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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 

(รายงานฉบับนี้เปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมทีย่ังไมไดสอบทานโดยผูสอบบญัชีรับอนุญาต) 

 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

ในไตรมาส 1 ป 2551 วิกฤตสินเช่ือการเคหะสําหรับผูมีความนาเช่ือถือตํ่า (ซับไพรม) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่องตอภาวะเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยท่ีธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได

ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 3 ครั้งจาก รอยละ 4.25 ณ ส้ินป 2550 เปน รอยละ 2.25 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 

อยางไรก็ดีธนาคารแหงประเทศไทยยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  (Repo-1 วัน) ไวท่ี รอยละ 3.25 เนื่องจาก

เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวดีขึ้นตามความเช่ือมั่นของภาคเอกชนท่ีปรับตัวดีขึ้นประกอบกับแผนกระตุน

เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะชดเชยกับผลกระทบในทางลบจากวิกฤตซับไพรม ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชยทยอยปรับตัวลดลงจากรอยละ 2.52 ณ ส้ินป 2550 เปนรอยละ 2.40 ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2551 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจากส้ินปท่ีแลว 41.07 จุด มาปดท่ีระดับ 817.03 จุด แมวาสถานการณ

ทางการเมืองภายในประเทศจะมีความมั่นคงขึ้น และรัฐบาลไดออกมาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ แต

ตลาดทุนภายในประเทศโดยรวมยังไดรับผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤตซับไพรมและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

อยู โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ สงผลใหมูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทียบกับ

ไตรมาสท่ีแลวลดลงจํานวน 575.51 ลานบาท มาอยูท่ี 18,846.24 ลานบาท 

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของงวดไตรมาส 1 ของป 2551 

กับไตรมาส 1 ของป 2550 ในขณะท่ีฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 

เปรียบเทียบกับขอมูล  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  

 

ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

 

 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2551 จํานวน 429.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 73.25 ลานบาท 

หรือรอยละ 20.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป 2550 จากรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิของธนาคารและบริษัท

ยอยท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 38.0 ตามการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือรายยอยซ่ึงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 15.3 และการ

ปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเชื่อจากรอยละ 3.0 เปนรอยละ 4.0 รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น

รอยละ 12.9 จากการเติบโตอยางตอเนื่องของรายไดคาธรรมเนียมในธุรกิจจัดการกองทุนท่ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 44.3 และ

รายไดท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจ 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted Earning per share) สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2551 เทากับ 0.53 บาท 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.50 บาท ในงวดเดียวกันของป 2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของ

ผูถือหุนเฉล่ียของไตรมาส 1ป 2551 เทากับรอยละ 13.7  เพิ่มข้ึนจากรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 

 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ มีจํานวน 1,043.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น 287.58 ลานบาท (รอยละ 38.0) เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยท่ีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล มีจํานวน 1,804.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 118.57 

ลานบาท (รอยละ 7.0)  ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบ้ียลดลง 169.00 ลานบาท (รอยละ 18.2)  
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เมื่อพิจารณาไตรมาส 1 ป 2551 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2550 ธนาคารสามารถเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบ้ียของ

เงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.0 เปนรอยละ 4.0 จากความสามารถในการปรับสัดสวนของสินทรัพย และหนี้สิน ใหสอดคลอง

กับภาวะอัตราดอกเบ้ีย  โดยธนาคารมีกลยุทธในการขยายตัวในธุรกิจสินเช่ือท่ีมีผลตอบแทนสูง ภายใตการบริหารจัดการ

ความเส่ียงท่ีดี ในขณะท่ีตนทุนเงินทุนลดลง จากการขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอยผานการออกผลิตภัณฑเงินฝากซ่ึง

หลากหลายตรงกับความตองการของลูกคา  

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 811.65 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 183.80 ลานบาท หรือรอยละ 29.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยธนาคารและบริษัท

ยอยมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 232.28 ลานบาท ซ่ึงอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายตัวของเงินให

สินเช่ือ เทียบกับ 128.50 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2550 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว ธนาคารมีสํารองสวนเกินอยูใน

ระดับท่ีสูง เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงการกันสํารองตามมาตรฐานบัญชี IAS 39 จึงทําใหมีการต้ังสํารองหนี้สูญและ

