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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

(รายงานฉบับนี้เปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในงบการเงินรวมท่ียังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 

 

การปรับโครงสรางการถือหุน 

 ในป 2551 กลุมทิสโก1 ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุน และมีการจัดต้ังบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขึ้นเปน บริษัทใหญถือหุนในบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนตางๆ แทน
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  โดยบริษัทจะเขาถือหุนท้ังหมดในธนาคารและบริษัทยอยอ่ืนๆ ตามสัดสวน
ท่ีธนาคารถืออยูเดิม ซ่ึงบริษัทไดทําการเสนอซ้ือหลักทรัพยธนาคารเปนผลสําเร็จเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2552 โดยมีจํานวน
หลักทรัพยท่ีมีผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของธนาคารท้ังส้ินรอยละ 99.51 ของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดของธนาคาร 
และบริษัทจะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนหลักทรัพยของธนาคารต้ังแตวันท่ี 15 
มกราคม 2552 เปนตนไป อนึ่ง ผลการดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยท้ังหมดจะรวมอยูในงบการเงินรวมของ
บริษัทต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาซ้ือหุนบริษัท โตเกียว ลีสซ่ิง (ไทยแลนด) จํากัด ในอัตรา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ท้ังนี้ บริษัทไดรวม บริษัท โตเกียว ลีสซ่ิง (ไทยแลนด) เขาเปนบริษัท
ยอยของกลุมทิสโก และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซ่ิง จํากัด ซ่ึงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของ
บริษัททิสโก โตเกียว ลีสซ่ิง จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ต้ังแต
ส้ินป 2551 เปนตนไป 

 บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของ
กลุมทิสโกในป 2551 ซึ่งมีบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ เทียบกับป 2550 
ซึ่งมีธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

ในป 2551 ภาวะตลาดเงินในประเทศมีความผันผวนคอนขางมาก ธนาคารแหงประเทศไทยปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบาย (Repo-1 วัน) จากรอยละ 3.25 ณ ส้ินป 2550 เปนรอยละ 3.5 และ 3.75 ในระหวางไตรมาส 3 ป 2551 
เพื่อเปนการลดแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอท่ัวไปในประเทศท่ีปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตตนป 2551 อยางไรก็ตาม 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนรอยละ 2.75 ในเดือนธันวาคม 2551 ตามแนวโนมอัตรา
เงินเฟอท่ีปรับตัวลงต้ังแตชวงปลายไตรมาส 3 ป 2551ซ่ึงสอดคลองกับการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคาร
กลางท่ัวโลก อีกท้ังยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ สวนอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 1 ปเฉล่ียของธนาคารพาณิชยไทย
มีการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจโดยปรับขึ้นจากรอยละ 2.5  ณ ส้ินป 2550 เปนรอยละ 3.0 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน  2551 
และปรับลดลงเปนรอยละ  ณ  2.0 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2551  

ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจากส้ินป 2550 มาปดท่ีระดับ 449.96 จุด ณ ส้ินป 2551 ลดลง 408.14 จุด 
ตามตลาดทุนท่ัวโลกท่ีปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี
ขยายตัวสงผลกระทบในทางลบไปยังเศรษฐกิจท่ัวโลก ประกอบกับสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ
ทําใหนักลงทุนขาดความเช่ือมั่น โดยนักลงทุนตางชาติมีการเทขายตลอดท้ังป 2551  ท้ังนี้ มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน
เทียบปท่ีแลวลดลงจํานวน 1,227.11 ลานบาท มาอยูท่ี 15,869.94 ลานบาท 

 

ผลการดําเนินงานรวมของกลุมทิสโก 

 

 เนื่องจากบริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) และไมมีการประกอบธุรกิจหลักอ่ืนใด ดังนั้นผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีใชในการวิเคราะห จึงเปน

                                                           

