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ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวอย่างรุนแรงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดย
ตลอดปีท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ออกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงกลางปี การ
เว้นระยะห่างทางสังคม และการปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอุป-
สงค์ภายในประเทศทรุดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศและปริมาณ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป ภาคการส่งออกอ่อนตัวลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ในขณะ
ที่การบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ตามก าลังซื้อที่น้อยลง เป็นผลจากปัญหาด้านการจ้างงานและรายได้ภาค
ครัวเรือนที่ลดลง ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินแก่
ประชาชน เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” โครงการ “ช้อปดีมีคืน” และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว เป็นไปตามความกังวล
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงและความเส่ียงของการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มกลับมาอีกครั้ง
ในช่วงปลายปี 2563 ส าหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในงวด 11 เดือนแรกของปี 2563 มีจ านวน 688,021 คัน ลดลงร้อย
ละ 25.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.85 และประมาณการการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่หดตัวร้อยละ 7.8 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพื่อ
ลดภาระการช าระหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ผ่านการจัดสรรสินเชื่อ Soft Loan นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
(Repo-1 วัน) 3 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 พร้อมกับปรับลดอัตราการน าส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (FIDF) จากอัตราร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งผ่านภาระดอกเบี้ยที่ลดลง
ให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจากร้อยละ 0.86 
จากส้ินปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัว
ลดลงจากส้ินปีก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ลดลงจากร้อยละ 6.01 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.31 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลงจากร้อยละ 6.84 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.85 และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลงจากร้อยละ 6.87 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.98 

ส าหรับภาวะตลาดทุนในปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือร้อย
ละ 8.3 จากสิ้นปีก่อนหน้าที่ 1,579.84 จุด เป็นผลจากความเชือ่มั่นของนักลงทุนที่ลดลง จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะท่ีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้นในภาวะที่ตลาด
ทุนผันผวน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 52,468 ล้านบาทในช่วงปี 2562 มาเป็น 67,335 ล้านบาท 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 งบการเงินของบริษัทรอบปี 2563 บริษัทเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง 
สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการรายงานข้อมูลงบการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญไปจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเก่า ดังต่อไปนี ้

o การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยค านวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และมีข้อแตกต่างที่
ส าคัญคือการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
o ก าไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน ซึ่งเดิมเงินลงทุนใน
ตราสารทุนจะรับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนเมื่อมีการขายเงินลงทุน 
o ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss – ECL) แทนค่าใช้จ่ายหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเกณฑ์การค านวณของ TFRS 9 มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้และการ
ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยแบบจ าลองที่ต่างจากมาตรฐานเดิม พร้อมด้วยการใช้แบบจ าลองเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายหนี้สูญ (Forward Looking model) นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้จะถูกคิดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจ านวน  

ควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับ Jefferies 

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (บล.ทิสโก้) ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-
Brand Alliance) กับ Jefferies Hong Kong Limited ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ บล.ทิสโก้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาและใหบ้ริการด้าน
งานวิจัยหลักทรัพย์ (Research) ของบริษัทจดทะเบียนในไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การให้บริการด้านการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และการเข้าถึงบริษัท แก่นักลงทุนสถาบันที่เป็นลูกค้าของ Jefferies ทีก่ระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทีส่นใจซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย  

พัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการในปี  2563 จ านวน     
5,063.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผล แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดปี 2563 

 ส าหรับผลประกอบการของบริษัทงวดปี 2563 ก าไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงจ านวน 1,206.75 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 16.6 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 6,063.48 ล้านบาท ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ กดดันรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร รวมถึงภาระการตั้งค่าเผ่ือส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นเพื่อสะท้อน
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในภาวะ
ดอกเบี้ยขาลง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ12.6 โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ จากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง อย่างไรก็ดี รายได้
ค่าธรรมเนียมของธุรกิจตลาดทุนปรับตัวดีขึ้นร้อยละ12.8 ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการออกกองทุนใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในภาวะที่ตลาดทุนผันผวน ส าหรับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลง สอดคล้องกับรายได้
ที่ชะลอตัว  ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย 
เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุก
กลุ่มอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก
ส้ินปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ณ ส้ินปี 2563 