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีนอยกวาระดับปกติ สัดสวนรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอย

ละ 64.9 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนท่ีรอยละ 60.2  

 

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 

ในไตรมาสนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย จํานวน 565.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันในปท่ีแลวจํานวน 64.78 ลานบาท (รอยละ 12.9) จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้น

จํานวน 34.08 ลานบาท (รอยละ 44.3) ตามการเติบโตอยางมากของสินทรัพยภายใตการบริหาร นอกจากนี้ รายไดจาก

ธุรกิจธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น จากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจท่ีประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องจากการรวมมือกับบริษัท 

อเมริกัน อินเตอรแนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย)  

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

สําหรับคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียในไตรมาสนี้ มีจํานวน 780.78 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว 

จํานวน 147.52 ลานบาท (รอยละ 23.3) สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานซ่ึงแปรผันตามรายไดท่ี

เพิ่มขึ้น และคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับไตรมาส 1 ป 2551 จํานวน 167.27 ลานบาท คิด

เปนอัตราภาษีรอยละ 28.0 เทียบกับอัตราภาษีรอยละ 28.1 ในไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว 

 

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 109,017.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

10,064.04 ลานบาท (รอยละ 10.2) เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จากการเติบโตของอยางแข็งแกรงของเงิน

ใหสินเช่ือจาก 86,420.41 ลานบาท เปน 90,261.34 ลานบาท (รอยละ 4.4) และเงินลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น 1,515.48 ลาน

บาท (รอยละ 26.2) เปน 7,296.04 ลานบาทจากภาวะตลาดท่ีปรับตัวดีขึ้น  
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หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 96,413.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

9,833.59 ลานบาท (รอยละ 11.4) มาจากการขยายตัวของฐานเงินฝากอันเปนผลจากการท่ีธนาคารไดระดมฐานเงินฝาก

ไวเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเช่ือในอนาคตและการเพิ่มขึ้นของฐานเงินฝากลูกคารายยอยอยางตอเนื่องมาต้ังแตตนป 

2550  

 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนมีจํานวน 12,604.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากส้ินป 2550 จํานวน 230.45 ลานบาท (รอยละ 1.9) 

จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมตามผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ป 2551 สงผลใหมูลคาตามบัญชีของธนาคารและ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เทากับ 17.31 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 17.01 บาทตอหุน ท้ังนี้ ธนาคารมีหุนท่ีออก

และชําระแลวจํานวน 728.05 ลานหุน แบงเปนเปนหุนสามัญจํานวน 544.61 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 183.44 

ลานหุน  

  

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจ  

 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

  

เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเช่ือของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน  90,261.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,840.93 ลานบาท (รอยละ 

4.4) จากส้ินป 2550 ตามการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือรายยอย ท้ังนี้ สัดสวนเงินใหสินเช่ือของธนาคารและ

บริษัทยอย แบงออกเปน สินเช่ือรายยอยรอยละ 77.0 สินเช่ือธุรกิจรอยละ 18.1 และสินเช่ืออ่ืนๆ รอยละ 4.9  

 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนตและอ่ืนๆ รอยละ 97.4  และสินเช่ือเพื่อการ

เคหะรอยละ 2.6 โดยมูลคาของสินเช่ือเชาซ้ือมีจํานวน 67,743.89 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,059.49 ลานบาท (รอยละ 4.7) 

เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 2550 โดยสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตท่ีอนุมัติใหมมีจํานวน 10,259.23 ลานบาท ลดลง 517.21 

ลานบาท (รอยละ 4.8) เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2550 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศงวด 2 เดือน

แรกของป 2551 อยูท่ี 94,679 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ี 82,249 คัน สงผลใหอัตรา

ปริมาณการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย 

(Penetration Rate) ใน 2 เดือนแรกของป 2551 อยูท่ีรอยละ 10.1 ซ่ึงยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราเฉล่ียในป 

2550 ท่ีรอยละ 9.4 

 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 16,313.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 696.76 ลานบาท (รอยละ 4.5) 

จากส้ินป 2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือในกลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ กลุมอสังหาริมทรัพยและ

การกอสราง และกลุมการเกษตรและเหมืองแร   

 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันรวมมีจํานวน 83,888.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,429.40 ลานบาท (รอยละ 22.5) 

