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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 2 มีแนวโน้มหดตวัสงูขึน้มำก เมื่อเทียบกบักำรหดตวัของเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 1 ที่ร้อยละ 1.8 โดยเป็นผลกระทบ
จำกควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ซึง่ภำครัฐได้ออกมำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดอยำ่งเข้มงวดในชว่งเดือนเมษำยน 
ทัง้กำรปิดเมือง และกำรประกำศเคอร์ฟิวทัว่ประเทศ สง่ผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเกือบทกุภำคสว่นต้องหยดุชะงกัลงชัว่ครำว ถึงแม้วำ่จะมี
มำตรกำรผอ่นคลำยออกมำเป็นระยะในช่วงเดือนพฤษภำคมและมิถนุำยน ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในประเทศที่คลีค่ลำยลงแล้วก็ตำม 
โดยทกุภำคเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตวัลง ทัง้ภำคกำรทอ่งเทีย่ว ที่มีกำรห้ำมเดินทำงเข้ำประเทศ หรือกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหวำ่งประเทศ 
ภำคสง่ออก ที่ได้รับผลกระทบจำกอปุสงค์ที่ลดลงอยำ่งมำกของประเทศคูค้่ำ กำรบริโภคภำคเอกชน ที่ออ่นแอลงตำมมำตรกำรควบคมุโรค
ระบำดและกำรลดกำรจ้ำงงำน ถงึแม้วำ่จะมีกำรผอ่นคลำยมำตรกำรควบคมุโรคระบำดและได้รับกำรเยยีวยำจำกภำครัฐ กำรลงทนุภำคเอกชนที่
ปรับลดลงจำกกกำรชะลอกำรลงทนุ ตำมควำมต้องกำรสนิค้ำและบริกำรท่ีหดตวัลง ในขณะที่กำรใช้จ่ำยภำครัฐ คำดวำ่จะขยำยตวัดีขึน้ จำกกำร
ใช้จำ่ยทีเ่ก่ียวข้องกบักำรควบคมุกำรระบำดของไวรัส COVID-19  

ทัง้นี ้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่สง่ผลกระทบตอ่เนื่องรุนแรงตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ธนำคำรแหง่ประเทศ
ไทยและสถำบนักำรเงินได้ร่วมกนัออกมำตรกำรตำ่งๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบของ COVID-19 ที่เกิดขึน้ตอ่ประชำชนและภำคธุรกิจ ซึง่ได้แก ่
มำตรกำรชว่ยเหลอืลกูหนีร้ำยยอ่ยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มำตรกำรเลือ่นก ำหนดช ำระหนี ้และมำตรกำรสนิเช่ือดอกเบีย้ต ำ่ (Soft Loan) ส ำหรับ
ลกูหนี ้SMEs และมำตรกำรเพิ่มสภำพคลอ่งให้แก่กองทนุรวมที่ขำดสภำพคลอ่งในตลำดกำรเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) และ
กำรจดัตัง้กองทนุเพื่อรักษำสภำพคลอ่งของกำรระดมทนุในตลำดตรำสำรหนี ้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ในขณะท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแหง่ประเทศไทย ได้มีมติให้ปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลงอีกร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ในเดอืนพฤษภำคม 
2563 สง่ผลให้อตัรำดอกเบีย้นโยบำยปรับลดลงมำอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 ตอ่ปี เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตวักวำ่คำดกำรณ์เดมิ 
และอตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโน้มติดลบมำกกวำ่ที่ประเมินไว้ 

สรุปเหตุการณ์ส าคัญในไตรมาส 2 ปี 2563 
เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั(มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ในอตัรำ
หุ้นละ 1.20 บำท แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัท่ี 13 สิงหำคม 2563 และมีก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในวนัที่ 27 สงิหำคม 2563 

 

 

 



 

 

ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มธนชำต  รวมถึงกำรขำยหุ้นสำมัญของธนำคำรธนชำตให้กับธนำคำรทหำรไทย และกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของธนำคำรทหำรไทยเสร็จสิน้ ส่งผลให้ ณ วนัที่ 30 
มิถนุำยน 2563 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ธนชำตมีกำรเปลีย่นแปลงไปดงัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 4.53% 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง และซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563) 