บริษัทมีก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2563 เท่ากับ 7.57 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 9.08 
บาทต่อหุ้นในป ี2562 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 15.4 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท 
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ตารางที่ 1 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท 

งบก ำไรขำดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมำส 4  
ปี 2563 

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

%YoY ปี 2563 ปี 2562 %YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย       
  เงินให้สินเช่ือ  1,901.53   2,069.95  (8.1)  8,002.72   8,047.67  (0.6) 
  รายการระหว่างธนาคาร  38.44   103.55  (62.9)  251.33   575.86  (56.4) 
  เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  2,026.60   2,510.75  (19.3)  8,360.38   9,025.26  (7.4) 
  เงินลงทุน  33.15   50.58  (34.5)  142.27   232.41  (38.8) 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  3,999.72   4,734.83  (15.5)  16,756.71   17,881.21  (6.3) 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (740.48) (1,262.89) (41.4) (3,659.00) (5,088.80) (28.1) 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  3,259.25   3,471.94  (6.1)  13,097.71   12,792.41  2.4 
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  1,475.10   1,965.13  (24.9)  5,459.69   6,510.97  (16.1) 
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (93.17) (118.32) (21.3) (313.66) (325.75) (3.7) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ  1,381.93   1,846.82  (25.2)  5,146.03   6,185.22  (16.8) 
  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ และเงินลงทุน 

229.46  11.05  1,976.5 269.86  (17.41) n.a. 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย (32.66) 17.79  (283.5) (1.72) 12.11  (114.2) 
  รายได้อ่ืนๆ  95.83   88.65  8.1  392.06   463.32  (15.4) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  4,933.81   5,436.25  (9.2)  18,903.94   19,435.65  (2.7) 
  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (2,120.11) (2,378.82) (10.9) (8,011.82) (9,270.79) (13.6) 
  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (770.65) (738.23) 4.4 (3,330.60) (1,109.10) 200.3 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  2,043.05   2,319.20  (11.9)  7,561.52   9,055.75  (16.5) 
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (406.49) (454.35) (10.5) (1,497.65) (1,782.55) (16.0) 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  1,636.56   1,864.85  (12.2)  6,063.86   7,273.20  (16.6) 
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.08) (0.11) (22.9) (0.38) (2.96) (87.2) 
ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัท  1,636.47   1,864.74  (12.2)  6,063.48   7,270.23  (16.6) 

 
            สัดส่วนของรายได้จากการด าเนินงาน 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 13,097.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305.30 ล้านบาท (ร้อยละ 2.4) จากปีก่อนหน้า 
โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 16,756.71 ล้านบาท ลดลง 1,124.50 ล้านบาท (ร้อยละ 6.3) และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ านวน 
3,659.00 ล้านบาท ลดลง 1,429.80 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1)  

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 7.08 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.91 ในปี 2562 เป็นผลจากการ
ขยายสัดส่วนสินเชื่อไปยังกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนในระดับสูง ประกอบกับการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ซึ่งค านวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS 9 อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 
6.8 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส าหรับต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 2.11 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 1.58 เป็นผล
มาจากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง และการลดการน าส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จากร้อยละ 0.46 เหลือร้อยละ 0.23 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.80 มาเป็นร้อยละ 5.50 ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net 
Interest Margin) เพิ่มขึ้นมาอยู่ทีร่้อยละ 4.62  

ตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย  

หน่วย: % 

มำตรฐำน
บัญชี ฉบับเดิม 

มำตรฐำนบัญชีฉบับใหม่  
TFRS 92 

ปี 25621 
ไตรมำส 1 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 4 
ปี 2563 