จากส้ินป 2550 โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะส้ันเพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 13.1 จากรอยละ 6.2 ณ ส้ินป 2550 การขยายตัวของฐานเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกเปนผลจากการท่ี
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ธนาคารไดออกผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากในรูปแบบท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของลูกคา ประกอบกับ

การเพิ่มขึ้นอยางมากของฐานเงินฝากลูกคารายยอยผานเครือขายของธนาคาร และ ท่ีทําการไปรษณีย ท่ัวประเทศ  

 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันเทากับรอยละ 107.6 ลดลงจากรอยละ 126.2  

ณ ส้ินป 2550 เปนผลจากการท่ีธนาคารไดจัดสรรแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับการขยายตัวของสินเช่ือ ในภาวะท่ีเงินให

สินเช่ือขยายตัวอยางมาก 

 

สินเชื่อดอยคุณภาพและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 อัตราสวนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูท่ีรอยละ 4.0 ลดลงจากส้ิน

ปกอนท่ีรอยละ 4.3  สําหรับสัดสวนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเช่ือรายยอยเทากับรอยละ 2.2 และสัดสวนหนี้ท่ีไม

กอใหเกิดรายไดของสินเช่ือธุรกิจ เทากับ รอยละ 7.2 ซ่ึงท้ังหมดเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ีเกิดขึ้นในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจ โดยหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 3,640.16 ลานบาท (แบงเปนของธนาคาร

จํานวน 3,154.19 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 485.97 ลานบาท) ลดลง 111.25 ลานบาท  อันเปนผลจากการ

บริหารจัดการหนี้อยางมีคุณภาพ  

  ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง

หนี้จํานวน 2,893.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.5 ของยอดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองท้ังหมดเปนสวน

ของธนาคารจํานวน 2,570.85 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันจํานวน 2,291.61 ลานบาท 

และเปนยอดสํารองหนี้สูญท่ัวไปจํานวน 279.24 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเทากับ 

2,138.39 ลานบาท ตามนโยบายการต้ังสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอการ

ดําเนินงาน  

 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ณ ส้ินไตรมาส 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดท่ี 817.03 จุด ลดลงจากส้ินป 2550 ท่ีปดท่ีระดับ 858.10 จุด มูลคา

การซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทากับ 18,846.24 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนซ่ึงเทากับ 11,800.08 ลานบาท  

อันเปนผลมาจากการท่ีนักลงทุนมีความเช่ือมั่นตอสถานการณทางการเมืองท่ีมีความมั่นคงมากขึ้น 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 861.97ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอนท่ี 786.48 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเฉล่ียลดลงจากรอยละ 3.31 ในไตรมาส 1 ของป 2550 เปนรอยละ 

2.25 ซ่ึงสวนใหญเปนการลดลงของสวนแบงตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศจากรอยละ 7.56 เปน รอยละ 3.86 

เนื่องจากลูกคาสถาบันมีปริมาณการซ้ือขายนอยลงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม โดยลูกคาสวนใหญของบล.ทิสโก เนนการ

ลงทุนระยะยาว  จึงไมไดมีการซ้ือขายบอยมากนัก สวนรายไดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยมีจํานวน 135.32 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนท่ี 119.74 ลานบาท โดยสัดสวนมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของ บล. 

ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 26.1  ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  27.2  และลูกคารายยอยใน

ประเทศรอยละ 46.7 

จากท่ี ไดลงนามเปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับ บริษัทหลักทรัพย ซาคอมแบงก ซิเคียวริต้ี จํากัด (Sacombank 

Securities Co., Ltd.) เพื่อเปดโอกาสการขยายธุรกิจวาณิชธนกิจเขาสูตลาดทุนของประเทศเวียดนามในเดือนกันยายน 

2550  บล. ทิสโก ไดจัด '1st Vietnam Corporate Day in Thailand' ขึ้น เพื่อใหลูกคานักลงทุนสถาบันของ บล.ทิสโก 

ท่ีตองการเขาไปลงทุนในเวียดนามมีโอกาสไดแลกเปล่ียนขอมูลกับตัวแทนของบริษัทเวียดนามโดยตรง  โดยมีบริษัทช้ัน

