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 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดไตรมาส 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

(รายงานฉบับน้ีเปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 
 

ภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

ในไตรมาส 2 ป 2550  ธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ โดยได
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 day) 2 ครั้งจาก รอยละ 4.50 เปน รอยละ 4.00 และ รอยละ 3.50 ตามลําดับ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากจากไตรมาสที่แลว มาปดที่ระดับ 776.79 จุด เพิ่มขึ้น 103.08 จุด สวน
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้น 3,312.68 ลานบาท มาอยูที่ 15,112.76 ลานบาท สวนใหญมาจากปริมาณซื้อขายของนัก
ลงทุนตางชาติและภาวะตลาดทุนโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่สถานการณทางการเมืองเร่ิมมีความชัดเจนขึ้น และการ
เลือกตั้งที่คาดวาจะมีขึ้นในปนี้ 

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดไตรมาส 2 ของป 2550 กับ
ไตรมาส 2 ของป 2549 ในขณะที่ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เปรียบเทียบ
กับขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 

 

ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในไตรมาส 2 ป 2550 จํานวน 437.79 ลานบาท เทียบกับ 351.17 ลานบาท ใน
ไตรมาสเดียวกันของปกอน  เพิ่มขึ้น 86.62 ลานบาท หรือรอยละ 24.7 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยและเงิน
ปนผลรอยละ 32.6  จากการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจเชาซื้อ  และการเพิ่มขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ 3.2 
เปนรอยละ 3.6   สงผลใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 26.2   ขณะเดียวกันรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น รอย
ละ 50.2 จากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ สงผลใหรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.1   

สําหรับผลประกอบการงวดครึ่งปแรกของป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 793.63 ลานบาท ลดลง 101.54 
ลานบาท หรือรอยละ 11.3  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 895.17 ลานบาท  เนื่องจากการลดลงของกําไร
จากเงินลงทุน และรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพยที่ซบเซาในครึ่งปแรกของป 2550  ซึ่ง
แตกตางอยางมากกับภาวะตลาดที่คึกคัก ในชวงเวลาเดียวกันของปกอน หากไมรวมกําไรจากเงินลงทุน รายไดรวม(ซึ่งรวมถึง 
รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ที่ลดลงถึงรอยละ 27.5 ตามภาวะตลาด) ของธนาคารและบริษัทยอยยังคงเพิ่มขึ้น 102.69 
ลานบาท หรือรอยละ 4.3 

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับงวดไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2550 เทากับ 
0.54 บาท และ 0.96 บาท ตามลําดับ เทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.42 บาท และ 1.10 บาท ในงวดเดียวกันของปกอน 
สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของไตรมาส 2 ป 2550 เทากับรอยละ 14.2 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.0  
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 884.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 183.68 ลานบาท (รอยละ 26.2) เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นจํานวน 462.81 ลานบาท (รอยละ 32.6) และคาใชจายดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจํานวน 279.13 ลานบาท (รอยละ 38.8) จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากจํานวน 49.90 ลานบาท หรือรอย
ละ 8.4 และคาใชจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 223.21 ลานบาท หรือรอยละ 617.6 ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายดอกเบี้ยสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลเล็กนอย เนื่องจากธนาคารอยูในชวงของการขยายฐาน
เงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ 

เมื่อพิจารณาในชวงไตรมาส 2 ป 2550 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2550 อัตราดอกเบี้ยตลาดโดยรวมลดลง  เปนผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยจายโดยเฉลี่ยลดลงจากรอยละ 4.7 เปน รอยละ 4.5 ตามภาวะตลาด หากแตธนาคารสามารถรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย
รับ โดยการปรับสัดสวนการใหเชาซื้อรถมือสองมากขึ้น เปนผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อปรับตัวสูงขึ้นจากรอย
ละ 3.0 เปนรอยละ 3.6 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 852.63 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 140.31 ลานบาท หรือรอยละ 19.7 โดยธนาคารและบริษัทยอยมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 32.05 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 43.37 ลานบาท สัดสวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 63.4 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนที่รอยละ 60.6 

