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บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (งบการเงินฉบบัสอบทาน) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ป 2565 มีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาสกอน โดยเปนผลมาจากมูลคาการสงออกสินคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามการฟนตัว

ของอุปสงคของประเทศคูคา ประกอบกับการขยายตัวของภาคการทองเที่ยว จากจํานวนนักทองเทีย่วตางชาติที่เพิ่มมากขึน้ ตามการผอนคลาย

มาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ ในขณะที่เครืXองช้ีการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนแมวาจะปรับตัวเพิม่ขึ้น แตยังอยูในอัตราที่

ชะลอตัวลง เนืXองจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุโอมิครอน และตนทนุการผลิตที่ปรับตัวสูงขึน้ จากราคาพลังงานและราคา

สินคาโภคภัณฑ ซึ่งเปนผลกระทบจากสงครามยูเครน-รัสเซีย สําหรับการใชจายภาครัฐขยายตัวจากงวดเดียวกันปกอน จากรายจายการลงทุน 

สวนอัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นมากตามราคาพลังงาน แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ยังคงอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายไวทีร่อยละ 0.50 ตอป เพืXอสนับสนนุการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยใหมีความตอเนืXอง เนืXองจากประเมินวาอัตราเงนิเฟอที่ปรับ

สูงขึ้นนั้น มีสาเหตุหลักมาจากปจจัยดานอุปทาน (Cost-push Inflation) ในขณะที่แรงกดดันเงนิเฟอดานอุปสงค (Demand-pull Inflation) ยังอยู

ในระดับต่ํา  

สินเชืXอของธนาคารพาณิชยไทยในไตรมาส 1 ป 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชืXอธุรกิจ 

สินเชืXอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชืXอรายยอย ซึ่งนําโดยสินเชืXอบานและสินเชืXอเชาซื้อ ในขณะเดียวกัน เงนิฝากปรับตัว

เพิ่มขึน้จากเงนิฝากกระแสรายวนัและเงินฝากออมทรัพย (CASA) ซึ่งเปนเงนิฝากตนทุนต่ํา เพืXอเปนการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชย และใหสอดคลองกับปริมาณการขยายตัวของสินเชืXอ สําหรับสินเชืXอดอยคุณภาพอยูในระดับใกลเคียงกับไตรมาสกอน แต

ธนาคารพาณิชยยังคงมีสํารองอยูในระดับสูง เพืXอรองรับความเส่ียงดานเครดิตทีอ่าจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

สรุปเหตุการณสําคัญในไตรมาส 1 ป 2565 
1. เมืXอวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหดําเนินการลดทุนที่ชําระแลวของโครงการหุนทุนซื้อคืนจํานวน 19,467,000 หุน 

คิดเปนมูลคา 1,000 ลานบาท ซึ่งครบกําหนดเวลา 3 ป นับจากวันซื้อคืน แตบริษัทฯ ไมไดจําหนmายออกไป บริษัทฯ จึงดําเนินการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 194,670,000 บาท และไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมืXอวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผลทําใหทุน

จดทะเบียนออกจําหนmายและชําระแลวลดลงจาก 11,651,297,030 บาท เปน 11,456,627,030 บาท  

2. เมืXอวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหแกผู

ถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 3,146 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.50 ของกําไรสุทธิป 2564 แตเนืXองจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวเมืXอวันที่ 28 กันยายน 2564 ในอัตราหุนละ 1.20 บาท คงเหลือเงินปนผล

ที่บริษัทฯ ตองจายอีกในอัตราหุนละ 1.80 บาท และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

3. ในระหวางไตรมาส 1 ป 2565 บริษัทยอยไดซื้อหุนสามัญในบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมสงผลใหสัดสวนการถือหุนรวม

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60.49 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยไดใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด 

(มหาชน) สงผลใหสัดสวนการถือหุนรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 23.78 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.77% 
 

โครงสรางการถือหุนของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

100% 100% 100% 

หมายเหตุ : TCAP = บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน), ttb = ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน), MBK = บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน), SPV 1 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จํากัด, THANI = บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากดั 
(มหาชน), TNI = บริษัท ธนชาตประกันภยั จํากัด (มหาชน), MBK Life = บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน), NFS-AMC = บรษิัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด,  MAX-AMC = บริษัท        
บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด, TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด, TNS = บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน), SPV 2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จํากัด, TGL = บรษิัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากดั,   
TTD = บริษัท ธนชาตเทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอรวิส จํากัด, TMS = บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด, T-PLUS = บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด 

TCAP 

บริษัทรวม ธุรกิจเชาซื้อ 

 

ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ 

22.76% 

MBK Life 

SPV 2 

TTD 

MAX-AMC TS-AMC MBK NFS-AMC 

SSV TMS 

ธุรกิจประกันภัย/
ประกันชีวิต 

TGL 

22.00% 100% 83.44% 50.96% 

TNI 

100% 

100% 

SPV 1 

100% 

TNS 

THANI 

ธุรกิจอื>นๆ 

 

50.96% 

99.99% 

56.72% 

99.98% 

2 

T-PLUS 

ธุรกิจใหสินเชื>อ        
ที่มีหลักประกัน 
100% 

0.56% 1.78% 
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ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ป 2565 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในไตรมาส 1 ป 2565 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรวม 1,390 ลานบาท สวนใหญเกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ที่สําคัญ ดังนี้  

■ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจํานวน 455 ลานบาท 

■ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิจํานวน 193 ลานบาท 

■ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิจํานวน 176 ลานบาท 

■ สวนแบงกําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทรวมตามวธิีสวนไดเสีย มีจํานวน 586 ลานบาท 

■ กําไรสุทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย และบริษัทยอยอืXน มจีํานวน 102 ลานบาท 

สงผลใหงบการเงินรวมมีกําไรสุทธิสวนของบริษัทฯ จํานวน 1,036 ลานบาท ลดลง 733 ลานบาท หรือรอยละ 41.44 จากไตรมาสกอน โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดที่ไมใชดอกเบ้ีย จากกําไรจากการรับชําระหนี้ และกําไรจากทรัพยสินรอการขาย แตอยางไรก็ตามบริษัทยอย

และบริษัทรวมยังมีผลการดําเนินงานที่เติบโตขึ้นเมืXอเทียบกับไตรมาสกอน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกําไรตอหุน (EPS) ในไตรมาส 1 ป 2565 เทากับ 0.99 บาท โดยมี ROAA และ ROAE อยูที่รอยละ 3.79 และ 6.33 ตามลําดับ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ ลดลง 42 ลานบาท หรือรอยละ 3.90 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดที่มิใชดอกเบ้ียปรับตัวลดลง จากคานายหนาจากธุรกิจหลักทรัพย และกําไรสุทธิจากเครืXองมือทางการเงินที่วัดมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ประกอบกับบริษัทยอยมีการต้ังสํารองพิเศษ (Management Overlay) เพิ่มเติมเพืXอรองรับความเส่ียงดานเครดิตที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยยังอยูในเกณฑดี 
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ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

 งวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที ่

งบการเงินฉบับสอบทาน 31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-64 

    ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)    

รายไดดอกเบ้ีย 1,047 990 974 
คาใชจายดอกเบ้ีย 341 341 335 
รายไดดอกเบ้ียสุทธ ิ 706 649 639 
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 1,814 2,553 1,967 
รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ (1) 2,520 3,202 2,606 
คาใชจายจากการดําเนินงานอืXนๆ 790 820 757 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 138 83 97          
กําไรกอนภาษีเงนิได 1,592 2,299 1,752 
ภาษีเงินได 202 222 231 
กําไรสําหรับงวด 1,390 2,077 1,521 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทฯ 1,036 1,769 1,078 
กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.99 1.69 1.03 
    

