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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำส 3 มีแนวโน้มหดตวัในอตัรำที่ชะลอลงจำกไตรมำสก่อนทีเ่ศรษฐกจิมีกำรหดตวัลงถึงร้อยละ 12.2 เป็นผลจำกมำตรกำร
ผ่อนคลำยกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 และมำตรกำรเยียวยำผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ ถึงแม้วำ่ทกุภำค
เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้จำกไตรมำสก่อน แตก่ิจกรรมทำงเศรษฐกจิในเกือบทกุภำคสว่นยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำ โดยกำรบริโภคภำคเอกชนมี
แนวโน้มฟืน้ตวั ตำมกำรจ้ำงงำน และควำมเชื่อมัน่ผู้บริโภคทีท่ยอยปรับดีขึน้ กำรลงทนุภำคเอกชนมีแนวโน้มหดตวัลดลง ตำมอปุสงค์ในประเทศ
และต่ำงประเทศที่ทยอยปรับตวัดีขึน้ กำรส่งออกยงัคงหดตวัสงู แต่มีแนวโน้มดีขึน้ตำมอปุสงคข์องประเทศคู่ค้ำที่เร่ิมฟืน้ตวั  ส ำหรับภำคกำร
ท่องเที่ยวคำดวำ่จะหดตวัสงูอยำ่งต่อเนื่อง จำกกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหวำ่งประเทศ ส่วนกำรใช้จ่ำยภำครัฐขยำยตวัสงูขึน้และเป็นตวัขบัเคลื่อน
หลกัในภำวะทีเ่ศรษฐกจิยงัคงอ่อนแอ จำกสญัญำณกำรทยอยฟืน้ตวัของเศรษฐกจิไทยดงักล่ำว ธนำคำรแหง่ประเทศไทยได้ปรับเพิ่มประมำณ
กำรกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยจำกหดตวัร้อยละ 8.1 มำอยู่ที่หดตวัร้อยละ 7.8 ในขณะท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ยงัคงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

ทัง้นี ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบนักำรเงินยงัคงร่วมกนัออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อบรรเทำผลกระทบของ COVID-19 ทีเ่กิดขึน้ต่อประชำชน
และภำคธุรกิจเพิ่มเติม ซึง่รวมถึง มำตรกำรช่วยเหลือลกูหนีร้ำยยอ่ยระยะที่ 2 และโครงกำร DR BIZ แก้หนีธุ้รกิจที่มีเจ้ำหนีห้ลำยรำย ส ำหรับ
สินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำส 3 ปี 2563 ขยำยตวัเพิม่ขึน้เล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน โดยเป็นกำรขยำยตวัของสินเชือ่รำยย่อย ซึง่
สอดคล้องกบักำรฟืน้ตวัของกำรบริโภคภำคเอกชน ในขณะท่ีสินเชื่อธุรกจิและสินเชื่อวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมหดตวัลง ด้ำนเงินฝำก
ปรับตวัเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัสินเชื่อที่ขยำยตวั ส ำหรับสินเชื่อด้อยคณุภำพในไตรมำสนี ้ปรับตวัเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อน ตำมภำวะเศรษฐกิจทีย่งั
อ่อนแอ  

 



 

 

ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มธนชำต  รวมถึงกำรขำยหุ้นสำมญัของธนำคำรธนชำตให้กบัธนำคำรทหำรไทย และกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของธนำคำรทหำรไทยเสร็จสิน้ ส่งผลให้ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2563 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มธนชำตมีกำรเปล่ียนแปลงไปดงัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 4.53% 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง และซือ้ขายหุ้นธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย (ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 = บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน), 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 แมเนจ
เม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

 

 

TCAP 

 

บริษัทร่วม ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 

ธุรกิจเช่าซือ้ ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์
ด้อยคุณภาพ 

20.11% 

MBK Life 

SPV2 

TTD 

MAX-AMC TS-AMC MBK NFS-AMC 

SSV TMS 

ธุรกิจประกันภัย/
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 3 และงวด 9 เดือน ปี 2563 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 935 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมที่ส ำคญั ดงันี ้ 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 65 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 169 ล้ำนบำท 

■ บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 472 ล้ำนบำท 

■ ขำดทนุสทุธิของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ และบริษัทย่อยอื่น มีจ ำนวน 31 ล้ำนบำท 

■ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย มีจ ำนวน 282 ล้ำนบำท 

ส่งผลให้งบกำรเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 639  ล้านบาท ลดลง 390 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.90 จำกไตรมำสก่อน โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตรมำสนีป้รับลดลง เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจหดตวัลง แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยที่ส ำคญั ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต บริษัท ธนชำตประกันภยั รวมถึง
บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง ยงัมีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ดี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรต่อหุ้น  (EPS) ในไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกับ 0.61 บำท ลดลงจำก 0.98 บำท โดยมีอตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย 
(ROAA) และอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉล่ีย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 2.57 และ 4.08 ตำมล ำดบั 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 6,888 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่ส ำคญั ดงันี ้ 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 306 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิจ ำนวน 650 ล้ำนบำท 

■ บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 1,380 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำต เอสพวีี 2 จ ำกดั มกี ำไรสทุธิจ ำนวน 2,910 ล้ำนบำท 

■ ก ำไรสทุธิของบริษัทบริหำรสินทรัพย์ และบริษัทย่อยอื่น มจี ำนวน 41 ล้ำนบำท 

■ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย มีจ ำนวน 1,908 ล้ำนบำท 

ส่งผลให้งบกำรเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 5,984 ล้านบาท ลดลง 403 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.31 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มี EPS ในงวด 9 เดือน ปี 2563 เท่ำกบั 5.59 บำท เพิ่มขึน้จำก 5.57 บำท จำกจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียปรับลดลงตำมโครงกำรซือ้หุ้นคืน
ของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรซือ้หุ้นคืนแล้วเสร็จเมื่อช่วงไตรมำส 1 และไตรมำส 2 ปี 2563 โดยมี ROAA และ ROAE อยู่ที่ร้อยละ 6.04 และ 12.48 
ตำมล ำดบั 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 งวด 3 เดอืนสิน้สดุวันที ่ งวด 9 เดอืนสิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบับสอบทาน 30-ก.ย.-63 30-ม.ิย.-63 30-ก.ย.-62 30-ก.ย.-63 30-ก.ย.-62 

     ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)   (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

รายไดด้อกเบีย้ 1,022 1,028 1,100 3,185 3,241 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 412 423 418 1,242 1,176 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 610 605 682 1,943 2,065 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 1,238 2,019 1,656 8,860 4,086 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ(1) 1,848 2,624 2,338 10,803 6,151 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานอืน่ๆ 743 681 755 2,113 2,319 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ / หนี้สญู      

    หน้ีสงสัยจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลับ) 5 216 (164) 378 (450) 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 1,100 1,727 1,747 8,312 4,282 

ภาษีเงนิได ้ 165 376 290 1,424 801 

ก าไรส าหรับงวดจากผลการด าเนนิงานตอ่เนื่อง 935 1,351 1,457 6,888 3,481 

ก าไรส าหรับงวดจากผลการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - - 3,159 - 9,002 

ก าไรส าหรบังวด 935 1,351 4,616 6,888 12,483 

ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 639 1,029 2,472 5,984 6,387 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.61 0.98 2.16 5.59 5.57 

      

 30-ก.ย.-63 30-ม.ิย.-63 31-ธ.ค.-62   

     ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)      

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 49,880 51,094 53,159   

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมสทุธ ิ 47,651 47,398 45,421   

สนิทรัพยร์วม 142,405 148,732 160,927   

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,287 46,240 44,780   

หนี้สนิรวม 71,196 77,093 86,868   

สว่นของบรษัิทใหญ่ 62,690 63,396 65,833   

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 8,519 8,243 8,226   

สว่นของเจา้ของรวม 71,209 71,639 74,059   

      