 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 
ในไตรมาสนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 510.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอน  จํานวน 55.23 ลานบาท (รอยละ 12.1) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมจากประกันชีวิตธนกิจ 
ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ จํานวน 95.69 ลานบาท (รอยละ 50.2) จาก 190.81 ลานบาทในไตรมาส 2 ป 2549 
เปน 286.50 ลานบาทในไตรมาสนี้ ประกอบกับกําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 20.16 ลานบาท (รอยละ 121.1) จาก 16.66 ลาน
บาทในไตรมาส 2 ป 2549 เปน 36.82 ลานบาทในไตรมาสนี้   

 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 
สําหรับคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ มีจํานวน 766.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปที่แลว

จํานวน 73.45 ลานบาท (รอยละ 10.6) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานซึ่งผันแปรตามรายไดที่เพิ่มขึ้น และการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ จากการลงทุนในการเปดสาขาธนาคาร 

 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 2  ป 2550 จํานวน 159.36 ลานบาท คิดเปน

อัตราภาษีรอยละ 26.7  
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ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 
 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวน 104,047.09 ลานบาท ลดลง 1,043.67 
ลานบาท (รอยละ 1.0) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เนื่องจากการลดลงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
จํานวน 1,219.40 ลานบาท (รอยละ 38.8) และหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจํานวน 2,420.00 ลานบาท (รอยละ 16.1)  
หนี้สิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวน 92,341.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 271.89 ลาน
บาท (รอยละ 0.3) โดยธนาคารไดออกหุนกูระยะยาวอายุ 3 ป จํานวน 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 และ หุนกู
ระยะยาวอายุ 5 ป จํานวน 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.04 เพื่อมาทดแทนหุนกูระยะยาวอายุ 5 ป จํานวน 4,800 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.45  ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนในครึ่งหลังของป 2550 
 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนมีจํานวน 11,706.02 ลานบาท ลดลงจาก 13,021.57 ลานบาท (รอยละ 10.1) เนื่องจากธนาคารมีการ
จายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2550 ในอัตราหุนละ 2 บาท สําหรับหุนสามัญ และอัตราหุนละ 3 บาท สําหรับหุนบุริมสิทธิ 
รวมเงินปนผลจายจํานวน 1,633.23 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 105.7 สงผลใหกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
มีจํานวน 2,873.66 ลานบาท ลดลงจาก 4,070.92 ลานบาท (รอยละ 29.4)   สําหรับมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 16.10 บาทตอหุน ลดลงจาก 17.91 บาทตอหุน ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2550 
  

การดําเนินงานของกลุมธรุกิจ 
 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย  
  

เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 80,742.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,451.88 ลานบาท (รอยละ 3.1)  จาก
ไตรมาสกอน  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรงของสินเชื่อเชาซื้อตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาส 2 ป 2549  

สัดสวนเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย แบงออกเปน สินเชื่อธุรกิจรอยละ 18.5 สินเชื่อรายยอยรอยละ 76.6 
และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 4.9  

 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 14,928.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 475.18 ลานบาท (รอยละ 3.3)  จาก
ส้ินไตรมาสกอน เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมสาธารณูปโภคและการบริการจํานวน 501.67 ลานบาท  (รอยละ 
25.5) เปน 2,469.13 ลานบาท  

 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอยละ 96.8  และสินเชื่อเพื่อการเคหะ
รอยละ 3.2 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 59,917.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,152.83 ลานบาท (รอยละ 3.7)  โดยสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 8,155.70 ลานบาท เติบโตขึ้น 1,876.30 ลานบาท (รอยละ 29.9) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2549 และเมื่อพิจารณายอดขายรถยนตใหมภายในประเทศงวดครึ่งปแรกของป 2550 เทากับ 292,514 คัน ลดลงรอยละ 
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12.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่ 334,619 คัน สงผลใหอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารและ
บริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย (Penetration Rate) ใน 6 เดือนแรกของป 2550 อยูที่รอยละ  10.8 เพิ่มขึ้น
อยางมากจากรอยละ 5.7 เมื่อเทียบในงวดเดียวกันของป 2549 

 
เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นรวมมีจํานวน 76,830.37 ลานบาท ลดลง 4,729.76 ลานบาท (รอยละ 5.8) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1 โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะสั้นเทากับรอยละ 4.8 
ลดลงจากรอยละ 11.0  

