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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับงวดปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
(รำยงำนฉบับน้ีเป็นค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลงท่ีส ำคัญในงบกำรเงินรวมท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต) 

 
ภำวะตลำดเงินตลำดทุน 

ตลอดทั้งปี 2561 เศรษฐกิจทั้งในและต่ำงประเทศประสบกับควำมผันผวนจำกปัจจัยรอบด้ำน อย่ำงไรก็ดี เศรษฐกิจไทย
สำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำคกำรส่งออกและกำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชนและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ
ขยำยตัวได้ในระดับปำนกลำงตำมมำตรกำรกำรลงทุนของภำครัฐที่ก ำลังด ำเนินกำร ในขณะที่ภำคกำรท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้
แม้จะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ยอดขำยรถยนต์ภำยในประเทศในปี 2561 มีจ ำนวน 1,041,739 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ขณะทีอ่ัตรำเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 จำกรำคำน้ ำมันท่ีปรับตัวสูงขึ้น  

ในส่วนของภำวะเศรษฐกิจโลกมีควำมผันผวนสูง ทั้งสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนที่ยังคงยืดเยื้อ กำรปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ 4 ครั้งในปี 2561 มำอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.50 ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำผลตอบแทน
พันธบัตร (Bond Yield) ของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดปัญหำเงินทุนไหลออกจำกประเทศเกิดใหม่ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกำร
อ่อนค่ำของตลำดหุ้นและค่ำเงินของสกุลเงินประเทศเกิดใหม่ อย่ำงไรก็ดี ค่ำเงินบำทไทยยังคงแข็งแกร่ง จำกฐำนะดุลบัญชี
เดินสะพัดที่ยังเป็นบวก และเงินไหลเข้ำจำกภำคกำรท่องเที่ยวที่ยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง  

เพื่อรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (Repo-1 วัน) 1 ครั้งในเดือน
ธันวำคมปี 2561 มำอยู่ทีร่้อยละ 1.75 ในขณะท่ีอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก 3 เดือนเฉล่ียของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง คงที่
ที่ร้อยละ 0.93 และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง คงที่ที่ร้อยละ 6.20 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ  

ทั้งนี้ ภำวะตลำดทุนในปี 2561 ผันผวนอย่ำงมำกตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมำณกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น ตำมมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉล่ียต่อวันจำก 47,755.37 ล้ำนบำทในปี 2560 มำเป็น 56,409.06 ล้ำนบำท ในขณะ
ทีด่ัชนีตลำดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำที่ 1,753.71 จุด จำกกำร
ไหลออกของเงินลงทุนของนักลงทุนกลุ่มสถำบันต่ำงประเทศ   

 
เหตุกำรณ์ส ำคัญ 

 เมื่อวันท่ี 30 มีนำคม 2561 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ได้ลงนำมในสัญญำโอนขำย
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ได้ท ำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณเ์มื่อวันท่ี 4 มิถุนำยน 2561 
และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ได้ท ำกำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดติให้แก่ธนำคำรซติี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 
กันยำยน 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีกำรแก้ไขงบกำรเงินย้อนหลังส ำหรับงวดสิ้นปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำรำยกำรบัญชีใน
งวดปัจจุบันและเพื่อจุดประสงค์ในกำรเปรียบเทียบและใช้ข้อมูล 
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บทวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำรเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดปี 2561 เปรียบเทียบกับข้อมูล
ปี 2560  

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  มีก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรในปี  2561 จ ำนวน    
5,626.80 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำร แต่เนื่องจำกบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ จึงเป็นงบกำรเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 

 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิในส่วนของบริษัทในปี 2561 จ ำนวน 7,015.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 925.68 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจหลัก และกำรรับรู้ก ำไรพิเศษจำกเงินลงทุนและกำร
ขำยธุรกิจ โดยรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จำกควำมสำมำรถในกำรรักษำอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อรวม และกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนท่ีมีประสิทธิภำพ ประกอบกับกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำรำยยอ่ยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) อีกทั้ง บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้พิเศษจำกก ำไรจำกเงนิลงทุน ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และก ำไรจำก
กำรขำยธุรกิจบัตรเครดิต อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลัก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.7 จำกรำยได้จำก
ธุรกิจวำณิชธนกิจที่ลดลง ในขณะที่รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลักอื่นๆ สำมำรถขยำยตัวได้ดี ในส่วนของกำรตั้งส ำรองหนี้
สูญลดลงร้อยละ 12.3 ตำมกำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษัทท ำกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดชั้นคุณภำพสินทรัพย์ส ำหรับสินเชื่อแบบผ่อนช ำระ (Installment Loan) 
ให้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้น ตำมนโยบำยกำรควบคุมคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง แม้ว่ำกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้และคุณภำพ
สินทรัพย์ในพอร์ตสินเชื่อรวมยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPLs) งวดปี 2561 ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 2.86 โดยยังรักษำอัตรำส่วนเงินส ำรองรวมของธนำคำรต่อส ำรองพึงกันตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในระดับสูงที่ร้อยละ 230.1   