1 ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนแลวเสร็จ กลุมทสิโกจะประกอบดวยบริษัท ทสิโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ และมี
บริษัทยอยซ่ึงประกอบธุรกิจทางการเงนิและธุรกิจสนับสนุน รวม 6 บริษัท ไดแก ธนาคารทิสโกจํากัด (มหาชน) บรษิัท ไฮเวย จํากัด บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด บรษิัท ทสิโก อนิฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด และบรษิัท ทสิโก โตเกียว ลีสซ่ิง จํากัด  
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งบการเงินรวมของกลุมทิสโก ซ่ึงประกอบดวยกลุมธุรกิจหลัก 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจ
หลักทรัพย 

 กลุมทิสโกมีกําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในป 2551 จํานวน 1,720.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 69.43 
ลานบาท (รอยละ 4.2) โดยมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 19.3 ตามการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจ
และสินเช่ือรายยอยซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 19.3 และการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือ2จากรอยละ 
3.5 เปนรอยละ 3.7 สําหรับรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจากธุรกิจหลักของกลุมทิสโกเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 ประกอบดวย รายได
จากธุรกิจสินเช่ือเพิ่มขึ้นรอยละ 76.6 รายไดจากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจ
ท่ีปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 61.4 และรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4  ในขณะท่ีรายไดคา
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 16.9  ตามภาวะการลงทุนท่ีซบเซา อยางไรก็ตาม รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียโดยรวม
ลดลงรอยละ 12.7 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจํานวน 222.61 ลานบาท  

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับป 2551 เทากับ 2.11 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
กําไรตอหุนปรับลดจํานวน 2.01 บาทในป 2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ียของป 2551 เทากับรอยละ 
14.39 เทียบกับป 2550 ท่ีรอยละ 13.18  

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ มีจํานวน 4,161.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 673.82 ลานบาท (รอยละ 19.3) เมื่อ
เทียบกับป 2550 โดยท่ีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล มีจํานวน 7,585.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 641.63 ลานบาท (รอยละ 
9.2)  ในขณะท่ีคาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น 32.18 ลานบาท (รอยละ 0.9) เปน 3,424.19 ลานบาท ตามการขยายตัวของ
สินเช่ือท่ีเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

กลุมทิสโกสามารถเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบ้ียของเงินใหสินเช่ือจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 3.7 ไดจาก
ความสามารถในการปรับสัดสวนของสินทรัพย และหนี้สิน ใหสอดคลองกับภาวะอัตราดอกเบ้ีย  โดยกลุมทิสโกมีกลยุทธ
ในการขยายตัวในธุรกิจสินเช่ือท่ีมีผลตอบแทนสูง ภายใตการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ในขณะท่ีตนทุนเงินทุนลดลง 
จากการขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอยผานการออกผลิตภัณฑเงินฝากซ่ึงหลากหลายตรงกับความตองการของลูกคา 
โดยมีอัตราการเติบโตของเงินฝาก3สูงถึงรอยละ 46.9 

กลุมทิสโกมีรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,107.13 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 338.57 ลานบาท หรือรอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับป 2550 โดยมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมจํานวน 
1,054.50 ลานบาท ซ่ึงอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายตัวของเงินใหสินเช่ือ เทียบกับ 719.25 ลานบาท ในป 2550  

รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย 

กลุมทิสโกมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจากธุรกิจหลัก จํานวน 2,356.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 
310.76 ลานบาท (รอยละ 15.2) ประกอบดวยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจสินเช่ือจํานวน 171.98 ลานบาท (รอยละ 
76.6) รายไดจากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจเพิ่มขึ้นจํานวน 121.72 ลานบาท (รอยละ 30.8) รายไดจากธุรกิจท่ีปรึกษา
ทางการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 30.06 ลานบาท (รอยละ 61.4) และรายไดจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 10.72 ลาน
บาท (รอยละ 2.4) ในขณะท่ี รายไดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยลดลงจํานวน 106.13 ลานบาท (รอยละ 16.9) ตาม
ภาวะการลงทุนท่ีซบเซา อยางไรก็ตาม รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียโดยรวมลดลงจํานวน 310.08 ลานบาท (รอยละ 12.7) 
เนื่องจากมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจํานวน  222.61 ลานบาท 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

