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บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ (งบการเงนิฉบับตรวจสอบ) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัลงอย่ำงรุนแรงร้อยละ 6.1 จำกปีก่อนทีเ่ติบโตร้อยละ 2.4 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
COVID-19 ซึง่แพร่ระบำดอย่ำงรุนแรงทัว่โลก ภำครัฐได้ออกมำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดในช่วง ไตรมำส 1 และ ไตรมำส 2 ของปี ส่งผลให้
กิจกรรมทำงเศรษฐกจิเกือบทกุภำคส่วนต้องหยดุชะงกัลงชัว่ครำว โดยทกุภำคเศรษฐกจิมกีำรหดตวัลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ภำคกำรท่องเที่ยว ที่มี
กำรห้ำมเดินทำงเข้ำประเทศ และกำรจ ำกดักำรเดินทำงระหวำ่งประเทศ ภำคส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจำกอปุสงค์ที่ลดลงอย่ำงมำกของประเทศ
คู่ค้ำ ตำมมำตรกำรปิดเมืองและภำวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลงของประเทศคู่ค้ำ กำรบริโภคภำคเอกชน ที่อ่อนแอลงตำมมำตรกำรควบคมุโรค
ระบำดและกำรลดกำรจ้ำงงำน ถงึแม้วำ่จะมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคมุโรคระบำดและได้รับกำรเยยีวยำจำกภำครัฐ กำรลงทนุภำคเอกชนที่
ปรับลดลงจำกกกำรชะลอกำรลงทนุ ตำมควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรท่ีหดตวัลง ในขณะที่กำรใช้จำ่ยภำครัฐขยำยตวัดีขึน้จำกกำรใช้จำ่ยที่
เก่ียวข้องกบักำรควบคมุกำรระบำดของไวรัส COVID-19 และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ    

ทัง้นี ้ในปี 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบนักำรเงนิได้ร่วมกนัออกมำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 
ระยะที ่1 และระยะที่ 2 ที่เกิดขึน้ต่อประชำชนและภำคธุรกิจ อำทิ กำรลดอตัรำผ่อนช ำระขัน้ต ่ำ กำรเล่ือนช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ กำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี ้มำตรกำรสินเชื่อดอกเบีย้ต ่ำ (Soft Loan) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและเสริมสภำพคล่องให้กับธุรกิจ กำรเสริมสภำพคล่องเพื่อ
ดแูลเสถียรภำพตลำดตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน  กำรปรับลดอตัรำน ำส่งเงินสมทบกองทนุฟืน้ฟฯู เป็นต้น ในขณะที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ปรับลดอตัรำดอกเบีย้นโยบำยลง  3 ครัง้ ครัง้ละร้อยละ 0.25 ต่อปี ในช่วงไตรมำส 1 และ ไตรมำส 2 ของปี 
ส่งผลให้อัตรำดอกเบีย้นโยบำยปรับลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยลดผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 และ
สอดคล้องกบัภำวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ส ำหรับสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์ในปี 2563 ขยำยตวัในอตัรำเพิ่มขึน้จำกปีก่อน โดยเป็นกำรขยำยตวัของทัง้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรำยย่อย 
ด้ำนเงินฝำกปรับตวัเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัสินเชื่อที่ขยำยตวั ส ำหรับสินเชื่อด้อยคณุภำพ ปรับตวัเพิ่มขึน้ตำมภำวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ 

ส ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว โดยคำดว่ำจะขยำยตัวได้ ร้อยละ 2.5 – 3.5 ตำมกำรคำดกำรณ์ของส ำนักงำนสภำ
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุที่ส ำคญัมำจำกปริมำณกำรค้ำและเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทำงกำรปรับตวัดีขึน้ จำก
ควำมคืบหน้ำของกำรกระจำยวคัซีนป้องกัน COVID-19 และมำตรกำรผ่อนคลำยทำงเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่กำรเบิกจ่ำยของภำครัฐ และ
กำรขยำยตวัอย่ำงช้ำ ๆ ของอปุสงค์ภำยในประเทศ เป็นอีกปัจจยัสนบัสนนุหลกัส ำหรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของปีนี ้  

สรุปเหตุการณ์ส าคัญในปี 2563 
1. เมื่อวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมตัิโครงกำรซือ้หุ้นคืนเพื่อกำรบริหำรทำง

กำรเงิน ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้ำนบำท โดยมีจ ำนวนหุ้นท่ีซือ้คืนจ ำนวนไม่เกิน 97,045,970 หุ้น โดยเมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2563 บริษัทฯ ได้
แจ้งปิดโครงกำรซือ้หุ้นคืนดงักล่ำว มีหุ้นที่ซือ้คืนมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 4,863 ล้ำนบำท และมีจ ำนวนหุ้นที่ซือ้คืนทัง้สิน้ 97,045,970 หุ้น  