หมายเหต ุ: TCAP = บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอส เอฟ จ ากดั,  MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ากดั, MBK =  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน), PRG = บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี 
จ ากดั (มหาชน),  TNS = บล. ธนชาต, TNI = บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน), TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ ากดั,  SPV 1 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ ากดั, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั, THANI = บริษัท ราชธานี 
ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนน่ิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วิส จ ากดั, TMS = บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

 

 

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% 

2 

2.02% 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี และงวด 6 เดือนแรกปี 2563 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 1,351 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ส ำคญั ดงันี ้ 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 129 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 296 ล้ำนบำท 

■ บริษัท รำชธำนีลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 443 ล้ำนบำท 

■ ขำดทนุสทุธิของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ และบริษัทยอ่ยอื่น มีจ ำนวน 95 ล้ำนบำท 

■ สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี มีจ ำนวน 672 ล้ำนบำท 

สง่ผลให้งบกำรเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 1,029  ล้านบาท ลดลง 3,287 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.16  จำกไตรมำสก่อน 
โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก ในไตรมำสก่อนมีกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“AJT”) ประกอบกบั
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมในไตรมำสนีป้รับลดลง เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 แต่อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทยอ่ยที่ส ำคญั ทัง้บริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต บริษัท ธนชำตประกนัภยั รวมถึงบริษัท รำชธำนีลสิซิ่ง ยงัมีผลกำรด ำเนินงำนอยูใ่นเกณฑ์ดี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรตอ่หุ้น  (EPS) ในไตรมำส 2 ปี 2563 เทำ่กบั 0.98 บำท ลดลงจำก 3.86 บำท โดยมีอตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
(ROAA) และอตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉลีย่ (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 3.60 และ 6.54 ตำมล ำดบั 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 5,953 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมที่ส ำคญั ดงันี ้ 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 241 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 481 ล้ำนบำท 

■ บริษัท รำชธำนีลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 908 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำต เอสพีวี 2 จ ำกดั มกี ำไรสทุธิจ ำนวน 2,905 ล้ำนบำท 

■ ก ำไรสทุธิของบริษัทบริหำรสนิทรัพย์ และบริษัทยอ่ยอื่น มจี ำนวน 77 ล้ำนบำท 

■ สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี มีจ ำนวน 1,626 ล้ำนบำท 

สง่ผลให้งบกำรเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 5,345  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,430 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.53 จำกงวดเดียวกนั
ปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุใน AJT และสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม ที่ปรับเพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มี EPS ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 เท่ำกบั 4.94 บำท เพิ่มขึน้จำก 3.42 บำท โดยมี ROAA และ ROAE อยู่ที่ร้อยละ 7.67 และ 
16.56 ตำมล ำดบั 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 งวด 3 เดอืนสิน้สดุวันที ่ งวด 6 เดอืนสิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบับสอบทาน 30-ม.ิย.-63 31-ม.ีค.-63 30-ม.ิย.-62 30-ม.ิย.-63 30-ม.ิย.-62 

     ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)   (ปรับปรงุใหม)่  (ปรับปรงุใหม)่ 

รายไดด้อกเบีย้ 1,028 1,135 1,079 2,163 2,141 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 420 404 386 824 758 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 608 731 693 1,339 1,383 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 2,040 5,645 1,154 7,685 2,475 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ(1) 2,648 6,376 1,847 9,024 3,858 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานอืน่ๆ 705 734 840 1,439 1,610 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ / หนีส้ญู      

    หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลับ) 216 157 169 373 (286) 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 1,727 5,485 838 7,212 2,534 

ภาษีเงนิได ้ 376 883 140 1,259 511 

ก าไรส าหรับงวดจากผลการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 1,351 4,602 698 5,953 2,023 

ก าไรส าหรับงวดจากผลการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - - 3,108 - 5,844 

ก าไรส าหรบังวด 1,351 4,602 3,806 5,953 7,867 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 1,029 4,316 1,899 5,345 3,915 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.98 3.86 1.66 4.94 3.42 