       สัดส่วนของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท 
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ตารางที่ 1 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทของรำยได้ 
(ล้ำนบำท) ปี 2561 ปี 2560 

% 
YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย    
เงินให้สินเช่ือ  8,090.39   6,608.71  22.4 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำร  706.37   584.92  20.8 
เงินให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน  8,691.42   8,993.74  (3.4) 
เงินลงทุน  202.09   194.16  4.1 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  17,690.28   16,381.52  8.0 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (5,075.51) (4,814.37) 5.4 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  12,614.77   11,567.15  9.1 
รำยได้ค่ำธรรมเนยีม    
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร  6,339.09   6,344.65  (0.1) 
ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร (243.67) (245.96) (0.9) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ  6,095.43   6,098.69  (0.1) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิจำกเงินลงทุน และธุรกรรมเพ่ือค้ำ 
  และปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 

 502.63  (41.89) n.a. 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธสี่วนได้เสีย  222.71   130.42  70.8 
รำยได้อ่ืนๆ  597.64   639.65  (6.6) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  20,033.17   18,394.02  8.9 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (8,753.27) (7,670.71) 14.1 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (2,701.45) (3,078.65) (12.3) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  8,578.45   7,644.66  12.2 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (1,663.02) (1,486.82) 11.9 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  6,915.43   6,157.84  12.3 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 128.31  (40.54) n.a. 
ก ำไรส ำหรับงวด  7,043.74   6,117.31  15.1 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (28.06) (27.30) 2.8 
ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัท  7,015.69   6,090.01  15.2 

บริษัทมีก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (Basic earnings per share) ส ำหรับปี 2561 เท่ำกับ 8.76 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำก 7.61 
บำทต่อหุ้นในป ี2560 ส่วนอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ียของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 เติบโตจำกร้อยละ 18.5 ในปี 2560 

 

 

 



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)           
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสิน้ปี 2561    หน้ำ 4/15 

 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในปี 2561 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ ำนวน  12,614.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,047.62 ล้ำนบำท (ร้อยละ 9.1) จำกปีก่อนหน้ำ โดยมี
รำยได้ดอกเบี้ยจ ำนวน 17,690.28 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,308.76 ล้ำนบำท (ร้อยละ 8.0) และมีค่ำใช้จำ่ยดอกเบี้ยจ ำนวน 5,075.51 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 261.13 ล้ำนบำท (ร้อยละ 5.4)  

อัตรำผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยูท่ี่ร้อยละ 6.9 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.8 ณ ส้ินปี 2560 จำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วน
สินเชื่อจำกสินเชื่อเช่ำซื้อไปยังสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตรำผลตอบแทนในระดับสูงกว่ำ และกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
จำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ในขณะที่ต้นทุนเงินทุนลดลงจำกร้อยละ 2.1 มำเป็นร้อยละ 2.0 ตำม
กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 4.8 ในปีก่อนหน้ำ มำเป็น
ร้อยละ 4.9 ในขณะทีส่่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) คงทีอ่ยู่ที่ร้อยละ 4.2 

ตารางที่ 2 : ผลต่างของอัตราดอกเบี้ย  
 ปี 2560 

(ร้อยละ) 
ปี 2561 
(ร้อยละ) 

อัตรำผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.8 6.9 
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (Cost of Fund) 2.1 2.0 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.8 4.9 