 30-ก.ย.-63 30-ม.ิย.-63 30-ก.ย.-62 30-ก.ย.-63 30-ก.ย.-62 

     อตัรสว่นผลการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)      

ROAA 2.57 3.60 1.70 6.04 1.55 

ROAE (2) 4.08 6.54 14.00 12.48 12.41 

      

 30-ก.ย.-63 30-ม.ิย.-63 31-ธ.ค.-62   

D/E Ratio (เทา่) 1.00 1.08 1.17   

(1) รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

(2) ROAE ค านวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
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 5 

 
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 
 

 3Q63 2Q63 
เปลี่ยนแปลง 

9M63 
9M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม่) +/(-) % 
รายได้ดอกเบีย้ 1,022 1,028 (6) (0.58) 3,185 3,241 (56) (1.73) 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินฝำก         
        สถำบนักำรเงิน 47 45 2 4.44 122 109 13 11.93 
    เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อค้ำ 20 22 (2) (9.09) 68 92 (24) (26.09) 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 39 56 (17) (30.36) 190 200 (10) (5.00) 
    เงินให้สินเชื่อ 58 53 5 9.43 173 202 (29) (14.36) 
    กำรให้เช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 858 852 6 0.70 2,632 2,638 (6) (0.23) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 412 423 (11) (2.60) 1,242 1,176 66 5.61 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ยืมจำก         
        สถำบนักำรเงิน 32 50 (18) (36.00) 145 280 (135) (48.21) 
    ตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 371 365 6 1.64 1,073 885 188 21.24 
    ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืม 6 5 1 20.00 15 11 4 36.36 
    อื่นๆ 3 3 - - 9 - 9 100.00 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 610 605 5 0.83 1,943 2,065 (122) (5.91) 

 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 610 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.83 
จำกไตรมำสก่อน โดยแบง่เป็น 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 1,022 ล้ำนบำท ลดลง 6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.58 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของกำรลงทุนในตรำสำร
หนี ้ประกอบกบัอตัรำผลตอบแทนที่ลดลง 

■ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 412 ล้ำนบำท ลดลง 11 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.60 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำย
ดอกเบีย้รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน - เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 1,943 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท หรือ   
ร้อยละ 5.91 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยแบ่งเป็น 

■ รำยได้ดอกเบีย้ มีจ ำนวน 3,185 ล้ำนบำท ลดลง 56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.73 สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้ดอกเบีย้เงิน
ให้สินเชื่อ 

■ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้มีจ ำนวน 1,242 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.61 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ตรำสำร
หนีข้องรำชธำนีลิสซิ่งที่เพิ่มขึน้ จำกกำรปรับโครงสร้ำงตรำสำรหนีแ้ละเงินกู้ยืมให้เป็นระยะยำวมำกขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนทำงกำรเงิน
ปรับตวัสงูขึน้ 

 

  
 



 

บริษทั ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

 

 6 

 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 
 

 3Q63 2Q63 
เปลี่ยนแปลง 

9M63 
9M62 เปลี่ยนแปลง 

 +/(-) % (ปรับปรุงใหม่)  +/(-) % 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 238 299 (61) (20.40) 848 849 (1) (0.12) 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน         
   ท่ีวดัด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ / ก ำไรสทุธิ         
   จำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ 71 70 1 1.43 (26) 132 (158) (119.70) 
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ 2 6 (4) (66.67) 3,752 454 3,298 726.43 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย 282 672 (390) (58.04) 1,908 212 1,696 800.00 
ก ำไรจำกทรัพย์สินรอกำรขำยและทรัพย์สินอื่น 43 43 - - 215 629 (414) (65.82) 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั / ประกนัชีวิตสทุธิ 473 581 (108) (18.59) 1,474 1,044 430 41.19 
รำยได้เงินปันผล 7 231 (224) (96.97) 270 133 137 103.01 
รำยได้อื่นๆ 122 117 5 4.27 419 633 (214) (33.81) 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่น 1,000 1,720 (720) (41.86) 8,012 3,237 4,775 147.51 
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 1,238 2,019 (781) (38.68) 8,860 4,086 4,774 116.84 