อัตราสวนเงินให สินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเทากับรอยละ  105.1 เพิ่มขึ้นจากรอยละ  96.0  
ณ ส้ินไตรมาส 1  เนื่องจากธนาคารไดเพิ่มสัดสวนของเงินกูยืมระยะยาวเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อที่เติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต 

 

สินเชื่อดอยคุณภาพและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.5 ลดลงจากรอยละ 
4.6 ณ ส้ินไตรมาสกอน  สําหรับสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรายยอยเทากับรอยละ 2.4  และสัดสวนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจ เทากับ รอยละ 8.1 ซึ่งทั้งหมดเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  โดย
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 3,644.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 71.04 ลานบาท (รอยละ 2.0) ซึ่งเปน
ภาวะปกติตามการขยายตัวของสินเชื่อ 

  ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 2,784.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.4 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของธนาคาร
จํานวน 2,455.24 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,302.77 ลานบาท และเปนยอดสํารอง
หนี้สูญทั่วไปจํานวน 152.47 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,141.53 ลานบาท ทั้งนี้ 
ธนาคารไดดําเนินการกันสํารองสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามหลักเกณฑมาตรฐานบัญชีฉบับใหม (IAS 39) ครบถวน แลว
ในไตรมาส 2 ปนี้ ซึ่งเร็วกวาประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยตั้งสํารองตามแนวทางIAS 39 ให
ครบถวนเรียบรอยภายในเดือนธันวาคม 2550 
 
(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ณ ส้ินไตรมาส 2 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 776.79 จุด และมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 15,112.76 ลานบาท 
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาซึ่งปดที่ 673.71 จุด และมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 11,800.08 ลานบาท เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ปจจัยทางการเมืองเริ่มคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น 

สําหรับไตรมาส 2 ป 2550 สวนแบงตลาดเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 3.0 เทียบกับไตรมาส 2  ป 2549 ที่รอยละ 3.5  โดย
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล.ทิสโก เทากับ 909.75 ลานบาท ลดลงจาก 1,071.82 ลานบาท (รอยละ 15.1)  สงผลให
รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลง 23.51 ลานบาท (รอยละ 15.2) เปน 131.26  ลานบาท   
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สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่แลว  อันเปนผลจาก
การปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปล่ียนไปในตลาดทุน โดยเพิ่มขึ้นจํานวน  0.56 ลานบาท (รอยละ 37.3) เปน 
2.06 ลานบาท 

 
(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 ธุรกิจจัดการกองทุนดําเนินการโดย บลจ.ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม 95,586.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
6,648.45 ลานบาท (รอยละ 7.5) จากสิ้นไตรมาสแรกของป  แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 60.7 กองทุนสวน
บุคคลรอยละ 27.5 และกองทุนรวมรอยละ 11.8 โดยที่บริษัทไดออกกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลที่มีความหลากหลาย
อยางตอเนื่อง อาทิเชน กองทุนเปดหุนกูระยะยาว  กองทุนเปดตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนเปดหุนระยะยาวแบบมีเงินปนผล 
รวมถึงกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศดวย  

 รายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนในไตรมาส 2 ป 2550 เทากับ 122.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 45.36 
ลานบาท (รอยละ 58.9) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดสินทรัพยภายใตการบริหาร และ
มูลคาสินทรัพยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด 

บลจ.ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2550 เปนอันดับที่ 8 โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 5.1 แบงเปน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.8 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 
16.5 และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 17 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.9 

 

การบรหิารความเสี่ยง 

ในไตรมาส 2 ของป 2550 ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของธนาคารซึ่ง
สวนใหญประกอบดวยความเสี่ยงจากทางดานเครดิต อยูที่ 6,917.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 554.83 ลานบาท หรือ รอยละ 8.72 โดย
ธนาคารมีสวนของเงินกองทุนสวนเกินอยูในระดับสูงถึงรอยละ 38.93 เมื่อเทียบกับเงินกองทุนทั้งหมดที่ 11,706.02 ลานบาท ซึ่ง
ฐานะดังกลาวแสดงถึงความแข็งแกรงของฐานะเงินกองทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต 

ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของธนาคารประกอบดวย  เงินกองทุนที่
ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้น 156.81 ลานบาท จาก 1,998.09 ลานบาท เปน 2,154.89 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจาก
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของฐานะการลงทุนในหลักทรัพย ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 
Index) ในไตรมาส 2   ขณะที่ความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน 
(Duration) ที่มีระยะเวลาของสินทรัพยยาวกวาหนี้สิน ปรับตัวลดลงจาก 8 เดือน มาอยูในระดับ 7 เดือน  เนื่องจากการรับเงิน
ฝากที่มีระยะเวลาไถถอนโดยเฉลี่ยยาวขึ้น  รวมถึงมีการกูยืมโดยการออกตราสารหนี้ระยะยาว จํานวน 4,000 ลานบาท ซึ่งลด
ความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินทรัพยและหนี้สินลงได   ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช
รองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้น 383.82 ลานบาท เปน 4,027.73 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะ
สินเชื่อเชาซื้อรถมือสองที่ใหผลตอบแทนสูง 

นอกจากนี้การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยยังอยูในระดับที่แข็งแกรง โดยฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร ไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 
12.07 มาอยูที่รอยละ 11.56  ตามการขยายตัวของยอดสินเชื่อเชาซื้อของธนาคาร ประกอบกับเงินกองทุนตามกฎหมายลดลง
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เนื่องจากมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการประจําป 2549 ในไตรมาสที่ 2 อยางไรก็ตามอัตราสวนการดํารงเงินกองทุน
ดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ ขณะที่ บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ตอหนี้สินทั่วไป (NCR) อยูที่รอยละ 129.83  ซึ่งยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  และตลาด
หลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.00 

 
คําอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทีส่ําคัญ 

1. วิธกีารบันทึกบัญชีเงนิลงทุน  

ธนาคารและบริษัทยอย ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากนโยบายบัญชีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังนี้ 

ธนาคารและบริษัทยอย มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ใหมของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 โดยธนาคารและบริษัทยอยไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ 
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะธนาคารนั้น บันทึกโดยใชราคาทุนเดิม (Historical Cost) เปนราคาทุน
เริ่มตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะของธนาคารไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 
โดยงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิ 437.79 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะธนาคารมี
กําไรสุทธิ 281.99 ลานบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  

1. งบกําไรขาดทุนเฉพาะธนาคารสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ  วันที่ 30 มิถุนายน 2549 
แสดงกําไรสุทธิลดลงจํานวน 155.79 ลานบาท และ 176.14 ลานบาท (ลดลง 0.21 บาทตอหุน และ 0.24 บาทตอหุน) ตามลําดับ 
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะธนาคารไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

2. งบดุลเฉพาะธนาคารสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 แสดงยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง 500.71 ลานบาทและ
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 430.63 ลานบาท ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะธนาคาร” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนเฉพาะธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐานการทําธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทยอยแตอยางใด 

 
2. คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซ้ือ 

ธนาคารไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ
สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จากการรับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิดรายการ เปนการปนสวนทยอย
รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชา
ซื้อรอตัดบัญชี แสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย โดยมีผลกระทบ
ในงบการเงิน ดังนี้ 
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1.  งบกําไรขาดทุน ของธนาคารและบริษัทยอย แสดงรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินและ
คาใชจายในหมวดของคาธรรมเนียมและบริการลดลงในจํานวนเดียวกัน  ซึ่งเทากับจํานวนคานายหนาและคาใชจายทางตรงใน
สวนที่ทยอยรับรูแลว  

2.  งบดุล ของธนาคารและบริษัทยอย แสดงจํานวนเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้เพิ่มขึ้น เทากับจํานวนคานายหนาและ
คาใชจายทางตรงรอตัดจาย 

 
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดมีการปรับปรุงยอนหลังในป 2549 เพื่อการเปรียบเทียบ  
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ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 
เปลี่ยนแปลง