      

 30-ม.ิย.-63 31-ม.ีค.-63 31-ธ.ค.-62   

     ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)      

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 51,094 52,416 53,159   

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ 47,398 47,316 45,421   

สนิทรัพยร์วม 148,732 148,619 160,927   

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 46,240 42,626 44,780   

หนีส้นิรวม 77,093 78,326 86,868   

สว่นของบรษัิทใหญ ่ 63,396 62,566 65,833   

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 8,243 7,727 8,226   

สว่นของเจา้ของรวม 71,639 70,293 74,059   

      

 30-ม.ิย.-63 31-ม.ีค.-63 30-ม.ิย.-62 30-ม.ิย.-63 30-ม.ิย.-62 

     อตัรสว่นผลการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)      

ROAA 3.60 11.62 1.42 7.67 1.48 

ROAE (2) 6.54 26.30 11.08 16.56 11.58 

      

 30-ม.ิย.-63 31-ม.ีค.-63 31-ธ.ค.-62   

D/E Ratio (เทา่) 1.08 1.11 1.17   

(1) รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

(2) ROAE ค านวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

 

 

 
 



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q63 1Q63 
เปลี่ยนแปลง 

6M63 
6M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม่) +/(-) % 
รายได้ดอกเบีย้ 1,028 1,135 (107) (9.43) 2,163 2,141 22 1.03 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน – เงินฝำก         
        สถำบนักำรเงิน 45 30 15 50.00 75 62 13 20.97 
    เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือค้ำ 22 26 (4) (15.38) 48 60 (12) (20.00) 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 56 95 (39) (41.05) 151 131 20 15.27 
    เงินให้สินเช่ือ 53 62 (9) (14.52) 115 142 (27) (19.01) 
    กำรให้เช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 852 922 (70) (7.59) 1,774 1,746 28 1.60 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 420 404 16 3.96 824 758 66 8.71 
    รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ ยืมจำก         
        สถำบนักำรเงิน 50 63 (13) (20.63) 113 184 (71) (38.59) 
    ตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 365 337 28 8.31 702 567 135 23.81 
    คำ่ธรรมเนียมในกำรกู้ ยืม 5 4 1 25.00 9 7 2 28.57 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 608 731 (123) (16.83) 1,339 1,383 (44) (3.18) 

 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 608 ล้านบาท ลดลง 123 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.83 
จำกไตรมำสก่อน โดยแบง่เป็น 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 1,028 ล้ำนบำท ลดลง 107 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.43 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้ดอกเบีย้
เช่ำซือ้ของรำชธำนีลสิซิ่ง จำกกำรชะลอกำรปลอ่ยสนิเช่ือ ซึง่เป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และมีควำมเสี่ยงที่สงูขึน้ จึงปรับ
นโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือให้มีควำมระมดัระวงัและเข้มงวดมำกขึน้ 

■ คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 420 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 16 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.96 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจำกคำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ตรำสำรหนี ้
ของรำชธำนีลสิซิ่งที่เพิ่มขึน้ ตำมกำรปรับโครงสร้ำงตรำสำรหนีใ้ห้เป็นระยะยำวมำกขึน้ 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 1,339 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.18 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยแบง่เป็น 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 2,163 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.03 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ดอกเบีย้
เช่ำซือ้ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ตำมวิธีอตัรำผลตอบแทนที่แท้จริง (EIR) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 

■ คำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 824 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.71 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจำกคำ่ใช้จ่ำยดอกเบีย้ตรำสำรหนี ้
ของรำชธำนีลสิซิ่งที่เพิ่มขึน้ ตำมกำรปรับโครงสร้ำงตรำสำรหนีใ้ห้เป็นระยะยำวมำกขึน้ 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q63 1Q63 
เปลี่ยนแปลง 