สําหรับคาใชจายท่ีมิใชดอกเบ้ียในป 2551 มีจํานวน 3,233.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 285.42 
ลานบาท (รอยละ 13.7) สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานซ่ึงผันแปรตามรายไดท่ีเพิ่มขึ้นและคาใชจาย
เก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณจากการลงทุนในระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กลุมทิสโกมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 361.04 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 
17.3 เทียบกับอัตราภาษีรอยละ 27.9 ในป 2550  

 

 

                                                           

2 หลังหักคานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซ้ือ 
3 เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสัน้ที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร 
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ฐานะการเงินของกลุมทิสโก 

สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของกลุมทิสโก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 126,173.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,220.04 
ลานบาท (รอยละ 27.5) จากการเติบโตอยางแข็งแกรงของเงินใหสินเช่ือจาก 86,420.41 ลานบาท เปน 103,109.71 
ลานบาท (รอยละ 19.3) และการเพิ่มขึ้นของสภาพคลองระยะส้ันจํานวน 12,540.82 ลานบาท จากการระดมทุนอยาง
ตอเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเช่ือในอนาคต 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของกลุมทิสโก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 114,637.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28,057.61 ลาน
บาท (รอยละ 32.4)  จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจํานวน 32,132.08 ลานบาท (รอยละ 46.9) 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 11,536.04 ลานบาท  และมีมูลคาตามบัญชีของกลุมทิส
โกเทากับ 15.92 บาทตอหุน ท้ังนี้ กลุมทิสโกมีหุนท่ีออกและชําระแลวจํานวน 724.61 ลานหุน แบงเปนเปนหุนสามัญ
จํานวน 541.18 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 183.50 ลานหุน ท้ังนี้ บริษัทไดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยธนาคารเปน
ผลสําเร็จ โดยมีผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของธนาคารท้ังส้ิน รอยละ 99.51 ของจํานวนหลักทรัพยท้ังหมดของ
ธนาคาร ประกอบกับ บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซ่ิง จํากัด ในอัตรารอยละ 49 ของหุนท่ีจําหนาย
แลวท้ังหมด ทําใหบริษัทมีสวนของผูถือหุนสวนนอยเปนจํานวน 118.04 ลานบาท 

 

การดําเนินงานของกลุมทิสโก  

 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเช่ือของกลุมทิสโก ณ ส้ินป 2551 มีจํานวน  103,109.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16,689.30 ลานบาท 
(รอยละ 19.3) ตามการเติบโตของสินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือรายยอย ท้ังนี้ สัดสวนเงินใหสินเช่ือของท้ังกลุม แบงออกเปน 
สินเช่ือรายยอยรอยละ 76.6 สินเช่ือธุรกิจรอยละ 18.9 และสินเช่ืออ่ืนๆ รอยละ 4.5  

 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนตและอ่ืนๆ รอยละ 97.8  และสินเช่ือเพื่อการ
เคหะรอยละ 2.2 โดยมูลคาของสินเช่ือเชาซ้ือมีจํานวน 77,287.11 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,602.71 ลานบาท (รอยละ 
19.5) เมื่อเทียบกับส้ินป 2550 โดยสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตท่ีอนุมัติใหมมีจํานวน 41,448.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,432.18 
ลานบาท (รอยละ 12.0) เมื่อเทียบกับป 2550 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศงวด 11 เดือนแรกของป 2551 อยู
ท่ี 555,078 คัน ลดลงรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ี 566,906 คัน สงผลใหอัตราปริมาณการให
สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมของกลุมทิสโกตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย (Penetration Rate) ใน 11 เดือนแรก
ของป 2551 อยูท่ีรอยละ 10.2 ซ่ึงยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราเฉล่ียในป 2550 ท่ีรอยละ 9.4 

 สินเชื่อธุรกิจของกลุมทิสโกมีมูลคา 19,488.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,871.52 ลานบาท (รอยละ 24.8) จากส้ิน
ป 2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือในกลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง กลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและ
บริการ และกลุมการเกษตรและเหมืองแร   

เงินฝาก 

 เงินฝากรวมมีจํานวน 100,591.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32,132.08 ลานบาท (รอยละ 46.9) จากส้ินป 2550 โดย
สัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกตอยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.5 จากรอยละ 6.2  