 
ส ำหรับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของปี 2561 มีจ ำนวน   

9,913.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,424.82 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.8) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยค่ำใช้จ่ำยหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอยู่ทีจ่ ำนวน 2,701.45 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับ 3,078.65 ล้ำนบำทในปี 2560 ตำมกำรบริหำร
คุณภำพสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ ำนวน 7,418.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ โดยเป็น
รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลักจ ำนวน 6,936.73 ล้ำนบำท ลดลง 47.58 ล้ำนบำท (ร้อยละ 0.7) จำกรำยได้จำกธุรกิจวำณิชธน-
กิจที่ลดลง จำกกำรบันทึกรำยได้จำกกำรเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์เมื่อปี 2560 อย่ำงไร
ก็ดี รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ เติบโตจ ำนวน 286.94 ล้ำนบำท (ร้อยละ 6.9) มำอยู่ที่ 4,436.69 ล้ำนบำท 
จำกกำรขยำยตัวอย่ำงแข็งแกร่งของธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจ ำนวน 3.35 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 0.4) มำอยู่ที่ 834.11 ล้ำนบำท ตำมปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง รำยได้
ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจจัดกำรกองทุนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 132.47 ล้ำนบำท (ร้อยละ 10.4) มำอยู่ที่ 1,411.83 ล้ำนบำท จำก
กำรออกกองทุนที่ตอบรับควำมต้องกำรของลูกค้ำในภำวะตลำดทุนผันผวน 

นอกจำกนี้ ในปีนี้ บริษัทมีกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 496 ล้ำนบำท รำยได้พิเศษจำกส่วนแบ่งก ำไรจำก
เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจ ำนวน 152 ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรขำยธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งแสดงอยู่ใน “ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก” จ ำนวน 128 ล้ำนบำท  
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ในปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนมีจ ำนวน 8,753.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,082.56 ล้ำนบำท (ร้อยละ 14.1) เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมกำรเติบโตของรำยได้และผลก ำไร อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังคง
สำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้รวมยังคงอยู่ในระดับต่ ำที่
ร้อยละ 43.7  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 1,663.02 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำภำษีร้อยละ 19.4 คงที่
จำกปี 2560 
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บทวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กับข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 302,544.63 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.3 จำกส้ินปี 2560 
จำกเงินให้สินเชื่อที่ลดลงจำก 251,383.80 ล้ำนบำท ณ ส้ินปีก่อนหน้ำ มำเป็น 240,654.34 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4.3) ในขณะที่รำยกำร
ระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินเพิ่มขึ้นจำก 44,647.15 ล้ำนบำท มำเป็น 54,071.39 ล้ำนบำท (ร้อยละ 21.1) และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
จำก 7,547.14 ล้ำนบำท มำเป็น 9,012.34 ล้ำนบำท (ร้อยละ 19.4) เมื่อเทียบกับปี 2560 

ตารางที่ 3 : โครงสร้างสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินสด 1,191.80  0.4  1,324.81  0.4  (10.0) 
  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 54,071.39  17.9  44,647.15  14.7  21.1 
  สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ ์ 5.68  0.0  - - n.a. 
  เงินลงทุนสุทธิ 9,012.34  3.0  7,547.14  2.5  19.4 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำสุทธิ 800.15  0.3  573.93  0.2  39.4 
  สินเช่ือธุรกิจ 45,048.72  14.9  50,607.52  16.7  (11.0) 
  สินเช่ือรำยย่อย 179,045.33  59.2  184,184.72  60.7  (2.8) 
  สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 14,865.66  4.9  15,099.95  5.0  (1.6) 
  สินเช่ืออ่ืน 1,694.63  0.6  1,491.61  0.5  13.6 
  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (11,673.64) (3.9) (11,456.11) (3.8) 1.9 
  สินทรัพย์อ่ืน 8,482.56  2.8  9,367.70  3.1  (9.4) 
สินทรัพย์รวม 302,544.63  100.0  303,388.41  100.0  (0.3) 

  
 หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 264,715.18 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.5 จำกส้ินปีก่อนหน้ำ 
สำเหตุหลักเป็นผลมำจำกหุ้นกู้ที่ลดลงจำก 63,601.70 ล้ำนบำท มำเป็น 49,680.00 ล้ำนบำท (ร้อยละ 21.9) ในขณะที่เงินฝำก
รวมเพิ่มขึ้นจำก 188,280.76 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2560 มำเป็น 198,985.23 ล้ำนบำท (ร้อยละ 5.7) และรำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงินเพิ่มขึ้นจำก 4,017.51 ล้ำนบำท มำเป็น 4,374.67 ล้ำนบำท (ร้อยละ 8.9) ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินของบริษัท
ประกอบด้วย เงินฝำกซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะส้ันร้อยละ 75.2 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินร้อยละ 1.7 หุ้นกู้ร้อยละ 18.8 
และอื่นๆ ร้อยละ 4.4 