 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 1,238 ล้านบาท ลดลง 781 ล้านบาท หรือร้อยละ 
38.68 จำกไตรมำสก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 238 ล้ำนบำท ลดลง 61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.40 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ลดลงของค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์ธนชำต ตำมปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตลำดหลกัทรัพย์ที่
ปรับลดลง  

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ลดลง 720 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.86 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกส่วนแบ่ง
ก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียลดลง 390 ล้ำนบำท และรำยได้เงินปันผลลดลง 224 ล้ำนบำท ตำมภำวะ
เศรษฐกิจที่หดตวัลง จำกผลกระทบของ COVID-19 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในงวด 9 เดือน ปี 2563 มีจ านวน 8,860 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,774 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 116.84 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 8,012 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4,775 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 147.51 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  
ก ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน มีจ ำนวน 3,752 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยหุ้ น AJT และส่วนแบ่งก ำไรจำก        
เงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึน้  

 

 

 

 



 

บริษทั ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

 

 7 

 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) 
 
 

 3Q63 2Q63 
เปลี่ยนแปลง 

9M63 
9M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม)่ +/(-) % 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน     474 458 16 3.49 1,377 1,475 (98) (6.64) 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ์ 62 60 2 3.33 182 184 (2) (1.09) 
ค่ำภำษีอำกร 4 5 (1) (20.00) 15 30 (15) (50.00) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 47 13 34 261.54 70 60 10 16.67 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 156 145 11 7.59 469 570 (101) (17.72) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 743 681 62 9.10 2,113 2,319 (206) (8.88) 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 743 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 62 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 9.10 จำกไตรมำสก่อน สำเหตหุลกัมำจำกค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 2,113 ล้านบาท ลดลง 206 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.88 จำกงวดเดียวกันปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน เนื่องจำกในงวด 9 เดือน ปี
ก่อนมีกำรตัง้ค่ำใช้จ่ำย one-time เพื่อรองรับกำรชดเชยกรณีพนกังำนเกษียณอำย ุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ / หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 
 
 

 3Q63 2Q63 
เปลี่ยนแปลง 

9M63 
9M62 เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % (ปรับปรุงใหม่) +/(-) % 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ / หนีส้ญู          
    หนีส้งสยัจะสญูและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (โอนกลบั) 5 216 (211) (97.69) 378 (450) 828 184.00 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 5 ล้านบาท ลดลง 211 
ล้านบาท หรือร้อยละ 97.69 สำเหตหุลกัเกิดจำกบริษัทฯ มีโอนกลบัผลขำดทนุด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้  

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 378 ล้านบาท 
ในขณะที่ งวด 9 เดือน ปีก่อน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโอนกลบัค่ำใช้จ่ำยหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 450    
ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกบริษัทบริหำรสินทรัพย์ มีกำรโอนกลบัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู เนื่องจำกมีกำรขำยหนีอ้อกไป  
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ฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562      เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      3      0.00       3      0.00    - - 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ– เงนิฝาก                      

   สถาบันการเงนิ     20,586  14.46     7,404     4.60    13,182 178.04 

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน       

   ก าไรหรอืขาดทนุ 4,478 3.14 - - 4,478 100.00 

เงนิลงทนุสทุธ ิ     11,677  8.20     41,551    25.82   (29,874)    (71.90)  

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมสทุธ ิ         47,651  33.46         45,421     28.22        2,230 4.91 

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ     49,880  35.03     53,159    33.03    (3,279)   (6.17) 

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ         3,059  2.15         3,128      1.94       (69)   (2.21) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ            277  0.19            301      0.19        (24)  (7.97) 

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

สนิทรัพยอ์ืน่       4,794  3.37       6,537      4.07  (1,743) (26.66) 

สนิทรพัยร์วม    142,405  100.00     160,927  100.00  (18,522)   (11.51)  