ปี 2563 

  อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.91 7.38 6.94 7.04 6.97 7.08 
  อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) 2.11 1.83 1.66 1.46 1.34 1.58 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.80 5.56 5.27 5.58 5.63 5.50 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) 4.22 4.72 4.31 4.70 4.76 4.62 
1 ไม่รวมการปรับปรุงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) และค่าใช้จ่ายส ารองที่เกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว 
2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ค านวณรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 5,806.23 ล้านบาท อ่อนตัวลงร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจ านวน 5,735.91 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 12.4 สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงจ านวน 1,085.37 ล้านบาท 
(ร้อยละ 24.6) มาอยู่ที่ 3,321.19 ล้านบาท จากการอ่อนตัวลงของรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัย และรายได้
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อ เป็นไปตามการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง ในส่วนของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจ านวน 66.75 ล้านบาท (ร้อยละ 9.3) มาอยู่ที่ 784.80 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ในภาวะตลาดทุนผันผวน ในขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตจ านวน 115.86 ล้านบาท (ร้อยละ 
8.3) มาอยู่ที่ 1,514.32 ล้านบาท จากการออกกองทุนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจ จ านวน 83 ล้านบาท จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงปีที่
ผ่านมา 
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก  

ประเภทของรำยได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมำส 4  
ปี 2563 

ไตรมำส 4  
ปี 2562 

%YoY ปี 2563 ปี 2562 %YoY 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 847.67  1,190.63  (28.8) 3,321.19  4,406.56  (24.6) 
     ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 587.70  897.64  (34.5) 2,222.66  3,129.05  (29.0) 
     ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่ืน 259.98  292.99  (11.3) 1,098.53  1,277.51  (14.0) 
  ธุรกิจจัดการกองทุน 410.91  357.38  15.0 1,514.32  1,398.46  8.3 
  ธุรกิจหลักทรัพย ์ 201.85  151.39  33.3 784.80  718.04  9.3 
  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 54.22  5.21  941.3 115.60  24.76  367.0 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก 1,514.65  1,704.61  (11.1) 5,735.91  6,547.82  (12.4) 

ในส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอื่นปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 44.1 จากปีก่อนหน้า โดยในปีนี้ บริษัทมีการรับรู้ผลก าไรจาก
เงินลงทุนซึ่งเป็นไปตามการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) จ านวน 257 ล้านบาท เป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุนที่
ปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 8,011.82 ล้านบาท ลดลง 1,258.97 ล้านบาท (ร้อยละ 13.6) เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการชะลอตัวของรายได้และผลก าไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุม
ต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ทีร่้อยละ 42.4 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่จ านวน 3,330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญจ านวน 1,109.10 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เป็นผลมาจากภาวะ
ความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี บริษัทเห็นความจ าเป็นใน
การตั้งส ารองเพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 
2563 บริษัทมีการปรับลดเงินส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จ านวน 1,056 ล้านบาท (หรือคิดเป็นจ านวน 264 ล้านบาทต่อ
ไตรมาส) ซึ่งทยอยปรับลดด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ผ่านการปรับโครงสร้างหน้ี และการพักช าระหนี้ โดยบริษัทยังคงด าเนินนโยบายการตั้งส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวด ตามสถานะการช าระหนี้ของลูกหน้ีที่เกิดขึ้นจริงที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานบัญชี TFRS 9  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2563 จ านวน 1,497.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 19.8 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.7 ในปี 2562 
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บทวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กับข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 275,443.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากปีก่อนหน้า 
โดยเงินให้สินเชื่อลดลงจาก 242,826.14 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2562 มาอยู่ที่ 224,811.55 ล้านบาท (ร้อยละ 7.4) และรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงนิลดลงจาก 45,300.14 ล้านบาท มาอยู่ที ่38,212.03 ล้านบาท (ร้อยละ 15.6) ในส่วนของเงินลงทุน
แบ่งเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจ านวน 2,173.02 ล้านบาท และเงินลงทุนสุทธิ
จ านวน 9,953.26 ล้านบาท  

ตารางที่ 4 : โครงสร้างสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 
%YoY 

  เงินสด  1,220.21   1,040.89  17.2  1,102.56  10.7 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  38,212.03   36,852.22  3.7  45,300.14  (15.6) 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์  62.09   0.20  31,183.9  21.91  183.4 
  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

 2,173.02   1,945.02  11.7  -    n.a. 