 
 
 
 

ฐำนะกำรเงินของบริษัท 
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ตารางที ่4 : โครงสร้างหน้ีสิน 

หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  เงินฝำกรวม 198,985.23  75.2  188,280.76  70.1  5.7 
  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 4,374.67  1.7  4,017.51  1.5  8.9 
  หุ้นกู้ 49,680.00  18.8  63,601.70  23.7  (21.9) 
  อ่ืน ๆ  11,675.28 4.4 12,756.67 4.7 (8.5) 
หน้ีสินรวม 264,715.18 100.0 268,656.64 100.0 (1.5) 

  

 ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 37,829.46 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,097.69  ล้ำนบำท (ร้อยละ 8.9) 

จำกปีก่อนหน้ำ จำกกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรสะสมตำมผลกำรด ำเนินงำนของปี 2561 ส่งผลให้มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัท ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 47.25 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจำก 43.38 บำทต่อหุ้นในปีก่อนหน้ำ   
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(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

เงินให้สินเชื่อ1 

 เงินให้สนิเชื่อของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 240,654.34 ล้ำนบำท ลดลง 10,729.46 ล้ำนบำท (ร้อย
ละ 4.3) จำกส้ินปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรโอนขำยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต ประกอบกับภำวะตลำดของ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยที่ยังคงมีควำมแข่งขันสูง และกำรตัดหนี้สูญของสินเชื่อรำยย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัทแบ่งออกเป็น สินเชื่อรำยย่อยร้อยละ 75.9 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 16.6 สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมร้อยละ 6.2 และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 1.3  

 สินเชื่อรำยย่อย   

 บริษัทมีสินเชื่อรำยย่อยจ ำนวน 182,743.81 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.9 จำกส้ินปีก่อนหน้ำ โดยสินเชื่อรำยย่อยของ
บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 71.6 สินเชื่อจ ำน ำทะเบียนร้อย
ละ 17.6 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยร้อยละ 9.6 และสินเชื่อบ้ำนแลกเงินร้อยละ 1.2 มูลค่ำของสินเชื่อเช่ำซื้อมีจ ำนวน 130,861.49 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จำกปีก่อนหน้ำ ตำมกำรบริโภคภำคครัวเรือนที่ขยำยตัว โดยยอดขำยรถยนต์ใหม่ภำยในประเทศ
งวดปี 2561 อยู่ที ่1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับยอดขำยรถงวดปี 2560 ที่  871,647 คัน ทั้งนี้ อัตรำปริมำณ
กำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมำณกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในงวดปี 2561 ปรับตัวลดลง
มำอยู่ที่ร้อยละ 6.6 จำกร้อยละ 7.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ  

สินเชื่อจ ำน ำทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ ำนวน 32,134.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,385.50 ล้ำนบำท (ร้อยละ 15.8) เมื่อ
เทียบกับส้ินปี 2560 จำกกำรปล่อยสินเชื่อทุกช่องทำง ทั้งสำขำธนำคำรและส ำนักอ ำนวยสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรขยำย
เครือข่ำยสำขำ โดยเฉพำะกำรขยำยตัวของสินเชื่อจ ำน ำทะเบียนผ่ำนช่องทำงสำขำ “สมหวัง เงินส่ังได้” ซึ่งมีปริมำณเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 4,086.78 ล้ำนบำท (ร้อยละ 39.9) จำกปีก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ 14,323.02 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 ต่อสินเชื่อ
จ ำน ำทะเบียนรวม ท้ังนี้ ณ ส้ินปี 2561 สำขำส ำนักอ ำนวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ ำนวนทั้งสิ้น 238 สำขำทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยมีจ ำนวน 17,581.10 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 15.3 และสินเชื่อบ้ำนแลกเงิน (Home-Equity Loan) 
มีจ ำนวน 2,167.21 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.2 ตำมภำวะตลำดที่ยังคงมคีวำมแข่งขันสูง ประกอบกับกำรตัดหนี้สูญเพื่อควบคุม
คุณภำพของพอร์ตสินเชื่อ  

นอกจำกนี้ ระหว่ำงปี 2561 บริษัทโอนขำยสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตรวมทั้งส้ินจ ำนวนประมำณ 5,200 
ล้ำนบำท 