         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ – เงนิกูย้มืจาก         

    สถาบันการเงนิ 9,514  6.68 15,660  9.73  (6,146)   (39.25) 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 42,287  29.70 44,780  27.83  (2,493)      (5.57) 

หนี้สนิจากสัญญาประกันภัย / ประกันชวีติ 12,044 8.46 13,096 8.14 (1,052) (8.03) 

หนี้สนิอืน่ 7,351  5.16  13,332  8.28  (5,981)  (44.86)  

หนีส้นิรวม 71,196  50.00 86,868  53.98  (15,672)  (18.04)  

             

สว่นของบรษัิทใหญ่ 62,690  44.02 65,833  40.91  (3,143)  (4.77)  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 8,519  5.98 8,226  5.11  293  3.56 

สว่นของเจา้ของรวม 71,209  50.00 74,059  46.02  (2,850)  (3.85)  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 142,405  100.00  160,927  100.00  (18,522)  (11.51) 

           

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 59.78    57.46      
 

 

สินทรัพย์  

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 142,405 ล้านบาท ลดลง 18,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.51 
จำกสิน้ปี 2562 โดยรำยกำรส ำคญัของสินทรัพย์ มีดงันี ้

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสทุธิ – เงินฝำกสถำบนักำรเงิน มีจ ำนวน 20,586 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 13,182 
ล้ำนบำท จำกกำรบริหำรสภำพคล่อง 

■ สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ มีจ ำนวน 4,478 ล้ำนบำท  

■ เงินลงทนุสทุธิ มีจ ำนวน 11,677 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 29,874 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.90 สำเหตุหลกัมำจำกกำรขำยและ
ครบก ำหนดของพนัธบตัรรัฐบำล  
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■ เงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ มีจ ำนวน 47,651 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 2,230 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.91  

■ เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ มีจ ำนวน 49,880 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 3,279 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.17 
สำเหตหุลกัมำจำกยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ของรำชธำนีลิสซิ่งลดลง จำกกำรชะลอกำรปล่อยสินเชื่อ ซึง่เป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตวั และมีควำมเส่ียงที่สงูขึน้ จึงปรับนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อให้มีควำมระมดัระวงัและเข้มงวดมำกขึน้ 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 มีจ านวน 71,196 ล้านบาท ลดลง 15,672 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.04 จำก    
สิน้ปี 2562 โดยมีรำยกำรส ำคญัดงันี ้

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน มีจ ำนวน 9,514 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 6,146     
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 39.25 จำกกำรบริหำรสภำพคล่อง 

■ ตรำสำรหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม มีจ ำนวน 42,287 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 2,493 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.57 สาเหตหุลกัมาจาก 
บริษัทฯ มีตรำสำรหนีท้ีค่รบก ำหนดไถ่ถอน  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 มีจ านวน 71,209 ล้านบาท ลดลง 2,850 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.85 จำกสิน้ปี 
2562 โดยแบ่งเป็น 

■ ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 62,690 ล้ำนบำท ลดลง 3,143 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.77 มีสำเหตมุำจำกกำรซือ้หุ้นคืน
จ ำนวน 4,863 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีหลงัของปี 2562 จ ำนวน 1,888 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลของปี 2563 จ ำนวน 1,258 ล้ำนบำท ในขณะที่มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือน ปี 2563 
จ ำนวน 5,984 ล้ำนบำท 

■ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 8,519 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 293 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.56 จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อย  

ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย (ล้านบาท) 
 
 

บริษัทย่อย 
สัดส่วน

การถือหุ้น 

 ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

3Q63 2Q63 3Q62 9M63 9M62 

 บริษทัหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 65 129 180 306 1,716 

 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 169 296 246 650 1,329 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกัด  99.99% 1 25 289 29 541 

 บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (งบกำรเงินรวม) 57.49% 472 443 475 1,380 1,482 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกดั 100.00% (4) (11) (8) (21) 122 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกดั 83.44% (5) (6) 90 5 225 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 51.00% (38) (153) (59) (323) (141) 
A 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 เท่ำกบั 2,607 ล้ำนบำท ลดลงจำก      
ไตรมำสก่อนที่มีมลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัเท่ำกบั 3,095 ล้ำนบำท โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.60 และมลูค่ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์แบ่งเป็นลกูค้ำรำยย่อยร้อยละ 73.86 ลกูค้ำสถำบนัร้อยละ 24.85 และลกูค้ำต่ำงประเทศ ร้อยละ 1.29 ส ำหรับงวด 9 เดอืน ปี 2563 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัของบริษัท เท่ำกบั 2,985 ล้ำนบำท ส่วนแบ่งกำรตลำดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.58 และมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
แบ่งเป็นลกูค้ำรำยย่อยร้อยละ 66.67 ลกูค้ำสถำบนัร้อยละ 31.90 และลกูค้ำต่ำงประเทศ ร้อยละ 1.43 

ก าไรสุทธสิ าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 65 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.61 จำกไตรมำสก่อน โดยรำยได้รวมมี
จ ำนวน 290 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.90 ส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของรำยได้ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำมปริมำณกำรซือ้ขำยทีล่ดลง 
โดยรำยได้หลกัประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำ 215 ล้ำนบำท และดอกเบีย้เงินให้กู้ยมืเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ 33 ล้ำนบำท ในขณะเดยีวกนั บริษทั
สำมำรถควบคมุคำ่ใช้จำ่ยได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ค่ำใช้จำ่ยต้นทนุทำงกำรเงิน และค่ำธรรมเนียมและบริกำรจำ่ยมีจ ำนวน 36 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 18.18 และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนมีจ ำนวน 173 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 8.95 

ส ำหรับก าไรสุทธิงวด 9 เดือนสิน้สุด 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 306 ล้านบาท ลดลง 1,410 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.17 จำกงวด
เดียวกนัปีก่อน โดยรำยได้รวมมีจ ำนวน 1,042 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 64.13 เนื่องจำกงวด 9 เดือน ปีก่อน มีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุจำก
เงินลงทนุเผ่ือขำยเป็นเงินลงทนุเพื่อค้ำ รับรู้ส่วนต่ำงก ำไรผ่ำนงบก ำไรขำดทนุแทนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จจ ำนวน 1,715 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์มีจ ำนวน 808 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.18 สอดคล้องกบัภำวกำรณ์ซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดของบริษัทในงวดเก้ำเดอืนนี ้ ในขณะที่ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ที่ลดลงตำมปริมำณเงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์  ส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยรวมลดลงร้อยละ 14.04 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีอัตรำกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเท่ำกับร้อยละ 282.16 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ขัน้ต ่ำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก ำหนดไว้ คือไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.00 ของหนีสิ้นทัว่ไปและทรัพย์สินที่ต้องวำง
เป็นประกนั 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากดั (มหาชน)  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีเบีย้ประกันภัยรับรวม 2,169 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 302 ล้านบาท หรือ  

