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ภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน 

ในป 2564 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ประสบกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตา ซึ่งมีความรุนแรงมาก สงผล

ใหภาครัฐกลับมาใชมาตรการการล็อกดาวนทั่วประเทศอีกครั้ง ภาคเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก และรายไดภาคครัวเรือนที่ลดลง รวมถึงการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง ใน

ขณะเดียวกัน การกระจายวัคซีนดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดทั้งป พรอมดวยสัญญาณที่ดีขึ้นจากการฟนตัวจากโรคระบาด 

ประเทศไทยจึงเริ่มตนเปดประเทศรับนักทองเที่ยวอีกครั้งในชวงไตรมาส 4  

อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2564 เกิดการระบาดระลอกใหมของโควิด-19 สายพันธุโอไมครอน ซึ่งกระจายไปท่ัวโลก ภาครัฐ

จึงชะลอมาตรการการผอนคลายตางๆ และการเปดเมือง ภาคการทองเที่ยวเริ่มฟนตัว แตยังคงเปนไปอยางชาๆ ในขณะที่ภาค

การสงออกเติบโตไดดี ตามอุปสงคของประเทศคูคาที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องและคาเงินบาทที่ออนตัว ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต

ภายในประเทศในงวด 11 เดือนแรกของป 2564 มีจํานวน 668,109 คัน ลดลงรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

หนา และอัตราเงินเฟอทั่วไปของป 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ

ไทย (GDP) ในป 2564 อยูที่รอยละ 1.1 

ในสวนของสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงดําเนินมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบอยาง

ตอเนื่อง พรอมทั้งขยายระยะเวลาการชวยเหลือใหครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งการพักชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ SMEs และรายยอย 

มาตรการสินเชื่อฟนฟู (Soft Loan) มาตรการพักทรัพย พักหน้ี และเนนย้ําการชวยเหลือลูกหนี้อยางยั่งยืน ผานการปรับโครงสราง

หนี้ระยะยาว โดยธนาคารแหงประเทศไทยสนับสนุนการชวยเหลือลูกหน้ี ดวยหลักเกณฑยืดหยุนการจัดชั้นสินเชื่อสําหรับสถาบัน

การเงิน อีกทั้ง การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนําสงเขากองทุน FIDF เหลือรอยละ 0.23 จากรอยละ 0.46 ตอป ท่ีจะสิ้นสุด

ลงสิ้นป 2564 ขยายมาตรการตอไปจนถึงสิ้นป 2565 

ธนาคารแหงประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) ที่รอยละ 0.50 ตลอดป 2564 โดยอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ลดลงจากรอยละ 0.37 ณ สิ้นป 2563 มาอยูที่รอยละ 0.33 สวนอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ประกอบดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) และอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) คงที่อยูที่รอยละ 5.31 และรอยละ 5.85 จากสิ้นปที่แลว 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.98 มาเปนรอยละ 6.03 

สําหรับภาวะตลาดทุนในป 2564 มีความผันผวนจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในชวงกลางป ประกอบกับภาวะ

เงินเฟอทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น และความไมแนนอนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening หรือ 

QT) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อยางไรก็ดี ตลาดทุนในประเทศมีสัญญาณความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้น จาก

สถานการณโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับอัตราการกระจายวัคซีนที่เพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ดวยมูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวันเพิ่มขึ้นจาก 67,334.80 ลานบาท มาเปน 88,443.08 ลานบาท

ในป 2564 และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดที่ 1,657.62 จุด เพิ่มขึ้น 208.27 จุด หรือรอยละ 14.4 จากป 2564 
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ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท 

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)  มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการในป 2564 จํานวน  

4,758.92 ลานบาท สวนใหญมาจากรายไดเงินปนผล แตเนื่องจากบริษัททิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

การถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และไมมีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่

ใชในการวิเคราะห จึงเปนงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกลุมธุรกิจหลัก 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและ

กลุมธุรกิจตลาดทุน 

ผลการดําเนินงานรวมของบริษัทงวดป 2564 

กําไรสุทธิสําหรับผลประกอบการงวดป 2564 ของบริษัทมีจํานวน 6,781.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 717.99 ลานบาท หรือ