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ ำนวน 39,961.73 ล้ำนบำท ลดลง 4,643.86 ล้ำนบำท (ร้อยละ 10.4) จำกส้ินปีก่อนหน้ำ เป็นผล
มำจำกกำรช ำระหนีค้ืนของสินเชื่อในกลุ่มกำรเกษตรและเหมืองแร่ และกลุ่มอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  

                                                           
1
 หมำยเหตุ: เงินให้สินเชื่อ จ ำแนกวิเครำะห์ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ อ้ำงอิงตำรำงที่ 5.2 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ 
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สินเชือ่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจ ำนวน 14,865.66 ล้ำนบำท ลดลง 234.29 ล้ำนบำท (ร้อยละ 1.6) จำก
ปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกกำรตัดหน้ีสูญเพื่อควบคุมคุณภำพของพอร์ตสินเชื่อ อย่ำงไรก็ดี สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ ำหน่ำยรถยนต์ 
(Car Inventory Financing) ยังคงเติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่งตลอดปี 2561 

 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จ ำนวน 3,083.13 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2560 
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ตารางที่ 5.1 :  เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทธุรกิจ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)   

สินเช่ือตำมประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  กำรผลิตและกำรพำณิชย ์  9,699.49   4.0   11,019.73  4.4 (12.0) 
  อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  11,386.13   4.7   14,972.95  6.0 (24.0) 
  สำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  23,289.33   9.7   22,696.33  9.0 2.6 
  กำรเกษตรและเหมืองแร่  673.77   0.3   1,918.50  0.8 (64.9) 
สินเช่ือธุรกิจ   45,048.72   18.7   50,607.52  20.1 (11.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   14,865.66   6.2   15,099.95  6.0 (1.6) 
  สินเช่ือเช่ำซื้อ  130,861.49   54.4   129,719.70  51.6 0.9 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย  17,581.10   7.3   20,757.33  8.3 (15.3) 
  สินเช่ือจ ำน ำทะเบียน  28,435.54   11.8   23,719.47  9.4 19.9 
  สินเช่ือบ้ำนแลกเงิน  2,167.21   0.9   3,105.06  1.2 (30.2) 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - -  3,930.96  1.6 n.a. 
  สินเช่ือบัตรเครดิต - -  2,952.19  1.2 n.a. 
สินเช่ือรำยย่อย  179,045.33   74.4   184,184.72  73.3 (2.8) 
   สินเช่ืออ่ืน  1,694.63   0.7   1,491.61  0.6 13.6 
สินเช่ือรวม  240,654.34   100.0   251,383.80  100.0 (4.3) 

 
ตารางที่ 5.2 : เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทธุรกิจ (ตามประเภทผลิตภัณฑ์)   

สินเช่ือตำมประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  กำรผลิตและกำรพำณิชย ์  6,366.10   2.6   6,931.35  2.8 (8.2) 
  อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  11,067.46   4.6   14,658.52  5.8 (24.5) 
  สำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  22,320.99   9.3   21,620.21  8.6 3.2 
  กำรเกษตรและเหมืองแร่  207.18   0.1   1,395.52  0.6 (85.2) 
สินเช่ือธุรกิจ   39,961.73   16.6   44,605.59  17.7 (10.4) 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   14,865.66   6.2   15,099.95  6.0 (1.6) 
  สินเช่ือเช่ำซื้อ  130,861.49   54.4   129,719.70  51.6 0.9 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย  17,581.10   7.3   20,757.33  8.3 (15.3) 
  สินเช่ือจ ำน ำทะเบียน  32,134.02   13.4   27,748.52  11.0 15.8 
  สินเช่ือบ้ำนแลกเงิน  2,167.21   0.9   3,105.06  1.2 (30.2) 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - 3,929.32 1.6 n.a. 
  สินเช่ือบัตรเครดิต - - 2,952.19 1.2 n.a. 
สินเช่ือรำยย่อย  182,743.81   75.9   188,212.12  74.9 (2.9) 
   สินเช่ืออ่ืน  3,083.13   1.3   3,466.13  1.4 (11.0) 
สินเช่ือรวม  240,654.34   100.0   251,383.80  100.0 (4.3) 
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เงินฝำกและเงนิกู้ยืม
 เงินฝำกและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ ำนวน 248,665.23 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.3 จำกปี 2560 โดยเงินฝำกรวมมี
จ ำนวน 198,985.23 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 10,704.47 ล้ำนบำท (ร้อยละ 5.7) ในขณะท่ีหุ้นกู้มีจ ำนวน 49,680.00 ล้ำนบำท 
ลดลง 13,921.70 ล้ำนบำท (ร้อยละ 21.9) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ท้ังน้ี ณ ส้ินเดือนธันวำคม 2561 ธนำคำรมีสินทรัพย์
สภำพคล่องประมำณ 59,803.87 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 11,587.89 ล้ำนบำท (ร้อยละ 24.0) จำกปีก่อนหน้ำ ท้ังน้ี 
สินทรัพย์สภำพคล่องคิดเป็นร้อยละ 24.0 เม่ือเทียบกับปริมำณเงินฝำกและเงินกู้ยืมของบริษัท   