นําจากประเทศเวียดนามใหความสนใจเขารวมกิจกรรมนี้ท้ังส้ิน 7 บริษัท 
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สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตอยางตอเนื่องต้ังแตไตรมาส 2 ของป 2550 ซ่ึงเปนผล

จากการปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนไปในตลาดทุน โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปท่ีแลว

ท่ีจํานวน 13.18 ลานบาท เปน 17.90 ลานบาท ซ่ึงรวมถึงรายไดจากการจัดจําหนายหุนกู บจ. น้ําตาลมิตรผล มูลคา 350 

ลานบาท  และรายไดจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใหกับบริษัทในอุตสาหกรรมตางๆ  

 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 111.03 ลานบาท เพิ่มขึ้น 34.08 ลานบาท (รอยละ 44.3) 

จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปนผลจากการเติบโตอยางสูงของสินทรัพยภายใตการบริหารและมูลคาตลาดท่ี

ปรับตัวดีขึ้น โดย บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหาร ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวน 112,279.81 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 4,566.50 ลานบาท (รอยละ 4.2) จากส้ินป 2550 แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 57.3 

กองทุนสวนบุคคลรอยละ 28.2 และกองทุนรวมรอยละ 14.5 ท้ังนี้ ในไตรมาสนี้ บลจ. ทิสโก ไดรับมอบหมายใหบริหาร

กองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จํากัด และมีจํานวนบริษัทใหมท่ีเขารวมกับกองทุนทิสโกรวมทุน

รวมท้ังส้ิน 93 บริษัท อาทิเชน มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะสวนกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด), บริษัท 

สยาม ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักซ จํากัด, บริษัท อัลลายด โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด, กลุมบริษัท เจริญอักษร, 

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จํากัด และ สมาคมผูประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ในดานของกองทุนรวม ในไตรมาสนี้ 

บลจ. ทิสโกประสบความสําเร็จในการออกกองทุนเพื่อลิงคกับดัชนีตางประเทศ โดยมีกองทุนท่ีไดรับการตอบรับอยางดี

จากผูลงทุนท่ัวไป อาทิเชน กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรนิวซีแลนด รุนท่ี1-4 และ กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร

ออสเตรเลียรุนท่ี 2-3 ท่ีไดรับความสําเร็จตอเนื่องมาจากส้ินปท่ีแลว  

บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 เปนอันดับท่ี 8 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  

5.1 แบงเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงมีสวนแบงตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากเปนอันดับ 1 ต้ังแตเดือน

มกราคม 2551 เปนตนมา โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 14.3 สําหรับกองทุนสวนบุคคลมีสวนแบงตลาดมากเปนอันดับท่ี 2  

มีสวนแบงตลาดรอยละ 17.6  และกองทุนรวมอยูท่ีอันดับท่ี 16 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.1 

นอกจากนี้ บลจ.ทิสโกยังมีผลประกอบการท่ีโดดเดนในดานของกองทุนหุน ไดแก กองทุนทิสโกหุนทุนปนผล 

และ กองทุนทิสโกทวีคูณ ซ่ึงมีผลตอบแทนยอนหลังต้ังแตตนป 2551 อยูในลําดับท่ี 1 และ 4 ของกองทุนรวมหุนท่ีให

ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ  และกองทุนตราสารหนี้จัดโครงสราง 

(Structured Note) ท่ีมีผลประกอบการท่ีโดดเดน ไดแก กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ล้ิงค คุมครองเงินตน กองทุนเปด ทิส

โก เจแปนล้ิงค คุมครองเงินตน และกองทุนเปด    ทิสโก เซ็ท 50 ล้ิงค ฟนด  ซ่ึงสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีเย่ียม

อยางสม่ําเสมอทามกลางภาวะตลาดหุนท่ัวโลกท่ีปรับตัวลดลง 

 

การบริหารความเส่ียง 

ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2551 ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารท่ีประเมินจากแบบจําลองภายในของ

ธนาคารซ่ึงสวนใหญประกอบดวยความเส่ียงจากทางดานเครดิต ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี 7,635.17 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 

210.06 ลานบาท หรือ รอยละ 2.75 จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือของธนาคาร โดยธนาคารยังมีสวนของ