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 

อัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินฝากเทากับรอยละ 102.5 ลดลงจากรอยละ 126.2 ณ ส้ินป 2550 จากการขยาย
ตัวอยางแข็งแกรงของฐานเงินฝากลูกคารายยอยและการเพิ่มขึ้นของสภาพคลองระยะส้ัน  
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สินเชื่อดอยคุณภาพและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 กลุมทิสโกมีการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพดวยเครื่องมือการบริหารความเส่ียง
อันทันสมัย และมีการติดตามชําระหน้ี ปรับปรุงโครงสรางหน้ี และตัดจําหนายหน้ีสูญท่ีรัดกุม จึงสงผลใหอัตราสวน
หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของกลุมทิสโกลดลงมาจากรอยละ 4.3 ณ ส้ินป 2550 มาอยูท่ีรอยละ 2.9 โดย
มีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเช่ือรายยอยในอัตราเทากับรอยละ 2.4 และหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสินเช่ือธุรกิจ 
ในอัตรารอยละ 3.1 หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท้ังหมดมีจํานวน 2,984.42 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 
2,566.08 ลานบาท และบริษัทยอยอ่ืนจํานวน 418.34 ลานบาท) ลดลง 766.99 ลานบาท (รอยละ 20.4)  

  กลุมทิสโกใชวิธีการตั้งสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับพอรตสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ตามหลักเกณฑ 
Basel II  ดวยวิธี Collective Approach ซึ่งจะตั้งสํารอง ตามคาประมาณการความสูญเสียท่ีนาจะเกิดข้ึนจากขอมูล
สถิติหน้ีเสียของพอรตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงขอมูลใหเขากับสถานการณลาสุดในปจจุบัน โดยกลุมทิ
สโกมียอดสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ท้ังส้ินจํานวน 1,854.53  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.1 ของยอดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได โดยเงินสํารองเปนสวนของธนาคารจํานวน 1,604.48 
ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดช้ันจํานวน 1,337.89 ลานบาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญท่ัวไป
จํานวน 266.59 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเทากับ 1,270.58 ลานบาท ตาม
นโยบายการต้ังสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน  

 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ณ ส้ินป 2551 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดท่ี 449.96 จุด ลดลงจากส้ินป 2550 ท่ีปดท่ีระดับ 858.10 จุด มูลคาการ
ซ้ือขายเฉล่ียตอวันเทากับ 15,869.94  ลานบาท ลดลงจากปกอนซ่ึงเทากับ 17,097.05 ลานบาท  อันเปนผลมาจาก
บรรยากาศในการลงทุนท่ีซบเซาตามภาวะการลงทุนของตลาดทุนท่ัวโลก 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 845.01 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนท่ี 1,049.24 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเฉล่ียลดลงจากรอยละ 3.03 ณ ส้ินป 2550 เปนรอยละ 2.64 ซ่ึง
สวนใหญเปนการลดลงของสวนแบงตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศจากรอยละ 5.60 เปน รอยละ 4.11 เนื่องจาก
ลูกคาสถาบันมีปริมาณการซ้ือขายนอยลงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม โดยลูกคาสวนใหญของบล.ทิสโก เนนการลงทุน
ระยะยาว  จึงไมไดมีการซ้ือขายบอยมากนัก สวนรายไดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยมีจํานวน 521.21 ลานบาท ลดลง
เมื่อเทียบกับป 2550 ท่ี 627.34 ลานบาท โดยสัดสวนมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวยลูกคา
สถาบันตางประเทศรอยละ 30.5  ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  26.4  และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 43.1 

สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตอยางตอเนื่องต้ังแตไตรมาส 2 ของป 2550 ซ่ึงเปนผล
จากการปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปในตลาดทุน โดยในป 2551 รายไดคาธรรมเนียมจาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาจํานวน 30.06 ลานบาท (รอยละ 61.4) เปน 78.99 ลานบาท  