ตารางที่ 6 : โครงสร้างเงินฝาก  

ประเภทของเงินฝำก 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  2,483.56  1.2  3,785.00  2.0 (34.4) 
  ออมทรัพย์  54,683.84   27.5   64,544.34  34.3 (15.3) 
  จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ  40,074.74   20.1   19,860.34  10.5 101.8 
  บัตรเงินฝำก  95,866.17   48.2   92,614.16  49.2 3.5 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  5,876.92   3.0   7,476.92  4.0 (21.4) 
เงินฝำกรวม  198,985.23   100.0   188,280.76  100.0 5.7 

สินเชื่อด้อยคุณภำพและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท้ังหมดจ ำนวน 6,876.21 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 1,046.85 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 18.0) เมื่อเทียบกับส้ินปีก่อนหน้ำ โดยในจ ำนวนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท้ังหมดแบ่งเป็นของธนำคำรจ ำนวน 
6,309.06 ล้ำนบำท และบริษัทย่อยอ่ืนจ ำนวน 567.14 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อ
สินเชื่อรวมเพ่ิมขึ้นมำอยู่ท่ีร้อยละ 2.86 จำกร้อยละ 2.32 ณ ส้ินปี 2560 โดยอัตรำส่วนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ประกอบด้วย
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อรำยย่อยในอัตรำร้อยละ 3.36 หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อธุรกิจในอัตรำร้อยละ 
1.32 และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในอัตรำร้อยละ 0.75  

ส ำหรับงวดส้ินปี 2561 บริษัทได้ท ำกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นคุณภำพสินทรัพย์และกำรตั้งส ำรองหนี้สูญท่ี
เข้มงวดมำกขึ้นส ำหรับสินเชื่อแบบผ่อนช ำระ (Installment Loan) ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อำศัย และสินเชื่อจ ำน ำ
ทะเบียน  ตำมนโยบำยกำรควบคุมคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงระมัดระวัง ส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้รวม ณ ส้ินปี 2561 
ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่ำกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้และคุณภำพสินทรัพย์ของสินเชื่อ Installment loan ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิม 
ท้ังน้ี หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นคุณภำพท่ีเข้มงวดขึ้นน้ี ค ำนึงถึงปัจจัยกำรตัดช ำระเงิน เพ่ือช ำระค่ำงวด เงินต้นและดอกเบ้ีย  

อน่ึงกำรเพ่ิมขึ้นของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดอย่ำงมีนัยส ำคัญของสินเชื่อประเภท Installment loan เกิดเน่ืองมำจำก
หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นท่ีเข้มงวดขึ้นและล ำดับกำรตัดช ำระเงินค่ำงวดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน ซึ่งธนำคำรอยู่ใน
ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบกำรตัดรับช ำระเงินค่ำงวดให้สอดคล้อง และคำดว่ำจะเสร็จส้ินภำยในปี 2562 โดยภำยหลังจำก
กำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นน้ี จะปรับตัวลดลงเข้ำ
ใกล้ระดับเดิมก่อนท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยในส่วนของกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญยังค ำนึงถึงหลักควำมระมัดระวังเป็นส ำคัญ 
ท้ังน้ี ระดับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ก่อนปรับปรุงเกณฑ์กำรจัดชั้นใหม่ ณ 31 ธันวำคม 2561 จะอยู่ท่ีร้อยละ 2.23 
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นอกจำกน้ี บริษัทยังด ำเนินกำรแก้ปัญหำสินเชื่อด้อยคุณภำพผ่ำนกำรตัดหน้ีสูญแก่สินเชื่อรำยย่อยบำงส่วนและ
สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ือควบคุมระดับหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม เป็นไปตำม
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรรักษำฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงแข็งแกร่ง  

