือผู้ รับข้อมลูควรพิจารณาข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและโปรดใช้วิจารณญาณของ

ตนเองก่อนการตดัสินใจทําธุรกรรมใดๆ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ความไมถ่กูต้อง ความไมเ่หมาะสม หรือความไมส่มบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทัง้หมดที่ปรากฎในเอกสารฉบบันี ้