2. เมื่อวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนำมข้อตกลงกำรซือ้ขำยหุ้นของ บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“AJT”) โดยเป็นกำร
ขำยหุ้น AJT ที่บริษัทฯ ถือผ่ำน บริษัท ธนชำต เอสพีวี 2 จ ำกัด ในจ ำนวนที่ถืออยู่ทัง้หมด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6 ของจ ำนวนหุ้น AJT ให้กับ 
AJINOMOTO Co., INC (“AJICO”) ที่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมูลค่ำกำรซือ้ขำยรวมทัง้สิน้เป็นเงินประมำณ 7,167 ล้ำนบำท และท ำกำรช ำระ
รำคำและส่งมอบหลกัทรัพย์แล้วในเดือนกมุภำพนัธ์ 2563  

3. เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรของบริษัทฯ ส ำหรับปี สิน้สดุ
วันที่ 31ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 1.80 บำท ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่ำงกำล      
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ในวันที่ 14 เมษำยน 2563 และมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวันที่ 28 เมษำยน 2563 กำรจ่ำยเงินปันผลในครัง้นี ้เมื่อรวมกับกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 1.20 บำท ที่ได้จ่ำยให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 18 ตลุำคม 2562 และรวมกับ
เงินปันผลระหว่ำงกำลพิเศษในอตัรำหุ้นละ 4.00 บำท ที่ได้จ่ำยให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 16 มกรำคม 2563 รวมเป็นจ ำนวนเงินปันผลทีจ่่ำยของปี 
2562 ทัง้สิน้ หุ้นละ 7.00 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 7,845 ล้ำนบำท 

4. เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ในอตัรำหุ้นละ 1.20 บำท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัที่ 13 สิงหำคม 2563 และมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัท่ี 
27 สิงหำคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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), (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, SPV 2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั, THANI = บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง 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 

20.11% 

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% 

100% 

99.98% 

TNS 

50.96% 

SPV1 

THANI 

ธุรกิจอื่นๆ 

50.96% 

99.99% 

55.73% 

99.98% 

3 

3.13% 
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ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 7,848 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
ที่ส ำคญั ดงันี ้ 

■ บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม จ ำนวน 1,860 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 745 ล้ำนบำท 

■ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 479 ล้ำนบำท 

■ บริษัท ธนชำต เอสพีวี 2 จ ำกดั มกี ำไรสทุธิ จ ำนวน 2,878 ล้ำนบำท 

■ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย มีจ ำนวน 2,154 ล้ำนบำท 

ส่งผลให้งบกำรเงินรวมมีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ านวน 6,669 ล้านบาท ลดลง 4,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.29 จำกปีก่อน เป็นผล
มำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับในปี 2562 มีก ำไรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ โดยบริษัทย่อยที่ส ำคัญ ได้แก่      
รำชธำนีลิสซิ่ง ธนชำตประกนัภยั รวมถึง หลกัทรัพย์ธนชำต ยงัมีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีก ำไรต่อหุ้น  (EPS) ในปี 2563 เท่ำกับ 6.26 บำท ลดลงจำก 9.43 บำท โดยมีอตัรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย (ROAA) 
และอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเฉล่ีย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 5.24 และ 10.47 ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

 

 5 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
 

งวดปี สิน้สดุวันที ่

งบการเงนิฉบับตรวจสอบ 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

    ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)   

รายไดด้อกเบีย้ 4,213 4,339 

คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,620 1,599 

รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ 2,593 2,740 

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 10,317 4,744 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ(1) 12,910 7,484 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานอืน่ๆ 2,910 3,034 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ /หนี้สญู หนี้สงสัยจะสญู                      

     และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (โอนกลับ)                595                                    (316) 

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 9,405 4,766 

ภาษีเงนิได ้ 1,557 1,367 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง 7,848 3,399 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ                  -    13,361 

ก าไรส าหรบัปี 7,848 16,760 

ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัฯ 6,669 10,807 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 6.26 9.43 

   

 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

     ขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)   

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ 50,251 53,159 

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมสทุธ ิ 48,007 45,421 

สนิทรัพยร์วม 140,756 160,927 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 33,887 44,780 

หนี้สนิรวม 67,987 86,868 

สว่นของบรษัิทใหญ่ 63,311 65,833 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 9,458 8,226 

สว่นของเจา้ของรวม 72,769 74,059 

   

     อตัราสว่นผลการด าเนนิงาน (รอ้ยละ)   