รอยละ 11.8 จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจจัดการกองทุน การรับรูกําไรจากเงิน

ลงทุน และสํารองผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง โดยในป 2564 บริษัทมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยขยายตัว

รอยละ 9.7 จากปกอนหนา เปนรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 46.2 ซึ่งมาจากการออกกองทุนใหมที่

ไดรับการตอบรับที่ดี ประกอบกับคาธรรมเนียมตามผลประกอบการ (Performance Fee) ที่รับรูในไตรมาส 4 อีกทั้ง รายไดคา

นายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ 

บริษัทยังรับรูกําไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) ที่เพิ่มขึ้น ในสวนของ

คาธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชยชะลอตัวลง ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ออนตัวลงจากมาตรการปดเมืองใน

ระหวางป และผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑการปรับลดเพดานอัตราคาธรรมเนียมของทางการ 

สําหรับรายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลงรอยละ 4.9 ตามการชะลอตัวของเงินใหสินเชื่อ สวนผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นปรับตัวลดลงมาอยูที่รอยละ 1.0 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เปนไปตามคุณภาพสินทรัพยที่สามารถควบคุมไดดีภายใต

สถานการณการระบาดที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับบริษัทไดตั้งสํารองเพื่อรองรับความเสี่ยงลวงหนาไปแลว ตามนโยบายการตั้ง

สํารองอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิต (NPLs) ลดลงมาอยูที่รอยละ 2.4 ของสินเชื่อ สงผลใหระดับคาเผื่อ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage Ratio) เพิ่มสูงขึ้นมาอยูทีร่อยละ 236.7 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สําหรับงวดป 2564 เทากับ 8.47 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 7.57 

บาทตอหุนในป 2563 และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ีย (ROAE) เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 16.8 
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ตารางที่ 1.1 : งบกําไรขาดทุนของบริษัท 

งบกําไรขาดทุน 
หนวย: ลานบาท 

ป 2564 ป 2563 %YoY 

รายไดดอกเบี้ย    
  เงินใหสินเชื่อ  7,124.39   8,002.72  (11.0) 

  รายการระหวางธนาคาร  151.94   251.33  (39.5) 

  เงินใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน  7,431.94   8,360.38  (11.1) 

  เงินลงทุน  83.42   142.27  (41.4) 

รวมรายไดดอกเบี้ย  14,791.69   16,756.71  (11.7) 

  คาใชจายดอกเบี้ย (2,331.86) (3,659.00) (36.3) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  12,459.83   13,097.71  (4.9) 

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  6,123.51   5,512.09  11.1 

  คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (514.99) (366.06) 40.7 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,608.52   5,146.03  9.0 

  กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวย 

มูลคายุติธรรมผานกาํไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน 
410.11  269.86  52.0 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 7.22  (1.72) (520.4) 

  รายไดอื่นๆ  343.40   392.06  (12.4) 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  18,829.07   18,903.94  (0.4) 

  คาใชจายจากการดําเนินงาน (8,279.70) (8,011.82) 3.3 

  ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (2,059.93) (3,330.60) (38.2) 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย  8,489.44   7,561.52  12.3 

  คาใชจายภาษีเงินได (1,707.57) (1,497.65) 14.0 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง  6,781.87   6,063.86  11.8 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (0.40) (0.38) 5.7 

กําไรสวนที่เปนของบริษัท  6,781.47   6,063.48  11.8 

ผลการดําเนินงานรวมของบริษัทงวดไตรมาส 4 ป 2564 

 สําหรับผลประกอบการของบริษัทงวดไตรมาส 4 ป 2564 กําไรสุทธิในสวนของบริษัทมีจํานวน 1,791.46 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา สาเหตุหลักมาจากการรับรูคาธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจ

จัดการกองทุน (Performance Fee) ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ในขณะเดียวกัน คาธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชยปรับตัวดีขึ้น 

จากธุรกิจนายหนาประกันภัยที่ฟนตัวหลังจากคลายล็อกดาวน ในสวนของรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 จากตนทุนทาง