 31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-64 

     ขอมูลงบแสดงฐานะการเงนิ (ลานบาท)    

เงินใหสินเชืXอแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธ ิ 59,330 55,221 51,573 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 53,547 52,955 49,842 
สินทรัพยรวม 149,676 142,735 141,959 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกูยืม 37,960 34,308 29,819 
หนี้สินรวม 74,437 68,594 67,843 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 65,899 65,114 64,333 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 9,340 9,027 9,783 
สวนของเจาของรวม 75,239 74,141 74,116 
    

 31-มี.ค.-65 31-ธ.ค.-64 31-มี.ค.-64 

     อัตราสวนผลการดําเนินงาน (รอยละ)    

ROAA 3.79 5.83 4.27 
ROAE (2) 6.33 11.02 6.77 
D/E Ratio (times) 0.99 0.93 0.92 

(1) รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ = รายไดดอกเบ้ียสุทธิ + รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 
(2) ROAE คํานวณจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 
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รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 
 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (ลานบาท) 
 

  

 1Q65 4Q64 
เปล่ียนแปลง Q-Q 

1Q64 
เปล่ียนแปลง Y-Y 

+/(-) % +/(-) % 
รายไดดอกเบ้ีย 1,047 990 57 5.76 974 73 7.49 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – เงินฝาก        
        สถาบันการเงิน 17 17 - - 24 (7) (29.17) 
    สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม        
        ผานกําไรหรือขาดทุน 3 4 (1) (25.00) 9 (6) (66.67) 
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุน        
        ตัดจําหนmาย - - - - 1 (1) (100.00) 
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคายุติธรรมผาน        
        กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืXน 22 22 - - 33 (11) (33.33) 
    เงินใหสินเชืXอแกลูกหนี้ 162 126 36 28.57 64 98 153.13 
    การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 843 821 22 2.68 843 - - 

คาใชจายดอกเบ้ีย 341 341 - - 335 6 1.79 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – เงินกูยืม        
        จากสถาบันการเงิน 59 61 (2) (3.28) 64 (5) (7.81) 
    ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 274 273 1 0.37 264 10 3.79 
    คาธรรมเนียมในการกูยืม 4 4 - - 4 - - 
    อืXน ๆ 4 3 1 33.33 3 1 33.33 

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 706 649 57 8.78 639 67 10.49 
 

 

 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียสุทธิจํานวน 706 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 57 ลานบาท หรือรอยละ 8.78 โดยรายไดดอกเบ้ียมีจํานวน 1,047 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57 ลานบาท หรือรอยละ 5.76 เกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเชืXอ และรายไดดอกเบ้ียการใหเชาซื้อ จากการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชืXอที่มีหลักประกัน เงินใหกูยืมเพืXอซื้อ

หลักทรัพย และเงินใหสินเชืXอเชาซื้อ ในขณะที่คาใชจายดอกเบ้ียมีจํานวน 341 ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสกอน ซึ่งเปนผลจากการบริหาร

จัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมกับสภาวะดอกเบ้ียในตลาด 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 รายไดดอกเบ้ียสุทธิปรับตัวเพ่ิมข้ึน 67 ลานบาท หรือรอยละ 10.49 

โดยรายไดดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น 73 ลานบาท หรือรอยละ 7.49 จากการเพิ่มขึ้นของเงินใหสินเชืXอที่มีหลักประกัน และเงินใหกูยืมเพืXอซื้อหลักทรัพย  

คาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น 6 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 
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รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 
 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย (ลานบาท) 
 

 