ROAA 5.24 1.67 

ROAE (2) 10.47 15.70 

D/E Ratio (times) 0.93 1.17 

   (1) รายไดจ้ากการด าเนนิงานสทุธ ิ= รายไดด้อกเบีย้สทุธ ิ+ รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 

   (2) ROAE ค านวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ
 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (ล้านบาท) 
 

 2563 2562  
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 

รายได้ดอกเบีย้ 4,213 4,339 (126) (2.90) 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 150 148 2 1.35 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน     
        ก ำไรหรือขำดทนุ 83 - 83 100.00 
    เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อค้ำ - 121 (121) (100.00) 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2 - 2 100.00 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ     
        เบ็ดเสร็จอื่น 234 - 234 100.00 
    เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ - 281 (281) (100.00) 
    เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนี ้ 228 250 (22) (8.80) 
    กำรให้เช่ำซือ้และสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,516 3,539 (23) (0.65) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,620 1,599 21 1.31 
    รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 216 363 (147) (40.50) 
    ตรำสำรหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 1,373 1,222 151 12.36 
    ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน 19 14 5 35.71 
    อื่น ๆ  12 - 12 100.00 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,593 2,740 (147) (5.36) 

 

 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบีย้สุทธิจ านวน 2,593 ล้านบาท ลดลง 147 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.36 จำกปีก่อน 
สำเหตหุลกัมำจำกรำยได้ดอกเบีย้จำกเงนิลงทนุลดลงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ลดลงตำมภำวะตลำด  ประกอบกบัรำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้สินเชื่อ
ลดลงตำมกำรชะลอตวักำรปล่อยสินเชื่อใหม่ รวมทัง้ต้นทุนทำงกำรเงินปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกกำรปรับโครงสร้ำงเงินทุนของบริษัทย่อยให้มี
ควำมเหมำะสม 
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ (ล้านบาท) 
 

 2563 2562 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,249 1,084 165 15.22 
ก ำไรสทุธิจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรม     
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ / ก ำไรสทุธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรต     
   เงินตรำต่ำงประเทศ 151 146 5 3.42 
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุ 3,757 514 3,243 630.93 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสีย  2,154 367 1,787 486.92 
ก ำไรจำกทรัพย์สินรอกำรขำยและทรัพย์สินอื่น 225 222 3 1.35 
รำยได้จำกกำรรับประกนัภยั / ประกนัชีวิตสทุธิ 1,888 1,408 480 34.09 
รำยได้เงินปันผล 308 181 127 70.17 
รำยได้อื่น 585 822 (237) (28.83) 
รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 9,068 3,660 5,408 147.76 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 10,317 4,744 5,573 117.47 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 10,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.47 
จำกปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัดงันี ้

■ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสทุธิ มีจ ำนวน 1,249 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 165 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.22 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
ค่ำธรรมเนียมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์ธนชำตเพิ่มขึน้ ตำมปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตลำดหลกัทรัพย์  

■ รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น มีจ ำนวน 9,068 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5,408 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 147.76 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  
ก ำไรสทุธิจำกเงินลงทนุเพิ่มขึน้ 3,243 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยหุ้นอำยิโนะโมะโต๊ะ และส่วนแบ่งก ำไรจำก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึน้ 1,787 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรของธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (ล้านบาท) 
 

 2563 2562 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน     1,887 1,895 (8) (0.42) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 83 70 13 18.57 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ์ 245 245 - - 
ค่ำภำษีอำกร 21 35 (14) (40.00) 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 674 789 (115) (14.58) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 2,910 3,034 (124) (4.09) 

 

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวน 2,910 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาท หรือ    
ร้อยละ 4.09 จำกปีก่อน  เป็นผลจำกกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้/หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้/หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุจากการด้อยค่า (ล้านบาท) 
 

 

 2563 2562 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) % 
เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น 279 - 279 100.00 
เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับ 316 (316) 632 200.00 

รวมผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ /หนีสู้ญ      
     หนีส้งสัยจะสูญและขาดทนุจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 595 (316) 911 288.29 

 
 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 595 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ต่อคณุภำพของสินทรัพย์โดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 

 

 9 

 
 

ฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท) 
A 
 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562      เปลีย่นแปลง 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % +/(-) % 

เงนิสด      2      0.00  3 0.00   (1)  (33.33) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ– เงนิฝาก       

   สถาบันการเงนิ     7,812  5.55 7,404 4.60 408 5.51 

สนิทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่าน       

   ก าไรหรอืขาดทนุ     3,357  2.38 - - 3,357 100.00 

เงนิลงทนุสทุธ ิ     21,650 15.38 41,551 25.82 (19,901) (47.90) 