การเงินที่ลดลง ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 0.8 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย โดยแมวา

สินเชื่อที่ดอยคาทางเครดิต (NPLs) จะลดลง แตบริษัทยังคงตั้งสํารองเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบาดของ 

โควิด-19 สายพันธุโอไมครอนในชวงสิ้นป  

 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของป 2563 กําไรสุทธิขยายตัวรอยละ 9.5 จากคาธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจ

จัดการกองทุน ในขณะที่ธุรกิจหลักอื่นๆ ชะลอตัว ทั้งรายไดดอกเบี้ยสุทธิ ตามการชะลอตัวของสินเชื่อ คาธรรมเนียมธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ซึ่งไดรับผลกระทบจากคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหสินเชื่อที่ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑของทางการ 
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รายไดคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจออนตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา ในขณะที่

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา จากระดับสินเชื่อที่ดอยคาทางเครดิต (NPLs) 

ที่ลดลง 

ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สําหรับไตรมาส 4 ป 2564 เทากับ 2.24 บาทตอหุน 

เพิ่มขึ้นจาก 2.04 บาทตอหุนในไตรมาส 4 ป 2563 และจาก 1.95 บาทตอหุนในไตรมาส 3 ป 2564 โดยมีอัตราผลตอบแทนตอผู

ถือหุนเฉล่ีย (ROAE) สําหรับไตรมาสอยูที่รอยละ 17.8 

ตารางที่ 1.2 : งบกําไรขาดทุนของบริษัท 

งบกําไรขาดทุน 
หนวย: ลานบาท 

ไตรมาส 4  
ป 2564 

ไตรมาส 3  
ป 2564 

%QoQ 
ไตรมาส 4 
ป 2563 

%YoY 

รายไดดอกเบี้ย      
  เงินใหสินเชื่อ  1,747.72   1,771.87  (1.4)  1,901.53  (8.1) 

  รายการระหวางธนาคาร  29.27   37.23  (21.4)  38.44  (23.9) 

  เงินใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน  1,817.58   1,814.14  0.2  2,026.60  (10.3) 

  เงินลงทุน  22.79   20.89  9.1  33.15  (31.2) 

รวมรายไดดอกเบี้ย  3,617.36   3,644.13  (0.7)  3,999.72  (9.6) 

  คาใชจายดอกเบี้ย (509.79) (551.14) (7.5) (740.48) (31.2) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  3,107.57   3,092.98  0.5  3,259.25  (4.7) 

  รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  1,820.36   1,212.77  50.1  1,497.02  21.6 

  คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (106.86) (85.50) 25.0 (115.09) (7.1) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,713.50   1,127.27  52.0  1,381.93  24.0 

  กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกาํไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน 
(53.84) (108.62) (50.4) 229.46  (123.5) 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (3.08) (13.64) (77.4) (32.66) (90.6) 

  รายไดอื่นๆ  71.15   79.70  (10.7)  95.83  (25.8) 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  4,835.29   4,177.70  15.7  4,933.81  (2.0) 

  คาใชจายจากการดําเนินงาน (2,176.54) (1,968.28) 10.6 (2,120.11) 2.7 

  ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (407.55) (254.34) 60.2 (770.65) (47.1) 

กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย  2,251.20   1,955.07  15.1  2,043.05  10.2 

  คาใชจายภาษีเงินได (459.63) (394.64) 16.5 (406.49) 13.1 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง  1,791.57   1,560.44  14.8  1,636.56  9.5 

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (0.11) (0.11) (1.0) (0.08) 28.8 

กําไรสวนที่เปนของบริษัท  1,791.46   1,560.33  14.8  1,636.47  9.5 
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รายละเอียดผลประกอบการงวดป 2564 เทียบกับป 2563 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 

ในป 2564 รายไดดอกเบี้ยสุทธิมีจํานวน 12,459.83 ลานบาท ลดลง 637.88 ลานบาท (รอยละ 4.9) จากปกอนหนา 

โดยรายไดดอกเบี้ยมีจํานวน 14,791.69 ลานบาท ลดลง 1,965.02 ลานบาท (รอยละ 11.7) เปนไปตามการชะลอตัวของเงินให