  เงินลงทุนสุทธิ  9,953.26   12,036.38  (17.3)  9,363.03  6.3 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ  804.92   836.29  (3.8)  813.60  (1.1) 
  เงินให้สินเช่ือ  224,811.55   224,899.65  (0.0)  242,826.14  (7.4) 
  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (11,825.54) (11,605.34) 1.9 (10,716.71) 10.3 
  สินทรัพย์อ่ืน  10,031.68   9,943.81  0.9  9,432.42  6.4 
สินทรัพย์รวม  275,443.21   275,949.12  (0.2)  298,143.09  (7.6) 

 หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 235,981.13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า 
โดยเงินฝากรวมลดลงจาก 216,121.47 ล้านบาท มาเป็น 203,509.74 ล้านบาท (ร้อยละ 5.8) และหุ้นกู้ลดลงจาก 24,980.00 
ล้านบาท มาเป็น 12,789.00 ล้านบาท (ร้อยละ 48.8) ส่วนรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นจาก 4,656.13 ล้านบาท 
มาเป็น 5,807.65 ล้านบาท (ร้อยละ 24.7) 

 
 
 
 
 
 

ฐำนะกำรเงินของบริษัท 
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ตารางที ่5 : โครงสร้างหน้ีสิน 

หน้ีสิน 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 
%YoY 

  เงินฝากรวม  203,509.74   204,792.89  (0.6)  216,121.47  (5.8) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  5,807.65   5,595.55  3.8  4,656.13  24.7 
  หุ้นกู้  12,789.00   14,210.00  (10.0)  24,980.00  (48.8) 
  อ่ืน ๆ   13,874.74   13,505.70  2.7  13,189.37  5.2 
หน้ีสินรวม  235,981.13   238,104.14  (0.9)  258,946.98  (8.9) 

 ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 39,462.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265.97 ล้านบาท (ร้อยละ 0.7) 
จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของปี 2563 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 49.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 48.96 บาทต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2562    
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(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 224,811.55 ล้านบาท ลดลง 18,014.59 ล้านบาท (ร้อย
ละ 7.4) จากส้ินปี 2562 จากการหดตัวของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
ของบริษัทแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 77.8 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 16.7 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 4.5 
และสินเชื่ออื่นๆ ร้อยละ 1.1 

 สินเชื่อรำยย่อย   

 บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 174,870.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 72.7 สินเชื่อจ าน าทะเบียนร้อยละ 
19.4 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 7.9 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 127,110.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 จากปีก่อน
หน้า ตามการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดในภาวะความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยยอดขาย
รถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด 11 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที ่688,021 คัน ลดลงร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับยอดขายรถงวด 11 
เดือนแรกของปี 2562 ที่ 918,267 คัน ทั้งนี้ อัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่าย
รถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในงวด 11 เดือนแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3  

สินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 33,889.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 จากปีก่อนหน้า จากทุกช่องทาง 
แม้ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ด้วยความเส่ียงที่สูงขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่มคีวามไม่แน่นอนสูง บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการปล่อยสินเชือ่อย่างระมัดระวังและเข้มงวด ในระหว่างที่รอดู
ความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส าหรับสินเชื่อจ าน าทะเบียนผ่านช่องทาง “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ านวน 18,039.46 
ล้านบาท ลดลงจ านวน 373.46 ล้านบาท (ร้อยละ 2.0) จากส้ินปีก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.2 ต่อสินเชื่อจ าน า
ทะเบียนรวม อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ส้ินปี 2563 สาขาส านัก
อ านวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ านวนทั้งสิ้น 347 สาขาทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 13,871.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า ในภาวะตลาดที่มีความแข่งขัน
สูง และความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น   

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 37,433.59 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.0 จากส้ินปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

สินเชือ่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 10,035.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.0 จากปีก่อนหน้า เป็นผล
มาจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว   

 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ 
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 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 2,471.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับส้ินปีก่อนหน้า 