จํานวนเงนิ สัดสวน จํานวนเงนิ สัดสวน YoY
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล
เงนิใหสินเชื่อ 310.66 22.3 223.96 19.4 38.7 
รายการระหวางธนาคาร 198.55                   14.2 152.74 13.2 30.0 
เงนิใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงนิ            1,260.23                   90.3 968.11 83.7 30.2 
เงนิลงทุน 112.89                     8.1 74.71 6.5 51.1 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล 1,882.33                134.9 1,419.52 122.7 32.6 
คาใชจายดอกเบี้ย 997.65                   71.5 718.52 62.1 38.8 

รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสทุธิ 884.68                  63.4 701.00 60.6 26.2 
รายไดที่มใิชดอกเบี้ย

คานายหนา               131.26                     9.4               154.77 13.4 (15.2)
กําไรจากเงนิลงทุน                 36.82                     2.6                 16.66 1.4 121.1 
คาธรรมเนียม               286.50                   20.5               190.81 16.5 50.2 
อืน่ ๆ                 56.16                     4.0                 93.27 8.1 (39.8)

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย              510.74                  36.6              455.51 39.4 12.1 
รายไดรวมกอนหักหนี้สญู
และหนี้สงสยัจะสญู

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (32.05) 11.32
รายไดจากหนี้สูญ

รายไดรวมหลงัหักหนี้สญู
และหนี้สงสยัจะสญู
คาใชจายดําเนินงาน (766.23) (692.78)
กําไรกอนภาษเีงนิได
และสวนของผูถือหุนสวนนอย

ภาษีเงนิได (159.36) (117.89)
สวนของผูถือหุนสวนนอย - (6.00)
กําไรสทุธิ            437.79            351.17 

           475.05            597.15 

20.7 

1,363.37 1,167.83

ประเภทของรายได

ไตรมาส 2 ป 2550 ไตรมาส 2 ป 2549

1,395.42 100.00 1,156.51 100.0

 
 

ตารางที ่2 :  ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย 
ไตรมาส 2 
ป 2550

ไตรมาส 1 
ป 2550

ไตรมาส 2
ป 2549

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ  (Yield on loans) 7.9 7.8 7.4
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 4.3 4.8 4.2

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 3.6 3.0 3.2  
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ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 

จํานวนเงนิ สัดสวน จํานวนเงนิ สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  เงนิสด 322.14 0.3 251.90 0.2 27.9 

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 1,920.06 1.8 3,139.47 3.0 (38.8)
  หลักทรัพยซ้ือโดยมสีัญญาขายคืน 12,580.00 12.1 15,000.00 14.4 (16.1)
  เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 1,010.32 1.0 1,321.49 1.3 (23.5)
  เงนิลงทุนในตราสารทุน 4,257.53 4.1 4,088.43 3.9 4.1 
  สินเชื่อธุรกิจ 14,928.45 14.3 14,453.28 13.9 3.3 
  สินเชื่อรายยอย 61,873.91 59.5 59,765.63 57.4 3.5 
  สินเชื่ออืน่ 3,940.24 3.8 4,071.82 3.9 (3.2)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมลูคา
จาก (2,784.51) (2.7) (2,807.54) (2.7) (0.8)

  สินทรัพยอืน่ 5,998.95 5.8 5,806.30 5.6 3.3 
รวมของธนาคารและบรษิทัยอย 104,047.10 100.0 105,090.76 100.0 (1.0)

สนิทรพัย

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2550

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ)

 
 
ตารางที ่4:  รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท   

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 76,830.37                   83.2 81,560.13                   88.6 (5.8)
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,556.91 3.9 3,044.21 3.3 16.8
เงินกูยืมระยะยาว            8,162.56 8.8            3,992.69 4.3                 104.4 
อ่ืน ๆ            3,791.24 4.1            3,472.16 3.8 9.2 
รวมของธนาคารและบรษิทัยอย 92,341.08 100.0 92,069.19 100.0 0.3

หน้ีสนิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)
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ตารางที่ 5:  รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ  
เปล่ียนแปลง

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ)
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  การผลิตและการพาณิชย            7,496.80                     9.3            7,487.23 9.6 0.1 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง            4,858.63                     6.0            4,891.54 6.2 (0.7)
  สาธารณูปโภคและการบริการ            2,469.13                     3.1            1,967.45 2.5 25.5 
  การเกษตรและเหมืองแร               103.89                     0.1               107.06 0.1 (3.0)
รวมสนิเชือ่ธุรกิจ        14,928.45               18.5        14,453.28 18.5 3.3 