สินเชื่อ ในสวนของคาใชจายดอกเบี้ยมีจํานวน 2,331.86 ลานบาท ลดลง 1,327.14 ลานบาท (รอยละ 36.3)  

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่ออยูที่รอยละ 6.83 ลดลงจากรอยละ 7.08 ในป 2563 ตามการลดลงของสัดสวน

สินเชื่อที่มผีลตอบแทนในระดับสูง สวนตนทุนเงินทุนลดลงจากรอยละ 1.58 มาเปนรอยละ 1.15 จากการบริหารจัดการตนทุนที่มี

ประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.50 มาเปนรอยละ 

5.69 ในขณะทีส่วนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 4.62 มาอยูที่รอยละ 4.84 

ตารางที ่2 : สวนตางของอัตราดอกเบี้ย  

หนวย: % ป 2563 
ไตรมาส 3 
ป 2564 

ไตรมาส 4 
ป 2564 

ป 2564 

  อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ (Yield on Loans) 7.08 6.82 6.94 6.83 

  อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 1.58 1.10 1.07 1.15 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 5.50 5.72 5.87 5.69 

สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) 4.62 4.88 5.08 4.84 
 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยมจีํานวน 6,369.24 ลานบาท เติบโตรอยละ 9.7 จากป 2563 สาเหตุหลักมาจากการคาธรรมเนียม

จากธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งคาธรรมเนียมพื้นฐานจากการออกกองทุนใหม  และคาธรรมเนียมตามผลประกอบการ 

(Performance Fee) ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจหลักมีจํานวน 5,913.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย

ละ 2.2 จากปกอนหนา โดยรายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 324.68 ลานบาท (รอยละ 20.7) 

มาอยูที่ 1,892.18 ลานบาท จากการออกกองทุนรวมที่ไดรับการตอบรับที่ดี รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น

จํานวน 63.76 ลานบาท (รอยละ 8.1) มาอยูที่ 848.56 ลานบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ที่เพิ่มขึ้น ในขณะ

ทีร่ายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชยลดลงจํานวน 259.19 ลานบาท (รอยละ 7.8) มาอยูที่ 3,061.22 ลานบาท จาก

การชะลอตัวของธุรกิจนายหนาประกันภัยที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากมาตรการปดเมือง รวมกับ

รายไดคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑการปรับลดเพดานอัตราคาธรรมเนียมของทางการ 

ในสวนของรายไดที่มิ ใชดอกเบี้ยอื่น บริษัทรับรูคาธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน 

(Performance Fee) จํานวน 483.44 ลานบาท ซึ่งเกิดขึ้นในชวงไตรมาส 4 เทียบกับจํานวน 56.95 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 

2563 อีกทั้ง ในป 2564 บริษัทมีกําไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน (FVTPL) จํานวน 403.83 

ลานบาท เทียบกับกําไรจํานวน 257.49 ลานบาทในป 2563 ซึ่งเปนไปตามมูลคาของเงินลงทุนทีเ่พิ่มขึ้น 
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ตารางที ่3 : โครงสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ย  

ประเภทของรายได 
หนวย: ลานบาท 

ป 2564 ป 2563 %YoY 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย 3,061.22  3,320.41  (7.8) 

     ธุรกิจนายหนาประกันภัย 2,117.17  2,222.94  (4.8) 

     ธุรกิจธนาคารพาณิชยอื่น 944.05  1,097.47  (14.0) 

  ธุรกิจจัดการกองทุน 1,892.18  1,567.50  20.7 

  ธุรกิจหลักทรัพย 848.56  784.80  8.1 

  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 111.91  115.60  (3.2) 

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจหลัก 5,913.86  5,788.31  2.2 

  กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินและเงินลงทุนสุทธ ิ 410.11  269.86  52.0 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 7.22  (1.72) (520.4) 

  รายไดเงินปนผล 69.61  58.90  18.2 

  รายไดคาธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน 483.44  56.95  748.9 

  คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (514.99) (366.06) 40.7 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวม 6,369.24  5,806.23  9.7 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงานมีจํานวน 8,279.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น  267.87 ลานบาท (รอยละ 3.3) เมื่อเทียบกับปกอน

หนา สาเหตุหลักเปนผลมาจากคาใชจายที่ผันแปรตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและผลกําไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุม

ตนทุนในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราสวนคาใชจายตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 44.0 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 คาใชจายผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ECL) มีจํานวน 2,059.93 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับจํานวน   

3,330.60 ลานบาทในป 2563 และคิดเปนอัตรารอยละ 1.0 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เนื่องมาจากคุณภาพสินทรัพยที่สามารถ

ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสถานการณการระบาดที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

แมวาจะยังคงมีความเสี่ยงจากโควิด-19 สายพันธุโอไมครอนที่เกิดขึ้นในชวงปลายป แตยังอยูในกรอบของประมาณการความไม

เเนนอน และระดับเงินสํารองที่มีอยูเทียบกับคุณภาพสินทรัพย ยังคงอยูในระดับสูง บริษัทจึงลดระดับการตั้งสํารองลงเมื่อเทียบ

กับปกอนหนา และเปนไปตามคุณภาพของพอรตสินเชื่อ ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้งสํารองลวงหนาไปแลวอยางเพียงพอ ดวยระดับคา

เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage Ratio) อยูที่รอยละ 236.7 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2564 จํานวน 1,707.57 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 20.1  
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ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 243,615.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.6 จากปกอนหนา 

โดยเงินใหสินเชื่อลดลงมาอยูที่ 202,949.67 ลานบาท (รอยละ 9.7) รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลงมาอยูที่ 

30,489.21 ลานบาท (รอยละ 20.2) สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนลดลงมาอยูที ่

2,081.05 ลานบาท (รอยละ 4.2) และเงินลงทุนสุทธิลดลงมาอยูที ่8,042.76 ลานบาท (รอยละ 19.2) 

ตารางที่ 4 : โครงสรางสินทรัพย 

สินทรัพย 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  เงินสด  1,103.43   1,052.74  4.8  1,220.21  (9.6) 

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  30,489.21   27,077.08  12.6  38,212.03  (20.2) 

  สินทรัพยตราสารอนุพันธ  -    -   n.a.  62.09  (100.0) 

  สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรหรือขาดทุน 
 2,081.05   2,130.20  (2.3)  2,173.02  (4.2) 

  เงินลงทุนสุทธิ  8,042.76   11,012.96  (27.0)  9,953.26  (19.2) 

  เงินลงทุนในบริษัทยอย และการรวมคาสุทธ ิ  809.63   810.18  (0.1)  804.92  0.6 

    เงินใหสินเชื่อ  202,949.67   204,408.14  (0.7)  224,811.55  (9.7) 

    ดอกเบี้ยคางรับ  1,712.50   1,820.08  (5.9)  1,901.98  (10.0) 

    คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (11,736.12) (11,975.49) (2.0) (11,825.54) (0.8) 

  เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสทุธิ 192,926.05  194,252.73  (0.7) 214,887.99  (10.2) 

  สินทรัพยอ่ืน  8,163.38   8,298.81  (1.6)  8,129.70  0.4 

สินทรัพยรวม  243,615.50   244,634.71  (0.4)  275,443.21  (11.6) 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 202,418.24 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.2 จากปกอน โดย

เงินฝากรวมลดลงมาอยูที่ 166,578.85 ลานบาท (รอยละ 18.1) ในขณะที่รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นมาอยูที่   

8,080.70 ลานบาท (รอยละ 39.1) และหุนกูเพิ่มขึ้นมาเปนจํานวน 14,925.00 ลานบาท (รอยละ 16.7)  

ตารางที่ 5 : โครงสรางหนี้สิน 

หน้ีสิน 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  เงินฝากรวม  166,578.85   168,850.39  (1.3)  203,509.74  (18.1) 

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  8,080.70   7,597.22  6.4  5,807.65  39.1 

  หุนกู  14,925.00   14,925.00  0.0  12,789.00  16.7 

  อื่น ๆ      12,833.70      13,852.01  (7.4)     13,874.74  (7.5) 