 1Q65 4Q64 
เปล่ียนแปลง Q-Q 

1Q64 
เปล่ียนแปลง Y-Y 

+/(-) % +/(-) % 
รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 345 387 (42) (10.85) 394 (49) (12.44) 
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื>น 1,469 2,166 (697) (32.18) 1,573 (104) (6.61) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืXองมือทางการเงิน        
    ท่ีวัดดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 36 253 (217) (85.77) 87 (51) (58.62) 
กําไร( ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน - (5) 5 100.00 1 (1) (100.00) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        
    ตามวิธีสวนไดเสีย 586 485 101 20.82 600 (14) (2.33) 
กําไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอืXน - 313 (313) (100.00) 16 (16) (100.00) 
รายไดจากการรับประกันภัย / ประกันชีวิตสุทธิ 703 484 219 45.25 722 (19) (2.63) 
รายไดเงินปนผล 35 12 23 191.67 23 12 52.17 
รายไดอืXน ๆ 109 624 (515) (82.53) 124 (15) (12.10) 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 1,814 2,553 (739) (28.95) 1,967 (153) (7.78) 
 

 

 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 1,814     

ลานบาท ลดลง 739 ลานบาท หรือรอยละ 28.95 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

■ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจํานวน 345 ลานบาท ลดลง 42 ลานบาท หรือรอยละ 10.85 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาการลงทุน ในขณะที่คานายหนาจากธุรกิจหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

■ รายไดจากการดําเนินงานอืXน มีจํานวน 1,469 ลานบาท ลดลง 697 ลานบาท หรือรอยละ 32.18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของกําไรจากการรับชําระหนี้ และกําไรจากทรัพยสินรอการขาย รวมถึงกําไรสุทธิจากเครืXองมือทางการเงินที่วัดมูลคายุติธรรมผาน

กําไรหรือขาดทุนที่ลดลง 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียลดลง 153 ลานบาท หรือรอยละ 7.78 โดยมี

สาเหตุหลักดังนี้ 

■ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 49 ลานบาท หรือรอยละ 12.44 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดคา

นายหนาจากธุรกิจหลักทรัพย  

■ รายไดจากการดําเนินงานอืXนลดลง 104 ลานบาท หรือรอยละ 6.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสุทธิจากเครืXองมือทางการเงินที่

วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนที่ลดลง  
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คาใชจายจากการดําเนินงานอื>น ๆ 
 

คาใชจายจากการดําเนนิงานอื>น ๆ (ลานบาท) 
 

 

 1Q65 4Q64 
เปล่ียนแปลง Q-Q 

1Q64 
เปล่ียนแปลง Y-Y 

+/(-) % +/(-) % 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 515 513 2 0.39 522 (7) (1.34) 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ 70 71 (1) (1.41) 61 9 14.75 
คาภาษีอากร 6 23 (17) (73.91) 4 2 50.00 
คาตอบแทนกรรมการ 16 13 3 23.08 16 - - 
คาใชจายอืXน 183 200 (17) (8.50) 154 29 18.83 

รวมคาใชจายจากการดําเนนิการอื>น ๆ 790 820 (30) (3.66) 757 33 4.36 
 

 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 คาใชจายจากการดําเนินงานอื>น ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 

790 ลานบาท ลดลง 30 ลานบาท หรือรอยละ 3.66  

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 คาใชจายจากการดําเนินงานอื>น ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอย เพ่ิมข้ึน 

33 ลานบาท หรือรอยละ 4.36 สวนใหญมาจากคาใชจายกฎหมาย  

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (โอนกลับ) 
 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (โอนกลับ) (ลานบาท) 
 

 

 1Q65 4Q64 
เปล่ียนแปลง Q-Q 

1Q64 
เปล่ียนแปลง Y-Y 

+/(-) % +/(-) % 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - - - 1 (1) (100.00) 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม        
    ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืXน 1 - 1 100.00 1 - - 
เงินใหสินเชืXอแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 160 103 57 55.34 99 61 61.62 
สินทรัพยอืXน (23) (20) (3) (15.00) (4) (19) (475.00) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 138 83 55 66.27 97 41 42.27 
 