6M63 
6M62 เปลี่ยนแปลง 

 +/(-) % (ปรับปรุงใหม่)  +/(-) % 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 320 352 (32) (9.09) 672 558 114 20.43 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน         
   ท่ีวดัด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ / ก ำไรสทุธิ         
   จำกธุรกรรมเพ่ือค้ำและปริวรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ 70 (167) 237 141.92 (97) 52 (149) (286.54) 
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ 6 3,744 (3,738) (99.84) 3,750 202 3,548 1,756.44 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสีย 672 954 (282) (29.56) 1,626 140 1,486 1,061.43 
ก ำไรจำกทรัพย์สินรอกำรขำยและทรัพย์สินอ่ืน 43 129 (86) (66.67) 172 146 26 17.81 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั / ประกนัชีวติสทุธิ 581 420 161 38.33 1,001 766 235 30.68 
รำยได้เงินปันผล 231 32 199 621.88 263 116 147 126.72 
รำยได้อ่ืนๆ 117 181 (64) (35.36) 298 495 (197) (39.80) 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 1,720 5,293 (3,573) (67.50) 7,013 1,917 5,096 265.83 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 2,040 5,645 (3,605) (63.86) 7,685 2,475 5,210 210.51 

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 2,040 ล้านบาท ลดลง 3,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 
63.86 จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 320 ล้ำนบำท ลดลง 32 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.09 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ลดลงของคำ่ธรรมเนียมรับคำ่เบีย้ประกนั  

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 1,720 ล้ำนบำท ลดลง 3,573 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 67.50 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก          
ในไตรมำสก่อนมีกำรรับรู้ก ำไรจำกเงินลงทนุ จำกกำรขำยหุ้น AJT ส ำหรับสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้
เสยี มีจ ำนวน 672 ล้ำนบำท ลดลง 282 ล้ำนบำท เนื่องจำกในไตรมำสนี ้สว่นแบ่งก ำไรของธนำคำรทหำรไทยลดลงจำกไตรมำส
ก่อน  

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจ านวน 7,685 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,210 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 210.51 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้คำ่ธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 672 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 114 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.43 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของคำ่นำยหน้ำจำกธุรกิจหลกัทรัพย์ตำมปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ   

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 7,013 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,096 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 265.83 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก  
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทุน มีจ ำนวน 3,750 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยหุ้น AJT และส่วนแบ่งก ำไรจำก        
เงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี มีจ ำนวน 1,626 ล้ำนบำท สว่นใหญ่เกิดจำกกำรรับรู้สว่นแบง่ก ำไรของธนำคำรทหำรไทย  
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) 
 
 

 2Q63 1Q63 
เปลี่ยนแปลง 

6M63 
6M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม่) +/(-) % 
คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน     458 445 13 2.92 903 990 (87) (8.79) 
คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ์ 60 60 - - 120 124 (4) (3.23) 
คำ่ภำษีอำกร 5 6 (1) (16.67) 11 21 (10) (47.62) 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร 13 11 2 18.18 24 50 (26) (52.00) 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 169 212 (43) (20.28) 381 425 (44) (10.35) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 705 734 (29) (3.95) 1,439 1,610 (171) (10.62) 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 705 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.95 จำกไตรมำสก่อน สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด และกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 1,439 ล้านบาท ลดลง 
171 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.62 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน เนื่องจำกในงวด 6 
เดือนแรก ปีก่อนมีกำรตัง้คำ่ใช้จ่ำย one-time เพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำย ุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 
 
 

 2Q63 1Q63 
เปลี่ยนแปลง 

6M63 
6M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม่) +/(-) % 
ผลขำดทนุด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ / หนีส้ญู          
    หนีส้งสยัจะสญูและขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ (โอนกลบั) 216 157 59 37.58 373 (286) 659 230.42 

 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
59 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.58 โดยเป็นกำรตัง้คำ่ใช้จำ่ยของรำชธำนีลสิซิ่ง เพื่อรองรับควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตจำกภำวะ
เศรษฐกิจหดตวัซึง่เป็นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 373 ล้านบาท 
ในขณะที่ งวด 6 เดือนแรก ปีก่อน บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีโอนกลบัคำ่ใช้จ่ำยหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่จ ำนวน 286 
ล้ำนบำท  

 
 
 



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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ฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 
30 มถินุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562      เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      3      0.00       3      0.00    - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ– เงนิฝาก                      