เงินกองทุนสวนเกินอยูถึงรอยละ 39.53 เมื่อเทียบกับเงินกองทุนท้ังหมดท่ี 12,625.36 ลานบาท ซ่ึงฐานะดังกลาวแสดง

ถึงความเพียงพอของฐานะเงินกองทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต 

ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารท่ีประเมินจากแบบจําลองภายในของธนาคารประกอบดวย  

เงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียงดานตลาด ซ่ึงลดลง 75.74 ลานบาท จาก 2,538.59 ลานบาท เปน 2,462.85 ลานบาท 

ท้ังนี้เปนผลจากการปรับตัวลดลงของมูลคาตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ท่ีเงินกองทุนท่ีใชรองรับ
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ความเส่ียงดานเครดิตเพิ่มขึ้น 196.55 ลานบาท โดยมีเงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียงดานเครดิตท้ังส้ินเปน  4,312.20 

ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือเชาซ้ือ สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดใหญ  

ในขณะเดียวกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียโดยรวมเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลจากความแตกตางของสินทรัพยและ

หนี้สินตอความออนไหวของอัตราดอกเบ้ีย (BPV) ไดเพิ่มสูงขึ้นจากส้ินป 2550 เนื่องจากการขยายตัวของสินเช่ือเชาซ้ือ

ในระยะเวลาท่ียาวขึ้นประกอบกับ เงินฝากท่ีมีอายุครบกําหนดท่ีส้ันลง ในขณะท่ีความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉล่ีย

ของการปรับอัตราดอกเบ้ียสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน (Duration) อยูในระดับเดียวกับของส้ินป 2550 โดยอยูในชวง 10-

11 เดือน ซ่ึงยังอยูในระดับท่ีธนาคารสามารถบริหารจัดการได 

นอกจากนี้การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยยังอยูในระดับท่ีเพียงพอตอการขยายตัวในอนาคต ในขณะท่ีเงินใหสินเช่ือขยายตัวถึง

รอยละ 4.4 ในไตรมาสท่ีผานมา ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากรอยละ 11.94 

ณ ส้ินป 2550 มาอยูท่ีรอยละ 11.43  ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2551 โดยมีเงินกองทุนขั้นท่ี 1 ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร

อยูท่ีรอยละ 11.10 ท้ังนี้อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.50 และ 4.25 ท่ีกําหนด

โดยธนาคารแหงประเทศไทย ขณะท่ี บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป (NCR) อยูท่ีรอยละ 

91.83 ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2551 ซ่ึงยังคงสูงกวาอัตราขั้นตํ่าท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยกําหนดไวท่ีรอยละ 7.00 

 

แผนการปรับโครงสรางการถือหุน 

ในเดือนกุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการของธนาคารมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบโฮ

ลด้ิง โดยจะมีการจัดต้ัง บริษัทมหาชนท่ีไมใชธนาคารพาณิชยเพื่อเปนบริษัทโฮลด้ิง ขึ้นเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโก

แทนธนาคาร โดยบริษัทโฮลด้ิงจะเขาถือหุนท้ังหมดในธนาคารและในบริษัทยอยอ่ืนๆ ตามสัดสวนท่ีธนาคารทิสโกถืออยู

เดิม และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียงทางธุรกิจ 

การใชเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  

นอกจากนี้ การปรับโครงสรางการถือหุนใหมยังสอดคลองกับแนวทางการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหง

ประเทศไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจใหสถาบันการเงินสามารถตอบสนองความตองการ

ท่ีหลากหลายของลูกคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในขณะท่ียังคงสามารถปองกันความเส่ียงตางๆ จากการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุมท่ีอาจกระทบตอฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงิน และเสริมสรางเสถียรภาพและความ

มั่นคงใหแกระบบสถาบันการเงินโดยรวมได 

ในการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว บริษัทโฮลด้ิงจะจัดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender offer) ท้ังหมด

ของธนาคาร โดยจะมีการชําระราคาดวยหลักทรัพยประเภทเดียวกันท่ีออกใหมของบริษัทโฮลด้ิง ท้ังนี้ โครงสรางการถือ

หุนภายหลังการปรับโครงสรางจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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บริษัทโฮลด้ิง/1