ตารางที่ 6 :  เงินให้สินเชื่อ  

เงินให้สินเช่ือ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 
%YoY 

  การผลิตและการพาณิชย ์  1,686.33   1,599.57  5.4  2,630.54  (35.9) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  16,430.04   15,189.86  8.2  14,674.57  12.0 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  19,317.22   19,388.29  (0.4)  19,388.66  (0.4) 
สินเช่ือธุรกิจ   37,433.59   36,177.72  3.5  36,693.77  2.0 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   10,035.11   8,110.85  23.7  13,200.02  (24.0) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ  127,110.32   128,963.70  (1.4)  137,990.30  (7.9) 
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน  33,889.01   34,838.40  (2.7)  35,660.00  (5.0) 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  13,871.64   14,566.42  (4.8)  16,996.46  (18.4) 
สินเช่ือรำยย่อย  174,870.98   178,368.52  (2.0)  190,646.76  (8.3) 
   สินเช่ืออ่ืน  2,471.87   2,242.56  10.2  2,285.59  8.2 
เงินใหสิ้นเช่ือรวม  224,811.55   224,899.65  (0.0)  242,826.14  (7.4) 

 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ 
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 ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2563 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยระยะที่ 1 ได้ส้ินสุดลง ลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสามารถกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ในขณะที่มีลูกหนี้
ส่วนน้อยขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต่อในระยะที่ 2  

 คุณภำพสนิทรัพย์และค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดวำ่จะเกิดขึ้น 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทมีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) จ านวน 5,618.48 ล้านบาท ลดลง 215.95 ล้านบาท 
(ร้อยละ 3.7) เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ที่ร้อย
ละ 2.50 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกจิรายหน่ึงสามารถกลับมาช าระคืนหน้ีได้ ในขณะท่ีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
ของลูกหนีใ้นกลุ่มสนิเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจ าน าทะเบียนเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้  อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทเน้นเรื่องการเร่งรัดติดตามทวง
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ถามหนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มสินเชื่อรายย่อยไม่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับส้ินปี 
2562 ทั้งนี้ บริษัทยังคงติดตามและดูแลลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการตั้งส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง 

ส าหรับลูกหนีจ้ัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Stage 2) ของบริษัท ณ ส้ินปี 2563 มีจ านวน 29,517.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับลูกหนี้กลุ่มจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) ตามมาตรฐานเดิมเมื่อส้ินปี 2562 สาเหตุมาจากการจัดชั้นตาม
การเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญ (SICR) ซึ่งก าหนดปัจจัยเพื่อการจัดชั้นอื่นเพิ่มเติมจากการเกณฑ์ค้าง
ช าระตามปกติ เป็นไปตามมาตรฐานบัญช ีTFRS 9 

ตารางที่ 7 :  การจัดชั้นลูกหนี้ 

กำรจัดช้ันลูกหน้ี 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 %YoY 

  สินเช่ือที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดติ (Performing) 

 189,675.65   189,524.57  0.1  220,168.77  (13.8) 

  สินเช่ือที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดติ (Under-performing) 

 29,517.41   29,457.30  0.2  16,822.93  75.5 

  สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)  5,618.48   5,917.78  (5.1)  5,834.44  (3.7) 
เงินใหสิ้นเช่ือรวม  224,811.55   224,899.65  (0.0)  242,826.14  (7.4) 

ตารางที่ 8 : สินเชื่อที่มีการด้อยคา่ด้านเครดติ (NPLs) 

สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
 หน่วย: ล้านบาท, % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 %YoY 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

  การผลิตและการพาณิชย ์  -     -     -     -    n.a.  259.45   9.86  (100.0) 
  อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  -     -     -     -    n.a.  -     -    n.a. 
  สาธารณูปโภคและการบริการ  -     -     -     -    n.a.  -     -    n.a. 
สินเช่ือธุรกิจ  -     -     -     -    n.a.  259.45   0.71  (100.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  64.03   0.64   117.89   1.45  (45.7)  158.45   1.20  (59.6) 
  สินเช่ือเช่าซื้อ 3,267.99   2.57  3,575.44   2.77  (8.6) 3,248.86   2.35  0.6  
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน 1,295.44   3.82  1,221.97   3.51  6.0   848.02   2.38  52.8  
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  986.35   7.11   996.32   6.84  (1.0) 1,315.69   7.74  (25.0) 
สินเช่ือรำยย่อย 5,549.77   3.17  5,793.72   3.25  (4.2) 5,412.57   2.84  2.5  
   สินเช่ืออ่ืน  4.68   0.19   6.17   0.27  (24.0)  3.97   0.17  18.0  
สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม 5,618.48   2.50  5,917.78   2.63  (5.1) 5,834.44   2.40  (3.7) 