   สถาบันการเงนิ     24,299  16.34     7,404     4.60    16,895 228.19 

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น       

   ก าไรหรอืขาดทนุ 5,862 3.94 - - 5,862 100.00 

เงนิลงทนุสทุธ ิ     10,817  7.27     41,551    25.82   (30,734)    (73.97)  

เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธ ิ         47,398  31.87         45,421     28.22        1,977 4.35 

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ     51,094  34.35     53,159    33.03    (2,065)   (3.88) 

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ         3,050  2.05         3,128      1.94       (78)   (2.49) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ            272  0.18            301      0.19        (29)  (9.63) 

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

สนิทรัพยอ์ืน่       5,937  4.00       6,537      4.07  (600) (9.18) 

สนิทรพัยร์วม    148,732  100.00     160,927  100.00  (12,195)   (7.58)  

  
  

 
  

  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ – เงนิกูย้มืจาก 

  
    

  
    สถาบันการเงนิ 9,376  6.30 15,660  9.73  (6,284)   (40.13) 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 46,240  31.09 44,780  27.83  1,460        3.26 

หนีส้นิจากสัญญาประกันภัย / ประกันชวีติ 12,087 8.13 13,096 8.14 (1,009) (7.70) 

หนีส้นิอืน่ 9,390  6.31  13,332  8.28  (3,942)  (29.57)  

หนีส้นิรวม 77,093  51.83 86,868  53.98  (9,775)  (11.25)  

             

สว่นของบรษัิทใหญ ่ 63,396  42.63 65,833  40.91  (2,437)  (3.70)  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 8,243  5.54 8,226  5.11  17  0.21 

สว่นของเจา้ของรวม 71,639  48.17 74,059  46.02  (2,420)  (3.27)  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 148,732  100.00  160,927  100.00  (12,195)  (7.58) 

 
        

  
มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 60.46    57.46    

   

 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 148,732 ล้านบาท ลดลง 12,195 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.58 
จำกสิน้ปี 2562 โดยรำยกำรส ำคญัของสนิทรัพย์ มีดงันี ้

■ สนิทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ มีจ ำนวน 5,862 ล้ำนบำท 

■ เงินลงทนุสทุธิ มีจ ำนวน 10,817 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 30,734 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 73.97 สำเหตหุลกัมำจำกกำรขำยและ
ครบก ำหนดของพนัธบตัรรัฐบำล  

■ เงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ มีจ ำนวน 47,398 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 1,977 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.35  
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■ เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ มีจ ำนวน 51,094 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 2,065 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.88 
สำเหตหุลกัมำจำกยอดสนิเช่ือปลอ่ยใหมข่องรำชธำนีลสิซิ่งลดลง จำกกำรชะลอกำรปลอ่ยสินเช่ือ ซึ่งเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตวั และมีควำมเสีย่งที่สงูขึน้ จึงปรับนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือให้มีควำมระมดัระวงัและเข้มงวดมำกขึน้ 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัที ่30 มิถนุำยน 2563 มีจ านวน 77,093 ล้านบาท ลดลง 9,775 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.25 จำก    
สิน้ปี 2562 โดยมีรำยกำรส ำคญัดงันี ้

■ รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน มีจ ำนวน 9,376 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 6,284 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 40.13 จำกกำรบริหำรสภำพคลอ่ง 

■ ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม มีจ ำนวน 46,240 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 1,460 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.26 
สาเหตหุลกัมาจาก บริษัทยอ่ยมีกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะยำวจ ำนวน 13,232 ล้ำนบำท และมีตรำสำรหนีข้องบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย ครบก ำหนดไถ่ถอนจ ำนวน 10,478 ล้ำนบำท  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 มีจ านวน 71,639 ล้านบาท ลดลง 2,420 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.27 จำกสิน้ปี 
2562 โดยแบง่เป็น 

■ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 63,396 ล้ำนบำท ลดลง 2,437 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.70 มีสำเหตมุำจำกกำรซือ้หุ้นคืน
จ ำนวน 4,863 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีหลงัของปี 2562 จ ำนวน 1,888 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 จ ำนวน 5,345 ล้ำนบำท 

■ สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ จ ำนวน 8,243 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.21  

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย (ล้านบาท) 
 
 