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้สทุธ ิ         48,007  34.11 45,421 28.22 2,586 5.69 

เงนิใหส้นิเชือ่แกล่กูหนี้และดอกเบีย้คา้งรับสทุธ ิ     50,251  35.70 53,159 33.03   (2,908)   (5.47) 

ทรัพยส์นิรอการขายสทุธ ิ 3,054 2.17 3,128 1.94 (74) (2.37) 

ทีด่นิ อาคาร อปุกรณแ์ละสนิทรัพยส์ทิธกิารใชส้ทุธ ิ            678      0.48  301     0.19        377 125.25  

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

สนิทรัพยอ์ืน่       5,945      4.23        6,537  4.07   (592)   (9.06) 

สนิทรพัยร์วม    140,756  100.00     160,927  100.00  (20,171)   (12.53)  

         

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ – เงนิกูย้มืจาก       

    สถาบันการเงนิ 13,312  9.46 15,660  9.73 (2,348) (14.99) 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 33,887  24.07 44,780  27.83 (10,893)  (24.33)  

หนี้สนิจากสัญญาประกันภัย / ประกันชวีติ 12,231 8.69 13,096 8.14 (865) (6.61) 

หนี้สนิอืน่ 8,557  6.08 13,332  8.28  (4,775)  (35.82)  

หนีส้นิรวม 67,987  48.30 86,868  53.98 (18,881)  (21.74)  

             
สว่นของบรษัิทใหญ่ 63,311  44.98 65,833  40.91 (2,522) (3.83) 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 9,458  6.72 8,226  5.11 1,232 14.98 

สว่นของเจา้ของรวม 72,769  51.70 74,059  46.02 (1,290)  (1.74)  

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 140,756  100.00  160,927  100.00  (20,171)  (12.53) 

          

มลูคา่ตามบัญชตีอ่หุน้ (BOOK VALUE) (บาท) 60.38    57.46      
 

 

สินทรัพย์  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ านวน 140,756 ล้านบาท ลดลง 20,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.53 
จำกสิน้ปี 2562 โดยรำยกำรส ำคญัของสินทรัพย์ มีดงันี ้

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ – เงินฝำกสถำบันกำรเงิน มีจ ำนวน 7,812 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 408      
ล้ำนบำท จำกกำรบริหำรสภำพคล่อง 

■ สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ มีจ ำนวน 3,357 ล้ำนบำท  



 

บริษัท ทนุธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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■ เงินลงทุนสุทธิ มีจ ำนวน 21,650 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 19,901 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.90 สำเหตุหลกัมำจำก กำรลดลง
ของพนัธบตัรและตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 

■ เงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ มีจ ำนวน 48,007 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปีก่อน 2,586 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.69  

■ เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับสทุธิ มีจ ำนวน 50,251 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 2,908 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.47 
สำเหตหุลกัมำจำกยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ของรำชธำนีลิสซิ่งลดลง จำกกำรชะลอกำรปล่อยสินเชื่อ  ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั 
โดยเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรปล่อยสินเชื่อมำกขึน้ 

■ หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ านวน 67,987 ล้านบาท ลดลง 18,881 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.74 จำก    
สิน้ปี 2562 โดยมีรำยกำรส ำคญัดงันี ้

■ รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน มีจ ำนวน 13,312 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 2,348     
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.99 จำกกำรบริหำรสภำพคลอ่ง 

■ ตรำสำรหนี ท้ี่ ออกและเงินกู้ ยืม  มีจ ำนวน 33,887 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิน้ปีก่อน 10,893 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.33 
สาเหตหุลกัมาจากตรำสำรหนีท้ี่ครบก ำหนดไถ่ถอน  

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ านวน 72,769 ล้านบาท ลดลง 1,290 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.74 จำกสิน้ปี 
2562 โดยแบ่งเป็น 

■ ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 63,311 ล้ำนบำท ลดลง 2,522 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.83 มีสำเหตมุำจำกบริษัทฯมีกำร
ซือ้หุ้นคืนจ ำนวน 4,863 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 3,146  ล้ำนบำท ในขณะที่มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในปี 2563 จ ำนวน 6,669 ล้ำนบำท 

■ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 9,458 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,232 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.98 จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อย  
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ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
 

ผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย (ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้น 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

2563 2562 

 บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (งบกำรเงินรวม) 58.85% 1,860 1,964        

 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 745 1,449 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 50.96% 479 1,674 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ที เอส จ ำกัด  99.99% 24 135 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ ำกดั 83.44% 7 224 

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ ำกดั 100.00% (25) 135 
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 51.00% (383) (231)       