100% 100% 100%100% 100% 100%

บริษัทหลกัทรัพย ทิส
โก จํากัด

บริษัท ทิสโก ลสีซิ่ง 
จํากดั

บริษัท ทิสโก 
อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลย ีจํากดั

บริษัทหลกัทรัพย
จัดการกองทุน
ทิสโก จํากดั

บริษัท ไฮเวย จํากัดบมจ.
ธนาคารทิสโก/2

/1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
/2 เพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ทิสโก
 โกลบอล 

ซเิคียวริตี้ จํากัด

100%

บริษัทโฮลด้ิง/1

100% 100% 100%100% 100% 100%

บริษัทหลกัทรัพย ทิส
โก จํากัด

บริษัท ทิสโก ลสีซิ่ง 
จํากดั

บริษัท ทิสโก 
อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลย ีจํากดั

บริษัทหลกัทรัพย
จัดการกองทุน
ทิสโก จํากดั

บริษัท ไฮเวย จํากัดบมจ.
ธนาคารทิสโก/2

/1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย
/2 เพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ทิสโก
 โกลบอล 

ซเิคียวริตี้ จํากัด

100%

 

ท้ังนี้ ธนาคารคาดวาแผนการปรับโครงสรางการถือหุนจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2551 โดยมีกําหนดเวลา

ของการปรับโครงสรางการถือหุน ดังนี้ 

 

จัดต้ังบริษัทโฮลด้ิง เมษายน 2551

บริษัทโฮลด้ิง ซ้ือหุนบริษัทในกลุมจากธนาคารทิสโก พรอมท้ังโอนยายพนักงานและ
สินทรัพยท่ีเก่ียวของจากธนาคารทิสโกไปยังบริษัทโฮลดิ้ง

ตุลาคม 2551

การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 เพ่ือขอความเห็นชอบการเพิกถอนหุนของธนาคาร
ทิสโก เม่ือหุนของ บริษัทโฮลด้ิง เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

25 เมษายน 2551
เวลา 16.00 น.

ไดรับความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากท่ีประชุมคณะกรรมการ26 กุมภาพันธ 2551

ไดรับความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากธนาคารแหงประเทศไทย*สิงหาคม 2551

จดทะเบียนหุนบริษัทโฮลด้ิงเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และในเวลา
เดียวกันทําการเพิกถอนหุนธนาคารทิสโกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตุลาคม 2551

บริษัทโฮลด้ิง ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารทิสโก จากผูถือหลักทรัพยของ
ธนาคาร

ก.ย. - ต.ค. 2551

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพ่ือขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการถือหุน
ในรูปแบบบริษัทโฮลด้ิง

25 เมษายน 2551
เวลา 13.30 น.

ขอความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากธนาคารแหงประเทศไทยเมษายน 2551

ข้ันตอนชวงเวลา

จัดต้ังบริษัทโฮลด้ิง เมษายน 2551

บริษัทโฮลด้ิง ซ้ือหุนบริษัทในกลุมจากธนาคารทิสโก พรอมท้ังโอนยายพนักงานและ
สินทรัพยท่ีเก่ียวของจากธนาคารทิสโกไปยังบริษัทโฮลดิ้ง

ตุลาคม 2551

การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 เพ่ือขอความเห็นชอบการเพิกถอนหุนของธนาคาร
ทิสโก เม่ือหุนของ บริษัทโฮลด้ิง เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

25 เมษายน 2551
เวลา 16.00 น.

ไดรับความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากท่ีประชุมคณะกรรมการ26 กุมภาพันธ 2551

ไดรับความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากธนาคารแหงประเทศไทย*สิงหาคม 2551

จดทะเบียนหุนบริษัทโฮลด้ิงเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และในเวลา
เดียวกันทําการเพิกถอนหุนธนาคารทิสโกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตุลาคม 2551

บริษัทโฮลด้ิง ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคารทิสโก จากผูถือหลักทรัพยของ
ธนาคาร

ก.ย. - ต.ค. 2551

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพ่ือขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการถือหุน
ในรูปแบบบริษัทโฮลด้ิง

25 เมษายน 2551
เวลา 13.30 น.