ส าหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจ านวน 3,330.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญจ านวน 1,109.10 ล้านบาทในปี 2562 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.42 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เป็นผลมาจากภาวะ
ความเส่ียงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงวดไตรมาส 4 เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสินเชื่อที่มีการด้อย
ค่าด้านเครดิตปรับตัวดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี บริษัทเห็นความจ าเป็นใน
การตั้งส ารองเพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 
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2563 บริษัทมีการปรับลดเงินส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) จ านวน 1,056 ล้านบาท (คิดเป็นจ านวน 264 ล้านบาทต่อไตร
มาส) ซึ่งทยอยปรับลดด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2563-2564) เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  

ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2562 บริษัทมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน 11,825.54 ล้านบาท โดย
เป็นค่าเผ่ือส ารองตามโมเดล ECL จ านวน 10,769.15 ล้านบาท และมีส ารองส่วนเกินคงเหลือจ านวน 1,056.40 ล้านบาท ใน
ส่วนของระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
อยู่ทีร่้อยละ 210.5 ณ ส้ินปี 2563  

เงินฝำกและเงนิกู้ยืม 

 เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 216,298.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 จากปีก่อนหน้า โดยเงินฝากรวมมี
จ านวน 203,509.74 ล้านบาท ลดลง 12,611.73 ล้านบาท (ร้อยละ 5.8) และหุ้นกู้ลดลงจ านวน 12,191.00 ล้านบาท (ร้อยละ 
48.8) มาอยู่ที่จ านวน 12,789.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 46,914.55  
ล้านบาท ลดลงจ านวน 2,522.90  ล้านบาท (ร้อยละ 5.1) จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 21.7 เมื่อ
เทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัท และมีประมาณการ Liquidity Coverage Ratio (LCR) อยู่ทีร่้อยละ 146.4  

ตารางที่ 9 : โครงสร้างเงินฝาก  

เงินฝำก 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 
%YoY 

  จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  3,199.91   2,580.02  24.0  2,638.32  21.3 
  ออมทรัพย์  50,319.59   44,138.39  14.0  37,801.62  33.1 
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  43,882.32   49,282.18  (11.0)  56,560.88  (22.4) 
  บัตรเงินฝาก  106,071.01   108,755.38  (2.5)  119,083.73  (10.9) 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  36.92   36.92  0.0  36.92  0.0 
เงินฝำกรวม  203,509.74   204,792.89  (0.6)  216,121.47  (5.8) 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในปี 2563 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ เติบโตร้อยละ 9.3 มาอยู่ที่ 784.80 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าสถาบันในประเทศและลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่
มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันผ่านบล.ทิสโก้ ลดลงจาก 1,918.01 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,768.61 ล้านบาท จากปริมาณการซื้อขาย
ของลูกค้าสถาบันต่างประเทศทีห่ดตวัลง ภายหลังจากการยุตคิวามร่วมมอืในบริษทัร่วมทุน “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน
ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด” ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของบล.ทิสโก้ อ่อนตัวลงจากร้อยละ 2.1 มาเป็นร้อยละ 1.5 จากการลดลง
ของส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศจากร้อยละ 1.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.03 และส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ลูกค้ารายย่อยลดลง ลดลงจากร้อยละ 1.9 มาเป็นร้อยละ 1.5 ในขณะท่ีส่วนแบ่งตลาดของลูกคา้สถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 มาเป็นร้อยละ 6.7 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ 
ประกอบด้วยลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 51.0 ลูกค้าสถาบันต่างประเทศร้อยละ 0.9 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 48.1   