 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึนจํานวน 138 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 55 ลานบาท หรือรอยละ 66.27 สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึน 41 ลานบาท หรือรอยละ 42.27 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การต้ังสํารองพิเศษ (Management Overlay) เพืXอรองรับความเส่ียงดานเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ฐานะทางการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ลานบาท) 
A 
 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564      เปล่ียนแปลง 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % +/(-) % 
เงินสด      7      0.00       4      0.00  3 75.00 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ – เงินฝาก         
   สถาบันการเงิน    11,318  7.56     8,947  6.27 2,371 26.50 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน       
   กําไรหรือขาดทุน 2,731 1.82 2,781 1.95 (50) (1.80) 
เงินลงทุนสุทธิ     12,753 8.52     13,124 9.19  (371)    (2.83)  
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา         53,547  35.78         52,955  37.10       592 1.12 
เงินใหสินเชืXอแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ     59,330  39.64     55,221  38.69 4,109 7.44 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ         3,709      2.48          3,679  2.58 30 0.82 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ 719 0.48 756 0.53 (37) (4.89) 
สินทรัพยอืXน       5,562  3.72       5,268  3.69 294 5.58 
สินทรัพยรวม    149,676  100.00     142,735  100.00  6,941 4.86 
       

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – เงินกูยืม       
   จากสถาบันการเงิน 17,449  11.66 15,984  11.20 1,465 9.17 
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 37,960 25.36 34,308 24.04 3,652  10.64  
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย / ประกันชีวิต 11,683 7.80 11,414 8.00 269 2.36 
หนี้สินอืXน 7,345 4.91 6,888 4.82 457 6.63 
หนี้สินรวม 74,437  49.73  68,594  48.06  5,843  8.52  
             
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 65,899  44.03 65,114  45.62 785 1.21 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 9,340 6.24 9,027 6.32 313 3.47 

สวนของเจาของรวม 75,239  50.27  74,141  51.94 1,098  1.48 
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 149,676 100.00  142,735 100.00  6,941 4.86 
       

มูลคาตามบัญชีตอหุน (BOOK VALUE) (บาท) 62.84    62.10      
 
 

 

สินทรัพย  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยรวมของกลุมธนชาตมีจํานวน 149,676 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 6,941 ลานบาท หรือรอยละ 4.86 จากส้ินป 

2564 โดยมีรายการสําคัญของสินทรัพย ดังนี้ 

■ รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ – เงินฝากสถาบันการเงิน มีจํานวน 11,318 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,371 ลานบาท หรือ   

รอยละ 26.50 จากการบริหารสภาพคลอง 
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■ เงินลงทุนสุทธิ มีจํานวน 12,753 ลานบาท ลดลง 371 ลานบาท หรือรอยละ 2.83 สาเหตุหลักมาจากการขายและครบกําหนดของ

พันธบัตรรัฐบาล  

■ เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา มีจํานวน 53,547 ลานบาท เพิ่มขึ้น 592 ลานบาท หรือรอยละ 1.12 สาเหตุหลักมาจากการ

ลงทุนเพิ่มในเอ็ม บี เค 

■ เงินใหสินเชืXอแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ มีจํานวน 59,330 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,109 ลานบาท หรือรอยละ 7.44 สาเหตุหลัก

มาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชืXอของบริษัทยอยทั้ง ราชธานีลิสซิ่ง ธนชาต พลัส และหลักทรัพยธนชาต 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 74,437 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5,843 ลานบาท หรือรอยละ 8.52 จากส้ินป 

2564 โดยรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน – เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม มีจํานวนรวม 55,409 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,117 ลานบาท หรือรอยละ 10.17  

สวนของเจาของ 

สวนของเจาของรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจํานวน 75,239 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,098 ลานบาท หรือรอยละ 1.48 จากส้ินป 2564 

โดยแบงเปน 

■ สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 65,899 ลานบาท เพิ่มขึ้น 785 ลานบาท หรือรอยละ 1.21 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจาก

การดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ในไตรมาส 1 ป 2565 จํานวน 1,036 ลานบาท  

■ สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 9,340 ลานบาท เพิ่มขึ้น 313 ลานบาท หรือรอยละ 3.47 เกิดจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทยอย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
 

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย (ลานบาท) 
 

 

บริษัทยอย สัดสวนการถือหุน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

1Q65 4Q64 1Q64 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (งบการเงนิรวม) 60.49% 455 454 427 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 50.96% 193 98 178 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 50.96% 176 161 200 

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 99.99% (6) 13 (3) 

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 83.44% (7) - (12) 

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 100.00% - (2) (6) 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 100.00% 103 26 128 
บริษัท ธนชาต พลัส จํากัด 100.00% 19 5 - 

A 
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บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (งบการเงินรวม) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมจํานวน 50,617 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,394      

ลานบาท หรือรอยละ 2.83 จากส้ินป 2564 และบริษัทมีสินเชื>อในรูปแบบของสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินจํานวน 49,054 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 1,143 ลานบาท หรือรอยละ 2.39 โดยเงินใหสินเชืXอคิดเปนสัดสวนรอยละ 97.01 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่หนี้สินรวมมีจํานวน 

38,595 ลานบาท และสวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 12,022 ลานบาท 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 มีจํานวน 455 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1 ลานบาท หรือรอยละ 0.22 
โดยรายไดรวมเพิ่มขึ้น 23 ลานบาท หรือรอยละ 2.17 ในขณะที่คาใชจายทางการเงินลดลง 5 ลานบาท หรือรอยละ 2.22 เปนผลมาจากการ
บริหารจัดการตนทุนทางการเงินที่ดี ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีจํานวน 126 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17 ลานบาท หรือรอยละ 15.60 โดย
บริษัทยังคงยึดหลักความรอบคอบในการพิจารณาต้ังสํารองตามโมเดลการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตทีค่าดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงปจจัย
ตาง ๆ อยางระมัดระวังรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมแนmนอนในอนาคต ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2565 บริษัทมีการพิจารณาต้ังสํารอง
พิเศษ (Management Overlay) เพิ่มเติมจากผลขาดทุนดานเครดิตที่คํานวณไดตามโมเดลการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
เปนจํานวน 55 ลานบาท 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 28 ลานบาท หรือรอยละ 6.56 โดยรายไดรวม

เพิ่มขึ้น 51 ลานบาท หรือ รอยละ 4.94 คาใชจายทางการเงินลดลง 9 ลานบาท หรือรอยละ 3.93 ในขณะที่ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 20 ลานบาท  หรือรอยละ 18.87 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

ในไตรมาส 1 ป 2565  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีเบ้ียประกันภัยรับรวม 2,451 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7 ลานบาท หรือรอยละ 

0.29 จากไตรมาสกอน และเพ่ิมข้ึน 379 ลานบาท หรือรอยละ 18.29 จากไตรมาสเดียวกันปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของชองทางการ

ขายผานโบรกเกอร โดยเบ้ียประกันภัยรถยนตในไตรมาส 1 ป 2565 มีจํานวน 2,149 ลานบาท ลดลง 9 ลานบาท หรือรอยละ 0.42 จากไตรมาส

กอน และเพิ่มขึ้น 393 ลานบาท หรือรอยละ 22.38 จากไตรมาสเดียวกันปกอน  

สําหรับผลการดําเนินงาน บริษัท มีกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 จํานวน 193 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 95 

ลานบาท หรือรอยละ 96.94 สาเหตุหลักมาจากเบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้น 27 ลานบาท เนืXองจากสํารอง

เบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดลดลง รายไดคาจางและคาบําเหน็จจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้น 54 ลานบาทสอดคลองกับเบ้ียประกันภัยตอที่

เพิ่มขึ้น คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิลดลง 59 ลานบาท ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นลดลง 8 

ลานบาท อยางไรก็ตาม รายไดอืXนลดลง 7 ลานบาท คาใชจายในการรับประกันภัยอืXนเพิ่มขึ้น 9 ลานบาทและคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 9 