ร้อยละ 16.17 จำกไตรมำสก่อน เป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ที่คล่ีคลำยลง ในขณะท่ีเบีย้ประกันภัยรับรวม
ของบริษทั งวด 9 เดือน ปี 2563 มีจ านวน 6,272 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 199 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกันปีก่อน 
เป็นผลจำกยอดขำยในช่องทำง External Broker เพิ่มขึน้  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน บริษทัมกี าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 169 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.91 
จำกไตรมำสก่อน โดยก ำไรสทุธิทีล่ดลงเป็นผลจำกในไตรมำส 2 ปี 2563 เป็นชว่งของสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ค่ำ
สินไหมทดแทนในช่วงดงักล่ำวลดลงอย่ำงมำก เมื่อเทียบกบัในสถำนกำรณ์ปกติ ตลอดจนในไตรมำส 2 ปี 2563 เบีย้ประกนัภยัรับลดลง เป็นผล
ให้ส ำรองเบีย้ประกนัที่ยงัไม่รับรู้เป็นรำยได้คลำยกลบัเข้ำมำเป็นรำยได้จ ำนวนสงูกวำ่ปกติ ในขณะเดียวกนั บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับผลการ
ด าเนินงานในงวด 9 เดอืน ปี 2563 จ านวน 650 ล้านบาท ลดลง 679 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.09 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อน 
เนือ่งจำกในงวดเดียวกนัปีก่อนมธีุรกรรมกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ ส่งผลให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรปรับมลูค่ำยตุิธรรมจ ำนวน 781 ล้ำนบำท 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2563 บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 48,684 ล้ำนบำท ลดลง 2,020 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
3.98 จำกสิน้ปีก่อน สินเชื่อเช่าซือ้มีจ านวน 47,008 ล้านบาท ลดลง 2,701 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43 โดยหลงัจำกมกีำรผ่อนคลำย
มำตรกำรล็อคดำวน์ ในช่วงกลำงไตรมำส 2 กิจกรรมทำงเศรษฐกจิและแนวโน้มธุรกิจปรับตวัในทิศทำงที่ดีขึน้ แต่กำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
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ภำยในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัที่ต ่ำกว่ำช่วงก่อนกำรระบำดของไวรัส COVID-19 อนัเป็นผลจำกกำรกำรลงทนุในภำคเอกชนยงัคงหดตวั และ
บริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนสินเชื่อมีควำมระมดัระวงัและเข้มงวดมำกขึน้ ทัง้นี ้ สินเชื่อเชำ่ซือ้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 96.56 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ส่วน
ใหญ่มำจำกกำรปล่อยสินเชื่อเชำ่ซือ้ในกลุ่มรถบรรทกุ ในขณะท่ีหนีสิ้นรวม และส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมจี ำนวน 40,317 ล้ำนบำทและ 8,367 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 444 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.70 จำก
ไตรมำสก่อน โดยรำยได้รวมมีจ ำนวน 998 ล้ำนบำท ลดลง 129 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.45 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีจ ำนวน 273    
ล้ำนบำท ลดลง 14 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.88 เป็นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่ดีในภำวะดอกเบีย้ที่ปรับตวัลดลง ส ำหรับผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้มีจ ำนวน 37 ล้ำนบำท ลดลง 28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.08 เนื่องจำกกำรเข้ำร่วมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยในโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้และกำรพักช ำระหนีเ้พื่อ
บรรเทำภำระทำงกำรเงินให้กบัลกูค้ำที่ประสบปัญหำทำงกำรเงิน ที่ผ่อนปรนให้คงสถำนะกำรจดัชัน้ส ำหรับลกูค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวด 9 เดือน ปี  2563 มีจ านวน 1,413 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.93 จำกงวดเดียวกนัปีก่อน โดยรำยได้รวมมีจ ำนวน 3,196 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 146 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.79 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมี
จ ำนวน 809 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.16 ซึง่เพิ่มขึน้จำกกำรจดัหำแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อรองรับกำรปล่อยสินเชื่อ ผลขำดทนุด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้มีจ ำนวน 242 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 112 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 86.15 เนื่องจำกในงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำรกลับ
รำยกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจ ำนวน 70 ล้ำนบำท เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรตัง้ส ำรองตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS9) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จดัท ำเอกสำรฉบบันีเ้พ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยข้อมลูที่ปรำกฎอยู่ในเอกสำรนีเ้ป็นผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทที่เกิดขึน้จริง  และบำงส่วนมีกำรอ้ำงอิงข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลภำยนอกที่มีอยู่ ณ วนัที่จัดท ำเอกสำร ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลำตำมภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ผู้ อ่ำนหรือผู้ รับข้อมูลควรพิจำรณำข้อมลูด้วยควำมระมดัระวงัและโปรดใช้วิจำรณญำณของ
ตนเองก่อนกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมใดๆ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ รวมทัง้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ควำมไม่ถกูต้อง ควำมไม่เหมำะสม หรือควำมไม่สมบรูณ์ใดๆ ในข้อมลูทัง้หมดที่ปรำกฎในเอกสำรฉบบันี ้