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 บล.ทิสโก้ ประกาศความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร (Co-Brand Alliance) กับ Jefferies 
Hong Kong Limited ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ากลุ่มสถาบันต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน  

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 318,567.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 
จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รายได้ค่าธรรมเนียมรวมของธุรกิจจัดการ
กองทุนมีจ านวน 1,571.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.7 จากปี 2562 โดยเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจ านวน 1,514.32 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากการออกกองทุนใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมตามผล
ประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุนส าหรับปี 2563 จ านวน 56.95 ล้านบาท  

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 64.7 กองทุน
ส่วนบุคคลร้อยละ 18.6 และกองทุนรวมร้อยละ 16.7 และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นอันดับที่ 8 คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16.4 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่ง
ตลาดเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 2.9 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับท่ี 14 คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ตารางที่ 10 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ จ าแนกตามประเภทกองทุน 

กองทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 63 %QoQ ณ วันที่  

31 ธ.ค. 62 
%YoY 

  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  205,993.72   194,984.56  5.6  184,246.82  11.8 
  กองทุนส่วนบุคคล  59,240.02   55,043.46  7.6  56,824.62  4.3 
  กองทุนรวม  53,333.79   47,634.36  12.0  49,167.53  8.5 
สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรรวม  318,567.53   297,662.38  7.0  290,238.97  9.8 



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)           
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดป ี2563    หน้า 14/15 

 

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน ( ICAAP) เพื่อรองรับความเส่ียง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 40,538.25 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มเพื่อรองรับความเส่ียงจ านวน 
13,024.70 ล้านบาทท่ีประเมินจากแบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 200.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2562 
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเงินกองทุน ส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 
27,513.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 67.9 ของเงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่
ใช้รองรับความเส่ียงด้านเครดิตซึ่งเพิ่มขึ้น 324.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 เป็น 10,188.77 ล้านบาท  โดยสินเชื่อรวมของกลุ่ม 
ทิสโก้ลดลงร้อยละ 7.4 ในช่วงปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อรายย่อย ท้ังนี้ อัตราส่วนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มทิส
โก้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 เป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับส้ินปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตและอัตราส่วนหน้ีที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -
19 

ในขณะท่ีเงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดปรับลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่ 206.20 ล้านบาทมาอยู่ที่ 73.09 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และ
หนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.89 ปีมาอยู่ที่ 0.70 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดย
ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.39 ปีมาอยู่ที่ 1.27 ปี  ในขณะที่ระยะเวลาโดย
เฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.50 ปี เป็น 0.57 ปี 

ตารางที่ 11 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ  

 

ระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับ 
อัตรำดอกเบี้ย  

หน่วย: ปี 

กำรเปล่ียนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

  สินทรัพย ์  1.27   1.39   1,218.16   1,380.93  
  หนี้สิน1  0.57   0.50  (1,095.93) (1,376.57) 
ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap)  0.70   0.89   122.23   4.36  

1 ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ รวมถึงกลุ่มทิสโก้ และบล. ทิสโก้ 
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับ ธนาคาร
และกลุ่มทิสโก้ได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ ส้ินงวดธันวาคม 2563 
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งส้ิน 38,327.37 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.83 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 11 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่  2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 18.12 
และร้อยละ 4.72 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ าร้อยละ 8.5  ส าหรับ
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งส้ิน 40,468.36 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)           
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สินทรัพย์เส่ียง รวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียง อยู่ที่ร้อยละ 21.95 , 17.56 และ 
4.39 ตามล าดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าที่ก าหนด และส าหรับ บล.ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อ
หนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 43.47 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0 

ตารางที่ 12 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย  

ควำมเพียงพอของเงินกองทุน  
หน่วย: % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ณ วันที ่ 
30 ก.ย. 63 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 62 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินทิสโก้    
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 17.6 17.5 16.3 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 4.4 4.3 4.4 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 22.0 21.8 20.7 
ธนำคำรทิสโก้    
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 18.1 17.9 17.3 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 4.7 4.6 4.7 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 22.8 22.5 22.1 

  

 
 