A 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัอย่ำงรุนแรงทำ่มกลำงสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส COVID-19 โดยตลอดปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยงัคง
ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั ภำยใต้สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ในระหวำ่งปี 2563 และควำมเส่ียงของกำรระบำด
ระลอกใหม่ที่เร่ิมกลบัมำอีกครัง้ในช่วงปลำยปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 48,518 ล้ำนบำท ลดลง 2,363      
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.64 จำกสิน้ปีก่อน โดยบริษัทมีสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าทางการเงนิจ านวน 46,748    

ล้านบาท ลดลง 2,961 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96 โดยสินเชื่อเชำ่ซือ้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 96.35 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่หนีสิ้นรวม 
และส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมจี ำนวน 37,699 ล้ำนบำทและ 10,819 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมส าหรับปี  2563 มีจ านวน 1,860 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30 จำกปีก่อน โดยรำยได้
รวมมจี ำนวน 4,263 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 25 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.59 ในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมจี ำนวน 1,063 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 52 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 5.14 จำกกำรจดัหำแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อรองรับกำรปล่อยสนิเชื่อ ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกดิขึน้มีจ ำนวน 338 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 144 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 74.23 เนื่องจำกในปีก่อนมีกำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัว่ไปจ ำนวน 90 ล้ำนบำท เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรตัง้ส ำรองตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (TFRS9) และสำเหตจุำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดระลอกใหม่ในช่วงปลำยปี บริษัทเห็นควำมจ ำเป็นในกำรตัง้ส ำรองเพื่อรองรับควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากดั (มหาชน)  

ในปี 2563 บริษัท ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) มีเบีย้ประกันภัยรับรวม 8,682 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 314 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.75 
จำกปีก่อน เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำยในช่องทำงผ่ำน Non-bank และ External Broker โดยแบง่เป็นเบีย้ประกนัภยัรถยนต์จ ำนวน 
7,419 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 372 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.27 จำกปีกอ่น  

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 745 ล้านบาท ลดลง 704 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.59 จำกปีก่อน 
สำเหตหุลกัมำจำก ในปีก่อนมีรำยกำรพิเศษคือก ำไรสทุธิจำกกำรขำยเงินลงทนุจ ำนวน 566 ล้ำนบำท และในปีนีม้ีผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้จำกเงินลงทนุจ ำนวน 147 ล้ำนบำท ทีม่ีผลกระทบสืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ทัง้นี ้บริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 812 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.71 จำกปีก่อน 
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปี 2563 เทำ่กบั 3,567 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้อยำ่งมำกจำกปี
ก่อนท่ีมีมลูคำ่กำรซือ้ขำยเฉล่ียตอ่วนัเท่ำกบั 2,664 ล้ำนบำท โดยมีส่วนแบง่กำรตลำดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.91 และมลูค่ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
แบ่งเป็นลกูค้ำรำยย่อยร้อยละ 73.23 ลกูค้ำสถำบนัร้อยละ 25.59 และลกูค้ำต่ำงประเทศ ร้อยละ 1.18  

ก าไรสุทธสิ าหรับปี 2563 มีจ านวน 479 ล้านบาท ลดลง 1,195 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.39 จำกปีก่อน โดยรำยได้รวมลดลง 1,559  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50.68 เนื่องจำกปีก่อนมีรำยกำรพิเศษคอืก ำไรสทุธิจำกกำรขำยเงินลงทนุจ ำนวน 1,267 ล้ำนบำท ตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มธนชำต และรำยได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ที่ลดลงตำมปริมำณเงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์และอตัรำ
ดอกเบีย้ที่ปรับลดลง อย่ำงไรกต็ำม รำยได้คำ่นำยหน้ำเพิม่ขึน้ 120 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.20 สอดคล้องกบัภำวะกำรซือ้ขำยของตลำด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรเพิม่ขึน้ 115 ล้ำนบำท จำกคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ และคำ่ธรรมเนียมที่
ปรึกษำบริกำร Portfolio Advisory ส ำหรับค่ำใช้จำ่ยรวมลดลง 70 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.07 จำกคำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ที่ลดลง เนื่องจำกในปี 
2563 บริษัทใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจจำกกำรเพิ่มทนุจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ในชว่งไตรมำสสำมของปี 2562 รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ย
ด ำเนินงำนอื่นลดลง 27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.86 ตำมมำตรกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอัตรำกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเท่ำกับร้อยละ 118.52 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ขัน้ต ่ำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก ำหนดไว้ คือไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.00 ของหนีสิ้นทัว่ไปและทรัพย์สินที่ต้องวำง
เป็นประกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ้