 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 464.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.72 ลานบาท (รอยละ 2.4) 
โดยแบงเปนรายไดคาธรรมเนียมจัดการกองทุนจํานวน 447.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น  82.2 ลานบาท (รอยละ 22.5) ซ่ึงเปน
ผลจากการเติบโตอยางตอเนื่องของสินทรัพยภายใตการบริหาร อยางไรก็ดี รายไดคาธรรมเนียมพิเศษลดลงจํานวน 
71.48 ลานบาท (รอยละ 80.5) ตามผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพยภายใตการบริหารซ่ึงลดลงตามภาวะตลาด
ทุนโดยรวม  

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2551 ภาวะตลาดโดยรวมของธุรกิจการจัดการกองทุนลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 จํานวน 282,101.98 ลานบาท (รอยละ 12.7) แมวาในป 2551 บลจ. ทิสโกประสบความสําเร็จในการออกกองทุน
ตางๆ ในระหวางป 2551 แตเนื่องจากภาวะการลงทุนท่ีซบเซาในชวงครึ่งปหลัง จึงสงผลใหสินทรัพยภายใตการบริหาร
ของ บลจ. ทิสโก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับส้ินป 2550 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหาร จํานวน 106,985.17 ลานบาท ลดลง 728.14 ลานบาท (รอยละ 0.7) แบงเปน
สัดสวนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพรอยละ 64.1 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 22.3 และกองทุนรวมรอยละ 13.7 ท้ังนี้ ในป 
2551 บลจ. ทิสโกไดออกกองทุนเพื่อลิงคกับดัชนีตางประเทศ 4 กอง ไดแก กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตรเกาหลี 2 
กองทุนเปด ทิสโก พันธบัตร 1 – 2 และ กองทุนเปด ทิสโก ไชนา ล้ิงค ฟนด 3 ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีจากผูลงทุน
ท่ัวไป  

บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2551 เปนอันดับท่ี 8 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  
5.30 แบงเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงมีสวนแบงตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพมากเปนอันดับ 1 ต้ังแตเดือน
มกราคม 2551 เปนตนมา โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 14.71 สําหรับกองทุนสวนบุคคลมีสวนแบงตลาดมากเปนอันดับท่ี 
3  มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.76  และกองทุนรวมอยูท่ีอันดับท่ี 15 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.05 ท้ังนี้ สวนแบงตลาด
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ของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นจากส้ินป 2550 ท่ีรอยละ 0.91 ซ่ึงอยูในลําดับท่ี 17 อันเปนผลจากการดําเนินกลยุทธเชิงรุกใน
ธุรกิจนี้ 

นอกจากนี้ ในป 2551 บลจ.ทิสโก ประสบความสําเร็จในการบริหารกองทุนท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ท่ีเนน
ลงทุนหุนในกลุมเอเชีย-แปซิฟกยกเวนญ่ีปุน คือ กองทุนทิสโก เอเชีย แปซิฟก เอ็กซ เจแปน ทริกเกอร 15% ซ่ึงสามารถ
สรางผลตอบแทนตามเปาหมายไดภายในเวลา 3 เดือน 

 
การบริหารความเส่ียง 

เงินกองทุนของกลุมทิสโก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนท้ังส้ิน 11,535.60 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอเพื่อ
รองรับความเส่ียงโดยรวมของกลุมท้ังหมดซ่ึงพิจารณาจากความตองการใชเงินทุนโดยรวมของกลุม จํานวน 8,467.50 
ลานบาท ท่ีประเมินจากแบบจําลองความเส่ียงภายใน แสดงใหเห็นระดับเงินกองทุนสวนเกินท่ีมีอยูสูงถึงรอยละ 24.5  
ท้ังนี้ความตองการใชเงินทุนท่ีประเมินจากแบบจําลองความเส่ียงเพิ่มขึ้น 788.39 ลานบาท หรือ รอยละ 10.27 ตามการ
ขยายตัวของธุรกิจในรอบปท่ีผานมา  

ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของกลุมทิสโกท่ีประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุมประกอบดวย  
เงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียงดานตลาด ซ่ึงเพิ่มขึ้นเล็กนอย 49.78 ลานบาท จาก 2,538.59 ลานบาท เปน 2,588.37 
ลานบาท ท้ังนี้เปนผลจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มสูงขึ้นระหวางป ในขณะท่ีมูลคาตราสารทุนปรับตัวลดลง
จากความผันผวนของปจจัยดานตลาดการเงินโลกและปจจัยดานการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี้เงินกองทุนท่ีใช
รองรับความเส่ียงดานเครดิตเพิ่มขึ้นตลอดท้ังปอยูท่ี 735.05 ลานบาท โดยมีเงินกองทุนท่ีใชรองรับความเส่ียงดานเครดิต
ท้ังส้ินเปน 5,104.70 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเช่ือเชาซ้ือโดยเพิ่มขึ้น19.50% จากส้ินป 
2550 มาอยูท่ี 77,287.11 ลานบาท ณ ส้ินป 2551  

ในขณะเดียวกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงเปนผลจากการเพิ่มสูงขึ้นของความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ีย ท้ังนี้ความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินตอความออนไหวของอัตราดอกเบ้ีย (BPV) ไดเพิ่มสูงขึ้น
จากส้ินป 2550และความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบ้ียสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน 
(Duration) เพิ่มสูงขึ้นอยูในชวงประมาณ12 เดือน ซ่ึงยังอยูในกรอบนโยบายท่ีสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิผล ท้ังนี้ฐานะความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ียดังกลาวเปนประโยชนกับกลุมบริษัท ในทิศทางของดอกเบ้ียขาลงใน
ภาวะปจจุบัน  

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารทิสโก และบล. ทิสโก ตามเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามลําดับ ยังอยูในระดับท่ีเพียงพอ
ตอการขยายตัวในอนาคต โดยฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารเมื่อคิดคํานวณตามเกณฑของ Basel II ได
ปรับตัวลดลงจากรอยละ 12.81 ณ ส้ินป 2550 มาอยูท่ีรอยละ 11.75 ณ ส้ินป 2551 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
เงินใหสินเช่ือ โดยเงินกองทุนขั้นท่ี 1  ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารลดลงจากรอยละ 12.41 ณ ส้ินป 2550 มาอยูท่ีรอย
ละ 11.20 ณ ส้ินป 2551 โดยอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.50 และ 4.25 ท่ี
กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ ขณะท่ี บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินท่ัวไป (NCR) อยูท่ีรอยละ 
115.86 ณ ส้ินป 2551 ซ่ึงยังคงสูงกวาอัตราขั้นตํ่าท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
กําหนดไวท่ีรอยละ 7.00 อนึ่งในชวงไตรมาสแรกของป 2552 กลุมทิสโกมีแผนการออกหุนกูดอยสิทธิในวงเงิน 2,000 
ลานบาท เพื่อใชเปนเงินกองทุนขั้นท่ีสอง ซ่ึงการออกหุนกูดังกลาวจะเพิ่มอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงโดยรวม
ไดมากกวารอยละ 2.0  
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ตารางท่ี 1 :  โครงสรางรายไดของกลุมทิสโก 

 ป 2550 ป 2551 เปล่ียนแปลง  
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน YoY 

ประเภทของรายได (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

เงินใหสินเช่ือ 1,044.30  17.6  1,214.90  19.3  16.3  
รายการระหวางธนาคาร 441.71  7.4  333.89  5.3  (24.4) 
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 5,173.01  87.2  5,679.67  90.2  9.8  
เงินลงทุน 285.17  4.8  357.37  5.7  25.3  
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 6,944.19  117.1  7,585.82  120.5  9.2  
คาใชจายดอกเบ้ีย (3,456.38) (58.3) (3,424.19) (54.4) (0.9) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 3,487.81  58.8  4,161.63  66.1  19.3  
รายไดท่ีมิใชดอกเบ้ีย      

คานายหนา 627.34  10.6  521.21  8.3  (16.9) 
กําไรจากเงินลงทุน 398.23  6.7  (222.61) (3.5) n.a. 
คาธรรมเนียม 1,194.33  20.1  1,439.24  22.9  20.5  
อ่ืน ๆ 224.50  3.8  396.49  6.3  76.6  