หน้ีสินรวม   202,418.24    205,224.62  (1.4)   235,981.13  (14.2) 
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สวนของเจาของ 

สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 41,197.26 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,735.18 ลานบาท (รอยละ 4.4) 

จากป 2563 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมตามผลการดําเนินงานของป 2564 สงผลใหมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 เทากับ 51.45 บาทตอหุน  
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การดําเนินงานของกลุมธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

1.1 เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 202,949.67 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.7 จากสิ้นป 2563 

สาเหตุหลักมาจากนโยบายการปลอยสินเชื่ออยางระมัดระวัง ในภาวะที่ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ที่

รุนแรงในป 2564  

ตารางที่ 6 :  เงินใหสินเชื่อ  

เงินใหสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  สินเชื่อเชาซื้อ  112,400.47   114,511.31  (1.8)  127,110.32  (11.6) 

  สินเชื่อจํานําทะเบียน  31,674.29   31,735.07  (0.2)  33,889.01  (6.5) 

  สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย  11,939.75   12,362.40  (3.4)  13,871.64  (13.9) 

สินเชื่อรายยอย  156,014.51   158,608.78  (1.6)  174,870.98  (10.8) 

สินเชื่อธุรกิจ   35,802.01   34,811.81  2.8  37,433.59  (4.4) 

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   8,474.30   8,640.78  (1.9)  10,035.11  (15.6) 

   สินเชื่ออื่น  2,658.85   2,346.77  13.3  2,471.87  7.6 

เงินใหสินเชื่อรวม  202,949.67   204,408.14  (0.7)  224,811.55  (9.7) 

 สัดสวนเงินใหสินเชื่อ 

   

  
  

สินเชื่อรายยอย   

 บริษัทมีสินเชื่อรายยอยจํานวน 156,014.51 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.8 จากสิ้นป 2563 โดยสินเชื่อรายยอยของ

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตรอยละ 72.0 สินเชื่อจํานําทะเบียนรอย

ละ 20.3 และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 7.7 มูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 112,400.47 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.6 จากป
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 (ซาย)            สินเชื่อรายยอย         สินเชื่อธุรกิจ      สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อื่นๆ

(ขวา)       สินเชื่อเชาซื้อ             สินเชื่อจํานําทะเบียน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
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กอนหนา ตามนโยบายการปลอยสินเชื่อทีร่ัดกุมในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากการระบาดของโควิด-19 และระดับความเสี่ยงที่

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศงวด 11 เดือนแรกของป 2564 อยูที ่668,109 คัน ลดลงรอยละ 2.9 เมื่อเทียบ

กับยอดขายรถงวด 11 เดือนแรกของป 2563 ที ่688,021 คัน อัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของบริษัทตอปริมาณ

การจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) ในงวด 11 เดือนแรกของป 2564 ปรับตัวลดลงมาอยูที่รอยละ 4.5 เปนไปตาม

นโยบายการปลอยสินเชื่ออยางระมัดระวัง 

สินเชื่อจํานําทะเบียน (“Auto Cash”) มีจํานวน 31,674.29 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.5 จากปกอนหนา จากนโยบาย

การปลอยสินเชื่ออยางระมัดระวัง ในภาวะทีก่ําลังซื้อและรายไดภาคครัวเรือนของลูกหนี้ออนตัวลง สําหรับสินเชื่อจํานําทะเบียน

ผานชองทาง “สมหวัง เงินสั่งได” มีจํานวน 17,922.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.7 จากสิ้นปกอนหนา และคิดเปนสัดสวนรอยละ 

56.6 ของสินเชื่อจํานําทะเบียนรวม ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2564 สาขาสํานักอํานวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินส่ังได” มีจํานวนทั้งสิ้น 356 สาขา

ทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีจํานวน 11,939.75 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.9 จากปกอนหนา ตามภาวะตลาดที่มีความ

แขงขันสูง และความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น   

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจํานวน 35,802.01 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.4 จากปกอนหนา หลักๆ มาจากการชําระคืนหนีก้อน