ขอความเห็นชอบในการปรับโครงสรางการถือหุนจากธนาคารแหงประเทศไทยเมษายน 2551

ข้ันตอนชวงเวลา

*พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงนิมีผลบังคับใชวันที ่3 สิงหาคม 2551  
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ตารางท่ี 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

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

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล

เงินใหสินเชื่อ 268.74 16.7 253.13 20.1 6.2

รายการระหวางธนาคาร 64.74 4.0 117.48 9.3 (44.9)

เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 1,381.64 85.8 1,251.34 99.5 10.4

เงินลงทุน 89.13 5.5 63.73 5.1 39.9

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,804.25 112.1 1,685.67 134.1 7.0

คาใชจายดอกเบ้ีย (760.32) (47.2) (929.32) (73.9) (18.2)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,043.93 64.9 756.36 60.2 38.0

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

คานายหนา 135.32 8.4 119.74 9.5 13.0

กําไรจากเงินลงทุน 9.02 0.6 98.50 7.8 (90.8)

คาธรรมเนียม 340.57 21.2 232.30 18.5 46.6

อ่ืน ๆ 80.57 5.0 50.17 4.0 60.6

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 565.49 35.1 500.71 39.8 12.9

รายไดรวมกอนหักหนี้สูญ

และหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (232.28) (128.50)                80.8

รายไดจากหนี้สูญ 0.00 0.00

รายไดรวมหลังหักหนี้สูญ

และหนี้สงสัยจะสูญ

คาใชจายดําเนินงาน (780.78) (633.26)                23.3

กําไรกอนภาษีเงินได

และสวนของผูถือหุนสวนนอย

ภาษีเงินได (167.27) (139.39)                20.0

สวนของผูถือหุนสวนนอย 0.00 (0.07) (100.0)

กําไรสุทธิ 429.09 355.84                20.6

เปล่ียนแปลง
(รอยละ)

495.30                20.4596.36

28.0

1,377.14 1,128.56                22.0

ประเภทของรายได
ไตรมาส 1 ป 2551 ไตรมาส 1 ป 2550

1,609.42 100.0 1,257.06 100.0

 

 

ตารางท่ี 2 :  ผลตางของอัตราดอกเบี้ย  

ไตรมาส 1 
ป 2551

ไตรมาส 4 
ป 2550

ไตรมาส 1 
ป 2550

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ  
     (Yield on loans) 7.5 7.5 7.8

     อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 3.5 3.5 4.8

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.0 4.0 3.0  
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ตารางท่ี 3:  โครงสรางสินทรัพย 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  เงินสด 359.33 0.3 439.90 0.4 (18.3)

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,799.49 8.1 1,050.15 1.1 737.9

  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 0.00 0.0 2,400.00 2.4 (100.0)

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,669.50 3.4 1,390.83 1.4 163.8

  เงินลงทุนในตราสารทุน 3,626.54 3.3 4,389.73 4.4 (17.4)

  สินเช่ือธุรกิจ 16,313.31 15.0 15,616.55 15.8 4.5

  สินเช่ือรายยอย 69,569.07 63.8 66,572.29 67.3 4.5

  สินเช่ืออื่น 4,378.96 4.0 4,231.56 4.3 3.5

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ (2,892.73) (2.7) (2,805.96) (2.8) 3.1

  สินทรัพยอื่น 5,193.67 4.8 5,668.02 5.7 (8.4)

รวมของธนาคารและบริษัทยอย 109,017.13 100.0 98,953.09 100.0 10.2

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

 

 

ตารางท่ี 4:  รายละเอียดของหน้ีสินจําแนกตามประเภท  

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 83,888.36                87.0 68,458.96                79.1 22.5

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,897.26 4.0 5,852.19 6.8 (33.4)

เงินกูยืมระยะยาว          4,692.43 4.9          8,005.05 9.2 (41.4)

อื่น ๆ          3,935.04 4.1          4,263.29 4.9 (7.7)

รวมของธนาคารและบริษัทยอย 96,413.08 100.0 86,579.49 100.0 11.4

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

 

 

ตารางท่ี 5:  รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

  การผลิตและการพาณิชย          7,457.01                  8.3          7,821.51 8.7 (4.7)

  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง          5,482.92                  6.1          5,041.33 5.6 8.8