  สินเชื่อเชาซ้ือ          59,917.91                   74.2          57,765.08 73.8 3.7 
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ            1,955.99                     2.4            2,000.55 2.6 (2.2)
รวมสนิเชือ่รายยอย        61,873.91               76.6        59,765.63 76.3 3.5 
สนิเชือ่อื่นๆ          3,940.24                 4.9          4,071.82 5.2 (3.2)
รวมของธนาคารและบรษิทัยอย        80,742.60              100.0        78,290.72 100.0 3.1 

ประเภทธุรกิจ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

 
 
ตารางที่ 6:  รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 

เปล่ียนแปลง
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ)
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

จายคืนเม่ือทวงถาม            1,745.41 2.3 5,629.38 6.9 (69.0)
ออมทรัพย            1,980.19                     2.6 3,305.97 4.1 (40.1)
จายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา          36,274.56                   47.2 48,542.81 59.5 (25.3)
บัตรเงินฝาก               797.14                     1.0               851.95 1.0 (6.4)
ต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงิน            2,798.43                     3.6 3,454.61 4.2 (19.0)
เงนิฝากรวม          43,595.74                   56.7 61,784.73 75.8 (29.4)
เงนิกูยืมระยะสัน้        33,234.63               43.3 19,775.40 24.2 68.1
รวมเงนิฝากและเงนิกูยืมระยะสัน้        76,830.37              100.0 81,560.13 100.0 (5.8)

ประเภทเงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
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ตารางที่ 7:  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ  

รอยละของ จํานวนเงนิ รอยละของ
สินเชื่อ (ลานบาท) สินเชื่อ

  การผลิตและการพาณิชย                     6.4               476.08                   13.1                     6.5               487.94 13.7 (2.4)
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง                   14.6               711.68 19.5 16.7               817.14 22.9 (12.9)
  สาธารณูปโภคและการบริการ                     1.0                 25.37 0.7 1.2                 24.09 0.7 5.3
  สินเชื่อธุรกิจอืน่ ๆ                     0.4                   0.45 0.0 0.8                   0.83 0.0 (45.9)
รวมสนิเชือ่ธุรกิจ                 8.1          1,213.58 33.3 9.2          1,330.00 37.2 (8.8)

  สินเชื่อเชาซื้อ                     2.1            1,264.10 34.7 1.8            1,050.85 29.4 20.3
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ                   11.9               231.98 6.4 12.6               251.37 7.0 (7.7)
รวมสนิเชือ่รายยอย                 2.4          1,496.08 41.0 2.2          1,302.22 36.4 14.9
อื่นๆ               18.8            935.30 25.7 19.0            941.69 26.3 (0.7)

รวมของธนาคารและบรษิทัยอย                 4.5          3,644.96 100.0 4.6          3,573.92 100.0 2.0

ประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2550
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ)
สัดสวน(รอยละ) จํานวนเงนิ       

(ลานบาท)
สัดสวน(รอยละ)

 
 
 
ตารางที ่8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 

จํานวนเงนิ สัดสวน จํานวนเงนิ สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 58,038.79 60.7 55,227.98 62.1 5.1
กองทุนสวนบุคคล 26,272.82 27.5 25,599.03 28.8                     2.6 
กองทุนรวม 11,275.01 11.8 8,111.15 9.1                   39.0 

รวม 95,586.62 100.0 88,938.17 100.0                 7.5 

ประเภทกองทุน

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2550 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2550

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ)

 
 
ตารางที่ 9:  ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ 

ไตรมาส 2 
ป 2550

ไตรมาส 1 
ป 2550

ไตรมาส 2 
ป 2550

ไตรมาส 1 
ป 2550

สินทรัพย 1.23 1.18 406.73 428.28
หนี้สิน 0.65 0.51 (500.26) (517.71)

ความแตกตางสทุธิ (Gap) 0.58 0.67 (93.53) (89.43)

ประเภทกองทุน

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบี้ย (ป)
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอ
การปรับอตัราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท)

 
 
 
 