กําหนดของลูกหน้ีธุรกิจรายหนึ่งในกลุมสาธารณูปโภคและการบริการ  

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 8,474.30 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.6 จากปที่แลว จากการ

ชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผูแทนจําหนายรถยนต  

 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จํานวน 2,658.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

 มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ในชวงโควิด-19 

 สําหรับมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย กลุมทิสโก

ยังคงดําเนินมาตรการใหความชวยเหลือแกลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยเนนการปรับโครงสรางหนี้ใน

ระยะยาวใหแกลูกหนี้รายยอย เพื่อชวยเหลือลูกหนี้อยางยั่งยืน โดย ณ สิ้นป 2564 ยอดสินเชื่อที่เขารวมมาตรการชวยเหลือ

ทั้งหมดคิดเปนประมาณรอยละ 7.9 ของสินเชื่อรวม และยอดสินเชื่อรายยอยที่เขารวมมาตรการอยูที่ประมาณรอยละ 4.2 ของ

สินเชื่อรวม ในสวนของการเสริมสภาพคลองใหแกลูกหนี้ SMEs ผาน Soft Loans และสินเชื่อฟนฟู บริษัทมียอดสินเชื่อดอกเบี้ย

ต่ํารวมอยูที่จํานวนประมาณ 2,900 ลานบาท นอกจากนี้ ในสวนของโครงการ “คืนรถจบหนี้” ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือพิเศษที่

บริษัทตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบรุนแรงและไมสามารถผอนชําระหนี้ตอได ไดเปดรับลูกหนี้เขารวมโครงการไป

แลว 2 เฟส ยอดผูเขารวมโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทั้งสิ้นประมาณ 3,800 ราย 
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 1.2 คุณภาพสินทรัพยและคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ณ ส้ินป 2564 บริษัทมีสินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิต (NPLs) จํานวน 4,957.31 ลานบาท ลดลง 661.18 ลานบาท 

(รอยละ 11.8) จากสิ้นป 2563 และคิดเปนอัตราสวนสินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิตตอสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยูที่รอยละ 

2.4 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากรอยละ 2.5 ณ สิ้นปกอนหนา คุณภาพสินทรัพยปรับตัวดีขึ้นเนื่องมาจากมาตรการการควบคุม

คุณภาพลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ระยะยาว สงผลใหลูกหนีใ้นกลุมสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อ

จํานําทะเบียนที่ปรับโครงสรางหนี้ไปแลว สามารถกลับมาชําระหนี้ไดหลังจากสถานการณการระบาดเริ่มคลี่คลาย แมวาในชวง

ปลายปจะเกิดการระบาดของโควิดสายพันธุใหม แตคุณภาพสินทรัพยของกลุมยังอยูในระดับที่ดีกวาความคาดหมาย ทั้งนี ้

ตลอดทั้งป บริษัทดําเนินการจัดชั้นลูกหนี้อยางเขมงวดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)  

ตารางที่ 7 :  การจัดชั้นลูกหนี ้

การจัดช้ันลูกหน้ี 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  สินเชื่อชั้นที่ 1 (Performing)  175,837.30   174,087.72  1.0  189,675.65  (7.3) 

  สินเชื่อชั้นที่ 2 (Under-performing)  22,155.06   24,226.02  (8.5)  29,517.41  (24.9) 

  สินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิต (NPLs)  4,957.31   6,094.40  (18.7)  5,618.48  (11.8) 

เงินใหสินเชื่อรวม  202,949.67   204,408.14  (0.7)  224,811.55  (9.7) 

ตารางที่ 8 : สินเชือ่ที่มีการดอยคาดานเครดติ (NPLs) 

สินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิต 
 หนวย: ลานบาท, % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

  สินเชื่อเชาซื้อ  2,681.63   2.39   3,451.54   3.01   3,267.99   2.57  

  สินเชื่อจํานําทะเบียน  1,173.22   3.70   1,513.20   4.77   1,295.44   3.82  

  สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย  1,015.48   8.51   1,047.29   8.47   986.35   7.11  