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 2,444.41  41.2  2,134.33  33.9  (12.7) 
รายไดรวมกอนหักหน้ีสูญ 
และหน้ีสงสัยจะสูญ 5,932.22  100.0  6,295.96  100.0  6.1  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (719.25)   (1,054.50)    
รายไดจากหนี้สูญ 24.19    74.00      

รายไดรวมหลังหักหน้ีสูญ 
และหน้ีสงสัยจะสูญ 5,237.15    5,315.46      
คาใชจายดําเนินงาน (2,948.39)   (3,233.81)     
กําไรกอนภาษีเงินได 
และสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,288.77    2,081.65      
ภาษีเงินได (637.58)  (361.04)   
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,651.18    1,720.61      
สวนของผูถือหุนสวนนอย (0.07)  (8.38)   
กําไรสุทธิ 1,651.11    1,712.23      

 

ตารางท่ี 2 :  ผลตางของอัตราดอกเบี้ย  
ป 2550 ป 2551   
(รอยละ) (รอยละ) 

     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ (Yield on loans) 7.6 7.3 

     อัตราดอกเบ้ียจาย (Cost of Fund) 4.1 3.6 

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 3.5 3.7 
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ตารางท่ี 3:  โครงสรางสินทรัพย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

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

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 439.90 0.4  595.57 0.5  35.4  

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,050.15 1.1  13,590.97 10.8  1,194.2  
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,400.00 2.4  0.00 0.0  (100.0) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,390.83 1.4  2,712.75 2.2  95.0  
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,389.73 4.4  2,642.72 2.1  (39.8) 
  สินเช่ือธุรกิจ 15,616.55 15.8  19,488.07 15.4  24.8  
  สินเช่ือรายยอย 66,572.29 67.3  78,993.14 62.6  18.7  
  สินเช่ืออ่ืน 4,231.56 4.3  4,628.50 3.7  9.4  

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคา
จาก 
    การปรับโครงสรางหนี้ (2,805.96) (2.8) (1,854.53) (1.5) (33.9) 
  สินทรัพยอ่ืน 5,668.02 5.7  5,375.94 4.3  (5.2) 
รวมของกลุมทิสโก 98,953.09 100.0  126,173.13 100.0  27.5  

 
 

ตารางท่ี 4:  รายละเอียดของหน้ีสินจําแนกตามประเภท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

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

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ) 

เงินฝากรวม 68,458.96 
               

79.1  100,591.04 
               

87.7  46.9 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 5,852.19 6.8 5,727.88 5.0 (2.1) 

เงินกูยืมระยะยาว 
        

8,005.05  9.2 
         

4,899.30  4.3 (38.8) 

อ่ืน ๆ  
        

4,263.29  4.9 
         

3,418.88  3.0 (19.8) 

รวมของกลุมทิสโก 86,579.49 100.0 114,637.10 100.0 32.4 
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ตารางท่ี 5:  รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

เปล่ียนแปลง  
จํานวนเงิน 

สัดสวน 
จํานวนเงิน    สัดสวน 

(รอยละ) 
ประเภทธุรกิจ (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   

  การผลิตและการพาณิชย 
          

7,821.51  
                 

9.1  
           

7,342.21  7.1 (6.1) 

  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 
          

5,041.33  
                 

5.8  
     

8,807.72  8.5 74.7  

  สาธารณูปโภคและการบริการ 
          

2,648.16  
                 

3.1  
           

3,212.80  3.1 21.3  

  การเกษตรและเหมืองแร 
             

105.55  
                 

0.1  
              

125.35  0.1 18.8  

รวมสินเชื่อธุรกิจ 
      

15,616.55  
              

18.1  
       

19,488.07  18.9 24.8  

  สินเช่ือเชาซ้ือ 
        

64,684.40  
               

74.8  
         

77,287.11  75.0 19.5  

  สินเช่ือเพื่อการเคหะ 
          

1,887.89  
                 

2.2  
           

1,706.03  1.7 (9.6) 