บริษัทย่อย 
สัดส่วน

การถอืหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

2Q63 1Q63 2Q62 6M63 6M62 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 129 112 1,437 241 1,536 

 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 296 185 805 481 1,083 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกดั  99.99% 25 3 1 28 252 

 บริษัท รำชธำนีลิสซิง่ จ ำกดั (มหำชน) (งบกำรเงินรวม) 57.49% 443 465 511 908 1,007 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกดั 100.00% (11) (6) 19 (17) 130 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกดั 83.44% (6) 16 (4) 10 135 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 51.00% (153) (132) (52) (285) (82) 
A 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

มลูคำ่กำรซือ้ขำยเฉลีย่ตอ่วนัผำ่นบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 เทำ่กบั 3,095 ล้ำนบำท ลดลงจำก      
ไตรมำสก่อนที่มีมลูคำ่กำรซือ้ขำยเฉลีย่ตอ่วนัเทำ่กบั 3,240 ล้ำนบำท โดยมีสว่นแบง่กำรตลำดคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.40 และมลูคำ่กำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์แบง่เป็นลกูค้ำรำยยอ่ยร้อยละ 70.73 ลกูค้ำสถำบนัร้อยละ 28.34 และลกูค้ำตำ่งประเทศ ร้อยละ 0.93 

ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 129 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.18 จำกไตรมำสก่อน โดยรำยได้รวม
เทำ่กบั 394 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.06 จำกรำยได้คำ่นำยหน้ำจ ำนวน 288 ล้ำนบำท และดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์จ ำนวน 31 
ล้ำนบำท ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยต้นทนุทำงกำรเงิน และคำ่ธรรมเนียมและบริกำรจ่ำยเทำ่กบั 44 ล้ำนบำท คำ่ใช้จ่ำยด ำเนินงำนเทำ่กบั 190 ล้ำนบำท 

ส ำหรับก าไรสุทธิงวด 6 เดือนสิน้สุด 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวน 241 ล้านบาท ลดลง 1,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.31 จำกงวด
เดียวกนัปีก่อน โดยรำยได้รวมมีจ ำนวน 752 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 68.94 เนื่องจำกงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 มีกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ
จำกเงินลงทนุเผ่ือขำยเป็นเงินลงทนุเพื่อค้ำ รับรู้สว่นตำ่งก ำไรผำ่นงบก ำไรขำดทนุแทนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จจ ำนวน 1,715 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยได้
คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวน 594 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.41 สอดคล้องกบัภำวะกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์และสว่นแบง่ทำง
กำรตลำดของบริษัทในชว่งเวลำดงักลำ่ว ในขณะที่ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ที่ลดลงตำมปริมำณเงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์  ส ำหรับ
คำ่ใช้จ่ำยรวมลดลงร้อยละ 10.67 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีอัตรำกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเท่ำกับร้อยละ 124.70 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ขัน้ต ่ำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก ำหนดไว้ คือไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.00 ของหนีส้ินทัว่ไปและทรัพย์สินที่ต้องวำง
เป็นประกนั 

บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากดั (มหาชน)  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีเบีย้ประกันภยัรับรวม 1,868 ล้านบาท ลดลง 368 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 16.45 จำกไตรมำสก่อน เป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ในขณะท่ีเบีย้ประกนัภยัรับรวมของบริษัท 
งวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจ านวน 4,104 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัปีกอ่น เป็นผลจำก
ยอดขำยในช่องทำงที่ External Broker มีอตัรำกำรขยำยตวัมำกกวำ่ร้อยละ 200 เมื่อเทียบกบัในช่วงระยะเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน บริษัทมกี าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 296 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 111 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.00 
จำกไตรมำสก่อน โดยก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้เป็นผลจำกเบีย้ประกนัภยัรับที่ลดลง ท ำให้ส ำรองเบีย้รับรู้ที่ยงัไมเ่ป็นรำยได้ คลำยกลบัมำเป็นรำยได้ 
ประกอบกบัคำ่สนิไหมทดแทนรถยนต์ลดลง เป็นผลจำกมำตรกำรกำรปิดเมืองเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ท ำให้จ ำนวนอบุตัิเหตุ
ลดลงอยำ่งมำก ในขณะเดียวกนั บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 จ านวน 481 ล้านบาท ลดลง 