ลานบาท 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 15 ลานบาท หรือรอยละ 8.43 สาเหตุหลักมาจาก

เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้น 11 ลานบาท สอดคลองกับเบ้ียประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น รายไดคาจางและคา

บําเหน็จจากการประกันภัยตอเพิ่มขึ้น 66 ลานบาทสอดคลองกับเบ้ียประกันภัยตอที่เพิ่มขึ้นเชนกัน คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

สินไหมทดแทนสุทธิลดลง 72 ลานบาท อยางไรก็ตาม รายไดจากการลงทุนลดลง 13 ลานบาท คาจางและคาบําเหน็จเพิ่มขึ้น 63 ลานบาท

สอดคลองกับเบ้ียประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น คาใชจายในการรับประกันภัยอืXนเพิ่มขึ้น 36 ลานบาทและคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 18 ลานบาท 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันผานบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เทากับ 3,259 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 12.38 จากไตรมาสกอน โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 1.84  และมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแบงเปนลูกคารายยอย
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รอยละ 77.92 ลูกคาสถาบันรอยละ 20.31 และลูกคาตางประเทศ รอยละ 1.77 เมืXอเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนมูลคาการซื้อขาย

หลักทรัพยเฉล่ียตอวันของบริษัทลดลงรอยละ 29.20 เนืXองจากในไตรมาสเดียวกันปกอน ลูกคาบริษัทมีธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยรายใหญ (Big 

Lot) ปริมาณมาก 

กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ป 2564 มีจํานวน 176 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 15 ลานบาท หรือรอยละ 9.32 

โดยรายไดรวมเทากับ 481 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.03 แบงเปน รายไดคานายหนาจํานวน 302 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.27 ตามปริมาณการ

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพืXอซื้อหลักทรัพยจํานวน 69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.78  เปนไปตามการขยายตัวของ

ธุรกรรมการใหกูยืมเพืXอซื้อหลักทรัพย กําไรและผลตอบแทนจากเครืXองมือทางการเงินจํานวน 73 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 31 

ลานบาท ในขณะที่คาใชจายรวมของบริษัทเทากับ 261 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.42 โดยคาใชจายของบริษัทประกอบดวยคาใชจายดอกเบ้ีย 

คาธรรมเนียมและบริการจายจํานวน 58 ลานบาท และคาใชจายดําเนินงานจํานวน 203 ลานบาท 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2565 เมื>อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2564 กําไรสุทธิของบริษัทลดลง 24 ลานบาท หรือรอยละ 12.00 โดยรายไดคา

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลง 69 ลานบาท ตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทที่ลดลง ในขณะที่รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพืXอซื้อ

หลักทรัพยเพิ่มขึ้น 31 ลานบาท จากการขยายตัวของธุรกรรมการใหกูยืมเพืXอซื้อหลักทรัพย สงผลใหคาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น 12 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีอัตราการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเทากับรอยละ 41.74 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไว คือไมต่ํากวารอยละ 7.00 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปน

ประกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทําเอกสารฉบับนี้เพืXอเผยแพรผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขอมูลที่ปรากฎอยูในเอกสารนี้เปนผลการดําเนินงานของ

บริษัทที่เกิดข้ึนจริง  และบางสวนมีการอางอิงขอมูลทางการเงินและขอมูลอืXนๆ ที่ไดมาจากแหลงขอมูลภายนอกที่มีอยู ณ วันที่จัดทําเอกสาร ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได

ตลอดเวลาตามภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูอานหรือผูรับขอมูลควรพิจารณาขอมูลดวยความระมัดระวังและโปรดใชวิจารณญาณของ

ตนเองกอนการตัดสินใจทําธุรกรรมใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข เปล่ียนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ

ความไมถูกตอง ความไมเหมาะสม หรือความไมสมบูรณใด ๆ ในขอมูลทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ 