รวมสินเชื่อรายยอย 
      

66,572.29  
              

77.0  
       

78,993.14  76.6 18.7  

สินเชื่ออื่นๆ 
        

4,231.56  
                

4.9  
          

4,628.50  4.5 9.4  

รวมของกลุมทิสโก 
      

86,420.41  
            

100.0  
     

103,109.71  100.0 19.3  

 

 

ตารางท่ี 6:  รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

เปล่ียนแปลง  
จํานวนเงิน 

สัดสวน 
จํานวนเงิน      สัดสวน 

(รอยละ) 
ประเภทเงินฝาก (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   

จายคืนเมื่อทวงถาม 
          

2,089.34  3.1 
           

6,414.46  6.4 207.0  

ออมทรัพย 
          

2,157.76  
                 

3.2  
           

5,140.40  5.1 138.2  

จายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา 
        

28,089.72  
               

41.0  
           

4,043.74  4.0 (85.6) 

บัตรเงินฝาก 
             

994.30  
                 

1.5  
         

43,221.62  43.0 4,246.9  
ต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัว
แลกเงิน 

          
2,383.05  

                 
3.5  

                  
2.40  0.0 (99.9) 

เงินกูยืมระยะส้ัน 
        

32,744.79  
               

47.8  
         

41,768.42  41.5 27.6  

เงินฝากรวม 
      

68,458.96  
            

100.0  
     

100,591.04  100.0 46.9  
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ตารางท่ี 7:  หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

  
  

รอยละ
ของ 

จํานวนเงิน รอยละ
ของ 

จํานวนเงิน 

ประเภทธุรกิจ สินเช่ือ (ลานบาท) 

สัดสวน
(รอยละ) 

สินเช่ือ (ลานบาท) 

สัดสวน
(รอย
ละ) 

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 
                   

5.6  
           

435.13  
                  

11.6  
                 

1.4  
           

102.22  3.4 (76.5) 
  อสังหาริมทรัพยและการ
กอสราง 

       
14.2  

           
717.70  19.1 4.9 

           
435.09  14.6 (39.4) 

  สาธารณูปโภคและการ
บริการ 

                   
1.2  

             
32.33  0.9 2.1 

             
68.93  2.3 113.2  

  สินเช่ือธุรกิจอ่ืน ๆ 
                   

0.3  
               

0.35  0.0 0.2 
               

0.25  0.0 (30.0) 

รวมสินเชื่อธุรกิจ 
                   

7.6  
      

1,185.51  31.6 3.1 
         

606.49  20.3 (48.8) 

  สินเช่ือเชาซ้ือ 
                   

2.2  
       

1,413.36  37.7 2.2 
       

1,719.79  57.6 21.7  

  สินเช่ือเพื่อการเคหะ 
                 

12.1  
           

229.07  6.1 11.0 
           

187.94  6.3 (18.0) 

รวมสินเชื่อรายยอย 
                   

2.5  
      

1,642.43  43.8 2.4 
      

1,907.73  63.9 16.2  

อื่นๆ 
                

16.4  
         

923.46  24.6 8.9 
         

470.19  15.8 (49.1) 

รวมของกลุมทิสโก 
                   

4.3  
      

3,751.41  100.0 2.9 
      

2,984.42  100.0 (20.4) 

 

ตารางท่ี 8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

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

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ) 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 62,702.81 58.2 68,524.87 64.1 9.3  
กองทุนสวนบุคคล 30,416.85 28.2 23,848.51 22.3 (21.6) 
กองทุนรวม 14,593.65 13.5 14,611.79 13.7 0.1 

รวม 107,713.31 100.0 106,985.17 100.0 (0.7) 

 

ตารางท่ี 9:  ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหน้ีสิน และผลกระทบ  

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับอัตรา
ดอกเบ้ีย (ป)* 

การเปล่ียนแปลงของรายไดดอกเบ้ียสุทธิใน 1 ป
ตอการปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นรอยละ 1 (ลาน
บาท)* ประเภทกองทุน 

ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551 
สินทรัพย 1.41 1.35 312.28 473.35 
หนี้สิน 0.52 0.34 (520.50) (709.93) 

ค ว า ม แต กต า ง สุ ท ธิ 
(Gap) 

0.89 1.01 (208.22) (236.58) 

* ไมรวมบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจํา 

 