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยส ำรองหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญรวมจ ำนวน 2,701.45 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.1 ของ
ยอดสินเชื่อเฉล่ีย และลดลงเมื่อเทียบกับ 3,078.65 ล้ำนบำทในปี 2560 ตำมกำรบริหำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยในปีนี้ บริษัทมีกำรตั้งส ำรองทั่วไปเพิ่มขึ้น 113 ล้ำนบำทจำกส้ินปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้ บริษัทมียอดส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
และค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ทั้งส้ินจ ำนวน 11,673.64 ล้ำนบำท โดยเงินส ำรองเป็นส่วนของธนำคำร
จ ำนวน 11,051.80 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เท่ำกับ 4,791.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำส่วนของเงินส ำรองรวมของธนำคำรต่อส ำรองพึงกันตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 230.1 ทั้งนี้ เงิน
ส ำรองหนี้สูญต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (Coverage Ratio) ณ ส้ินปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 169.8  

ตารางที่ 7 : หน้ีที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้จ าแนกตามประเภทสินเชือ่ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตำมประเภทธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ
ของ 
สินเช่ือ 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ของ 
สินเช่ือ 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  กำรผลิตและกำรพำณิชย ์  2.99   290.02   4.2   2.06   227.38  3.9 27.6 
  อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  0.84   95.93  1.4  0.51   76.05  1.3 26.1 
  สำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  0.68   159.22  2.3  0.66   149.10  2.6 6.8 
  กำรเกษตรและเหมืองแร่  7.04  47.43 0.7  1.23  23.63 0.4 100.8 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเช่ือธุรกิจ  1.32   592.61  8.6  0.94   476.16  8.2 24.5 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเช่ือธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม 

 0.75   111.60  1.6  1.27   191.48  3.3 (41.7) 

  สินเช่ือเช่ำซื้อ  2.76   3,611.56  52.5  2.56   3,325.24  57.0 8.6 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อำศัย  6.06   1,066.00  15.5  4.08   847.30  14.5 25.8 
  สินเช่ืออเนกประสงค์  4.39  1,342.43 19.5  3.18  852.68 14.6 57.4 
  สินเช่ือส่วนบุคคล - - -  0.15  5.95 0.1 n.a. 
  สินเช่ือบัตรเครดิต - - -  0.61  18.07 0.3 n.a. 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเช่ือรำยย่อย  3.36   6,019.98  87.5  2.74   5,049.25  86.6 19.2 
  สินเช่ืออ่ืน  8.97   152.02  2.2  7.54   112.46  1.9 35.2 
หน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้รวม  2.86   6,876.21  100.0  2.32   5,829.35  100.0 18.0 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ในปี 2561 มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉล่ียต่อวันผ่ำนบล.ทิสโก้ เท่ำกับ 2,486.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปี 

2560 ที่ 2,226.82 ล้ำนบำท ตำมปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้นในภำวะตลำดทุนผันผวน ส่งผลให้รำยได้ค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ขยำยตัวร้อยละ 0.4 มำอยู่ที่ 834.11 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี ส่วนแบ่ง
ตลำดของบล.ทิสโก้อ่อนตัวลงจำกร้อยละ 2.6 มำอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำรำยย่อยลดลงจำกร้อยละ 1.9 
เป็นร้อยละ 1.7 และส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศลดลงจำกร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.2 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลำด
ของลูกค้ำสถำบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 6.5 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่ำกำรซื้อ



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)           
 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสิน้ปี 2561    หน้ำ 13/15 

 

ขำยหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้ำสถำบันในประเทศร้อยละ 31.5 ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศร้อยละ 37.8 และ
ลูกค้ำรำยย่อยร้อยละ 30.7  

(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน  

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 249,061.80 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ จำกกำรขยำยตัวของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล  ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้มีรำยได้
ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจจัดกำรกองทุนจ ำนวน 1,411.83 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตำมกำรออก
กองทุนรวมที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่องในช่วงภำวะตลำดทุนผันผวน  

ทั้งนี้ มูลค่ำสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพร้อยละ 65.1 กองทุน
ส่วนบุคคลร้อยละ 16.9 และกองทุนรวมร้อยละ 18.0 และมีส่วนแบ่งตลำด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็นอันดับท่ี 8 คิดเป็นร้อย
ละ 3.5 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 14.4 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่ง
ตลำดเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 4.3 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับท่ี 14 คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ตารางที่ 8 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้ จ าแนกตามประเภทกองทุน 

กองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

(ล้ำนบำท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 162,127.22 65.1 151,053.43 62.9 7.3 
  กองทุนส่วนบุคคล 42,064.87 16.9 41,855.28 17.4 0.5 
  กองทุนรวม 44,869.71 18.0 47,334.10 19.7 (5.2) 
สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรรวม 249,061.80 100.0 240,242.80 100.0 3.7 
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เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตำมหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนภำยในเพื่อรองรับควำมเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 35,427.67 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำเงินกองทุนขั้นต่ ำของกลุ่มเพื่อรองรับควำมเส่ียงจ ำนวน 14,795.51 ล้ำนบำทที่
ประเมินจำกแบบจ ำลองควำมเส่ียงภำยใน โดยเพิ่มขึ้น 353.16 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2560 ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก
กำรปรับเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนตลำดและด้ำนปฏิบัติกำร ซึ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 20,632.16 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 58.2 ของเงินกองทุนรวม 

ควำมต้องกำรใช้เงินทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจำกแบบจ ำลองภำยในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่ใช้
รองรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้น 48.28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.4 เป็น 11,901.96 ล้ำนบำท โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ลด
ลงร้อยละ 4.3 ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ ทั้งนี้ อัตรำส่วนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของกลุ่มทิสโก้ปรับเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 2.3 มำอยู่ที่ร้อยละ 
2.9 

ในขณะท่ีเงินกองทุนที่ใช้รองรับควำมเส่ียงด้ำนตลำดเพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 ที่ 125.06 ล้ำนบำทเป็น 265.14 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์และกำรปรับตัวลดลงของตลำดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 
ในขณะเดียวกัน ควำมแตกต่ำงของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 0.85 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบ
นโยบำยที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ โดยระยะเวลำเฉล่ียของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยทำงด้ำนสินทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจำก 1.32 ปีมำ
อยู่ที ่1.43 ปี ในขณะท่ีระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยทำงด้ำนหนี้สินปรับลดลงจำก 0.63 ปี เป็น 0.58 ปี 

เมื่อพิจำรณำในเรื่องควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมกฎหมำยของธนำคำรทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตำมเกณฑ์ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมล ำดับ ธนำคำรได้ด ำรง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตำมเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมวิธี IRB โดยอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่
ร้อยละ 22.91 โดยยังคงสูงกว่ำอัตรำเงินกองทุนขั้นต่ ำร้อยละ 10.375 ที่ก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ในขณะที่
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 17.85  และร้อยละ 5.06 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วน
กำรด ำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่ำวยังคงสูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำร้อยละ 7.875 ส ำหรับ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ
ต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 105.91  ซึ่งยังคงสูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 

ตารางที่ 9 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ  

 

ระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับ 
อัตรำดอกเบี้ย  

(ปี) 

กำรเปล่ียนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1 

(ล้ำนบำท) 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2560 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2561 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 2560 
  สินทรัพย ์ 1.43 1.32 1,398.00  1,423.78  
  หนี้สิน* 0.58 0.63 (1,198.29) (1,154.74) 
ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap) 0.85 0.69 199.72  269.04  

* ไม่รวมบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์และบัญชีกระแสรำยวัน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิต ให้แก่
ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ โดยธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) จะโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และบริษัท 
ออล-เวย์ส จ ำกัด จะโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิต 

กำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 

 ในวันที่ 4 มิถุนำยน 2561  ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้ท ำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำรซิตี้
แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นลูกค้ำสินเชื่อส่วนบุคคลที่โอนขำยจ ำนวนประมำณ 
30,000 รำย และมูลค่ำของสินเชื่อ ณ วันโอน มีจ ำนวนประมำณ 2,900 ล้ำนบำท  

กำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิต 

บริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ในฐำนะผู้ให้บริกำรบัตรเครดิตของกลุ่มทิสโก้ ได้ท ำกำรโอนขำยธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ธนำคำร
ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 กันยำยน 2561 โดยเป็นจ ำนวนบัญชีลูกค้ำบัตร
เครดิตประมำณ 120,000 รำย และมูลค่ำของสินเชื่อ ณ วันโอนมีจ ำนวนประมำณ 2,300 ล้ำนบำท  

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญในปี 2561 


