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ทุนธนชาต (TCAP) เด่ น โชว์ กาไรเติบโตต่ อเนื่อง
ไตรมาส 3/64 กาไรเพิ่มขึน้ 20% QoQ และ 109% YoY
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิ ดเผยผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564
และผลการดาเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 โดยกาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2564 เติบโตจากไตรมาส
ก่ อน (QoQ) 20% และไตรมาสเดียวกันปี ก่ อน (YoY) 109% และเป็ นการเติบโตต่ อเนื่องจากไตรมาส 3
ปี ก่ อนทีเ่ ป็ นจุดต่าสุดเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากโควิดอย่ างรุ นแรง
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส 3
ปี 2564 TCAP และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน 1,687 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยกาไรสุทธิของบริษัท
ย่อยที่สาคัญจานวน 857 ล้ านบาท และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 413 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ มีจานวน 1,333 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ ้นถึง 109% จากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อน เกิดจากรายได้ จากการดาเนินงานสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ ้น ทังรายได้
้
ดอกเบี ้ยสุทธิและรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย ในขณะที่ธุรกิจ
ของบริษัทร่วมทังธนาคารทหารไทยธนชาต
้
(TTB) และ บมจ. เอ็ม บี เค (MBK) ยังคงได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 สาหรับกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทฯ ในงวด 9 เดือนของปี 2564 มีจานวน 3,518 ล้ านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี ก่อน TCAP มีกาไรพิเศษจากการขายหุ้นอายิโนะโมะโต๊ ะ จานวน
ประมาณ 3,000 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นกาไรพิเศษที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว หากไม่รวมกาไรพิเศษดังกล่าว TCAP และบริษัทย่อย มีกาไร
สุทธิเพิ่มขึ ้น 18% สะท้ อนถึงการดาเนินงานที่มกี ารฟื น้ ตัวมาเป็ นลาดับ”
“ถึงแม้ ว่าในปี นีธ้ ุรกิจของบริ ษัทร่ วมทัง้ TTB และ MBK จะยังคงได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐ แต่ TCAP และบริษัทย่อยยังสามารถมี
ผลการดาเนินงานเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ จุดต่ าสุด ในไตรมาส 3 ของปี ก่อนเป็ นต้ นมาจนถึงไตรมาสปั จจุบัน เป็ น
ผลสาเร็จของการดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ด้ วยการปรับโครงสร้ างทางการเงินเสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั บริษัทย่อย
และการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมเมื่อมีจงั หวะและโอกาสที่เหมาะสม ทังการลงทุ
้
น 100% ในบริ ษัท ธนชาต พลัส จากัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-based Financing) การปรับโครงสร้ างการลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย 3 บริษัท
(บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จากัด และ บริษัท เอ็ม ที เซอร์ วิส 2016 จากัด)
ด้ วยการถือหุ้น 100% ในทัง้ 3 บริ ษัท และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (THANI)
TTB และ MBK เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ ้นในอนาคตให้ กบั ผู้ถือหุ้น สาหรับ TTB นัน้ TCAP ได้ รับอนุญาตจากธปท.
ให้ ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ ไม่เกิน 24.99% ซึง่ ฝ่ ายจัดการจะพิจารณาเพิ่มสัดส่วนอย่างรอบคอบในจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไป”
นายสมเจตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 และปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวจาก
มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามจานวนผู้ได้ รับวัคซีนที่เพิม่ ขึ ้น และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐ ซึง่ จะส่งผลดีต่อการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจที่ TCAP ลงทุนอยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้ วย
ทังนี
้ ้ เรายังคงยึดมัน่ ในปณิธานที่ม่งุ มัน่ สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ด้ วยการดูแลทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องอย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนทุกฝ่ ายให้ ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครัง้
นี ้ไปด้ วยกัน”
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