602 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.59 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อน เป็นผลจำกในช่วงไตรมำส 2 ปีก่อนมีธุรกรรมกำรโอนเปลีย่นประเภทเงิน
ลงทนุในกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัจำกเงินลงทนุเผ่ือขำยเป็นเงินลงทนุเพื่อค้ำ รับรู้สว่นตำ่งก ำไรผำ่นงบก ำไรขำดทนุแทนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จจ ำนวน 
768 ล้ำนบำท 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัท รำชธำนีลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 52,451 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1,747 ล้ำนบำท หรือ   
ร้อยละ 3.45 จำกสิน้ปีก่อน สินเชื่อเช่าซือ้มีจ านวน 47,760 ล้านบาท ลดลง 1,949 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.92 ซึ่งเป็นไปตำมภำวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตวั และมีควำมเสีย่งที่สงูขึน้จำกภำวะเศรษฐกิจที่ไมแ่น่นอน บริษัทจึงปรับนโยบำยกำรปลอ่ยสินเช่ือให้ระมดัระวงัและมีควำม
เข้มงวดมำกขึน้ โดยสนิเช่ือเช่ำซือ้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  91.06 ของสนิทรัพย์รวม ซึ่งสว่นใหญ่มำจำกกำรปลอ่ยสินเช่ือเช่ำซือ้ในกลุม่รถบรรทกุ 
ในขณะท่ีหนีส้นิรวม และสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีจ ำนวน 44,528 ล้ำนบำทและ 7,923 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 533 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.25 
จำกไตรมำสก่อน โดยมีรำยได้รวมจ ำนวน 1,127 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.23 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีจ ำนวน 287 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.80 จำกกำรจดัหำแหลง่เงินกู้ยืมที่มีต้นทนุทำงกำรเงินเพื่อรองรับกำรปลอ่ยสินเช่ือ ส ำหรับผล
ขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้มีจ ำนวน 65 ล้ำนบำท ลดลง 75 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 53.57 เนื่องจำกกำรเข้ำร่วมมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลอืแก่ลกูค้ำที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยในโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้และกำรพกัช ำระ
หนีเ้พื่อบรรเทำภำระทำงกำรเงินให้กบัลกูค้ำที่ประสบปัญหำทำงกำรเงิน ที่ผอ่นปรนให้คงสถำนะกำรจดัชัน้ส ำหรับลกูค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับงวด 6 เดือนแรก ปี  2563 มีจ านวน 969 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 
1.25 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยรำยได้รวมมีจ ำนวน 2,198 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 172 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.49 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมี
จ ำนวน  537 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 53 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.95 ซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำรจดัหำแหลง่เงินกู้ ยืมเพื่อรองรับกำรปลอ่ยสินเช่ือ ผลขำดทนุ
ด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้มีจ ำนวน 205 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 135 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 192.86 เนื่องจำกในงวดเดียวกนัของปีก่อนมีกำรกลบั
รำยกำรคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจ ำนวน 60 ล้ำนบำท ท ำให้คำ่ใช้จ่ำยหนีส้งสยัจะสญูในไตรมำส 2 ปีก่อนมีจ ำนวนน้อยกวำ่ปกติ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธ์ิ 
บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำเอกสำรฉบบันีเ้พ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยข้อมลูที่ปรำกฎอยูใ่นเอกสำรนีเ้ป็นผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทที่เกิดขึน้จริง  และบำงส่วนมีกำรอ้ำงอิงข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้มำจำกแหล่งข้อมลูภำยนอกที่มีอยู่ ณ วนัที่จัด ท ำเอกสำร ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลำตำมภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ผู้อำ่นหรือผู้ รับข้อมลูควรพิจำรณำข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและโปรดใช้วิจำรณญำณของ
ตนเองก่อนกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมใดๆ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ควำมไมถ่กูต้อง ควำมไมเ่หมำะสม หรือควำมไมส่มบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทัง้หมดที่ปรำกฎในเอกสำรฉบบันี  ้