  สาธารณูปโภคและการบริการ          3,260.08                  3.6          2,648.16 2.9 23.1

  การเกษตรและเหมืองแร            113.29                  0.1            105.55 0.1 7.3

รวมสินเชื่อธุรกิจ      16,313.31                18.1      15,616.55 17.3 4.5

  สินเช่ือเชาซ้ือ        67,743.89                75.1        64,684.40 71.7 4.7

  สินเช่ือเพ่ือการเคหะ          1,825.17                  2.0          1,887.89 2.1 (3.3)

รวมสินเชื่อรายยอย      69,569.07                77.1      66,572.29 73.8 4.5

สินเชื่ออ่ืนๆ        4,378.96                  4.9        4,231.56 4.7 3.5

รวมของธนาคารและบริษัทยอย      90,261.34             100.0      86,420.41 95.7 4.4

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

ประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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ตารางท่ี 6:  รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

จายคืนเม่ือทวงถาม          6,662.65 7.9          2,089.34 3.1 218.9

ออมทรัพย          4,355.95                  5.2          2,157.76 3.2 101.9

จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา          4,214.25                  5.0          2,224.45 3.2 89.5

บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก        45,049.10                53.7        26,859.58 39.2 67.7

ต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงิน          1,364.67                  1.6          2,383.05 3.5 (42.7)

เงินฝากรวม        61,646.62                73.5        35,714.17 52.2 72.6

เงินกูยืมระยะส้ัน      22,241.75                26.5      32,744.79 47.8 (32.1)

รวมเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน      83,888.36             100.0      68,458.96 100.0 22.5

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

ประเภทเงินฝาก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

 

 

ตารางท่ี 7:  หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน

สินเช่ือ (ลานบาท) สินเช่ือ (ลานบาท)

  การผลิตและการพาณิชย                  6.0            449.40                12.3                  5.6            435.13 11.6 3.3

  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง                12.6            692.36 19.0 14.2            717.70 19.1 (3.5)

  สาธารณูปโภคและการบริการ                  0.8              26.25 0.7 1.2              32.33 0.9 (18.8)

  สินเช่ือธุรกิจอ่ืน ๆ                   -                     -                     -   0.3                0.35                  0.0 (100.0)

รวมสินเช่ือธุรกิจ                  7.2        1,168.01 32.1 7.6        1,185.51 31.6 (1.5)

  สินเช่ือเชาซ้ือ                  2.0          1,336.93 36.7 2.2          1,413.36 37.7 (5.4)

  สินเช่ือเพ่ือการเคหะ                11.6            211.14 5.8 12.1            229.07 6.1 (7.8)

รวมสินเช่ือรายยอย                  2.2        1,548.07 42.5 2.5        1,642.43 43.8 (5.7)

อื่นๆ                18.6           924.08 25.4                16.4           923.46 24.6 0.1

รวมของธนาคารและบริษัทยอย                  4.0        3,640.16 100.0                  4.3        3,751.41 100.0 (3.0)

ประเภทธุรกิจ

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550
เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ)

สัดสวน(รอยละ) สัดสวน(รอยละ)

 

 

ตารางท่ี 8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 64,394.25 57.4 62,702.81 58.2 2.7

กองทุนสวนบุคคล 31,659.59 28.2 30,416.85 28.2                  4.1

กองทุนรวม 16,225.97 14.5 14,593.65 13.5                11.2

รวม 112,279.81 100.0 107,713.31 100.0                  4.2

ประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

 

 

ตารางท่ี 9:  ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหน้ีสิน และผลกระทบ  

ไตรมาส 1 
ป 2551

ไตรมาส 4 
ป 2550

ไตรมาส 1 
ป 2551

ไตรมาส 4 
ป 2550

สินทรัพย 1.38 1.41 354.60 292.05
หนี้สิน 0.49 0.52 (505.64) (498.14)
ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.89 0.89 (151.03) (208.22)

ประเภทกองทุน

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ
อัตราดอกเบ้ีย (ป)

การเปล่ียนแปลงของรายได
ดอกเบ้ียสุทธิใน 1 ปตอการปรับ
อัตราดอกเบ้ียขึ้นรอยละ 1 

(ลานบาท)

 

*ไมรวมเงินฝากท่ีเปนบัญชีออมทรัพยและกระแสรายวัน 


