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ทุนธนชาต (TCAP) ไตรมาส 2/64 กาไรเพิ่ม QoQ และ YoY
ล่ าสุดคว้ ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่ งปี กลุ่มธุรกิจการเงิน
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิ ดเผยผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564
และผลการดาเนินงานครึ่งปี แรกของปี 2564 โดยกาไรสุทธิไตรมาส 2/64 เติบโตจากไตรมาสก่ อน(QoQ)
และไตรมาสเดียวกันปี ก่ อน(YoY) ล่ าสุดยังสามารถคว้ ารางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่ งปี ในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน จากวารสารการเงินธนาคาร ได้ อีกด้ วย
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส 2
ปี 2564 TCAP และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน 1,437 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยกาไรสุทธิของบริษัท
ย่อยที่สาคัญจานวน 866 ล้ านบาท และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 488 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ มีจานวน 1,107 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน
โดยเป็ นการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มธนชาต ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทร่วมทังธนาคารทหารไทยธนชาต
้
(TTB) และ บมจ.
เอ็ม บี เค (MBK) ยังคงได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สาหรับกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทฯ ในงวด 6
เดือนแรก ปี 2564 มีจานวน 2,185 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี ก่อน
TCAP มีกาไรพิเศษจากการขายหุ้นอายิโนะโมะโต๊ ะ จานวนประมาณ 3,000 ล้ านบาท”
“จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง TCAP จึงมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
อย่างระมัดระวัง ด้ วยการดารงเงินสดสภาพคล่องไว้ สาหรับการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมเมือ่ มีจงั หวะและโอกาสที่เหมาะสม ซึง่
ที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว ประกอบด้ วยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อย การจัดตั ้งบริ ษัท ธนชาต พลัส
จากัด เพื่อ ประกอบธุรกิจการให้ สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-Based Financing) ซึ่งที่ผ่านมาได้ รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้ า นอกจากนี ้ TCAP ยังได้ เข้ าซื ้อหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) บริ ษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จากัด
และ บริ ษัท เอ็ม ที เซอร์ วิส 2016 จากัด จาก MBK เพื่อปรับโครงสร้ างการลงทุนในหุ้นของทัง้ 3 บริษัท ทาให้ TCAP ถือหุ้น
100% และสามารถบริหารจัดการทัง้ 3 บริษัทได้ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอนาคต อีกทังที
้ ่ผ่านมา
TCAP ยัง มี ก ารปรั บ โครงสร้ างทางการเงิน เสริ ม ความแข็ งแกร่ งให้ กับ บริ ษั ท ลูก ซึ่งบริ ษั ท ลูก ทุ ก บริ ษั ท ต่ า งยังมี ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีในครึ่งปี แรกของปี นี ้”
นายสมเจตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจจานวนมาก ซึง่
TCAP ในฐานะที่เป็ นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนก็ได้ รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยการบริหารงานของทีม
บริหารที่เป็ นมืออาชีพ มากประสบการณ์ ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาแล้ วมากมาย ส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจของ TCAP ยังคง
เดินหน้ าไปได้ ด้วยดี มีฐานะการเงินที่มนั่ คง และยังสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ TCAP ได้ รับ
การคัดเลือกจากวารสารการเงินธนาคาร ให้ เป็ น “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ในกลุ่มธุรกิจการเงิน อีกด้ วย
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