สินเชื่อรายยอย  4,870.34   3.12   6,012.03   3.79   5,549.77   3.17  

สินเชื่อธุรกิจ  19.04   0.05   -    -    -    -   

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  65.71   0.78   80.38   0.93   64.03   0.64  

   สินเชื่ออื่น  2.22   0.08   1.99   0.08   4.68   0.19  

สินเชื่อที่มีการดอยคาดานเครดิตรวม  4,957.31   2.44   6,094.40   2.98   5,618.48   2.50  

ทั้งนี้ ณ ส้ินป 2564 บริษัทมีคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมจํานวน 11,736.12 ลานบาท และได

ปรับลดสํารองสวนเกินจนครบกําหนด 2 ปแลวตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับระดับคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage Ratio) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูทีร่อยละ 236.7 
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1.3 เงนิฝากและเงนิกูยืม 

 เงินฝากและเงินกูยืมของบริษัทมีจํานวน 181,503.85 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.1 จากปกอนหนา โดยเงินฝากรวมมี

จํานวน 166,578.85 ลานบาท ลดลง 36,930.90 ลานบาท (รอยละ 18.1) ตามทิศทางการชะลอตัวของสินเชื่อ ในขณะที่หุนกูมี

จํานวน 14,925.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,136.00 ลานบาท (รอยละ 16.7) ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพย

สภาพคลองตามเกณฑ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ประมาณ 36,838.47 ลานบาท ลดลงจํานวน 10,433.52 ลานบาท 

(รอยละ 22.1) จากปกอนหนา ทั้งนี้ สินทรัพยสภาพคลองคิดเปนรอยละ 20.3 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกูยืมของ

บริษัท และมีประมาณการ LCR ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2564 อยูที่รอยละ 162.8 

ตารางที่ 9 : โครงสรางเงินฝาก  

เงินฝาก 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  จายคืนเม่ือทวงถาม  2,162.08   2,221.31  (2.7)  3,199.91  (32.4) 

  ออมทรัพย  46,931.70   47,655.54  (1.5)  50,319.59  (6.7) 

  จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  34,891.07   35,233.15  (1.0)  43,882.32  (20.5) 

  บัตรเงินฝาก  82,557.06   83,703.47  (1.4)  106,071.01  (22.2) 

  เงินกูยืมระยะสั้น  36.92   36.92  0.0  36.92  0.0 

เงินฝากรวม  166,578.85   168,850.39  (1.3)  203,509.74  (18.1) 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

ในป 2564 รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยของบล.ทิสโก เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 มาอยูที่ 848.56 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา เปนไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน 

บล.ทิสโก เพิ่มขึ้นจาก 1,768.61 ลานบาทในป 2563 มาอยูที่ 2,073.13 ลานบาท อยางไรก็ตาม สวนแบงทางการตลาดของ 

บล.ทิสโก ออนตัวลงมาอยูที่รอยละ 1.3 จากสวนแบงทางการตลาดของลูกคารายยอยที่ลดลงจากรอยละ 1.5 มาเปนรอยละ 1.4 

ในขณะที่สวนแบงทางการตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศ (ไมรวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย) ปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 6.7 มาอยู

ที่รอยละ 6.9 และสวนแบงทางการตลาดของลกูคาสถาบันตางประเทศเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.03 มาเปนรอยละ 0.2 ทั้งนี้ สัดสวน

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ บล.ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ 41.1 ลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 

6.8 และลูกคารายยอยรอยละ 52.1 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน  

บลจ.ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 360,876.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

13.3 จากสิ้นป 2563 จากทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจกองทุนรวม จากการออกกองทุนใหมที่ไดรับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน 

สงผลใหรายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจจัดการกองทุนเติบโตรอยละ 20.7 จากปกอนหนา มาอยูทีจ่ํานวน 1,892.18 ลาน

บาท นอกจากนี้ บลจ.ทิสโกมีการรับรูรายไดคาธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน (Performance Fee) 

จํานวน 483.44 ลานบาทในไตรมาส 4  

ทั้งนี้ มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 62.9 กองทุน

สวนบุคคลรอยละ 18.5 และกองทุนรวมรอยละ 18.6 และมีสวนแบงตลาด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปนอันดับที่ 8 คิดเปน
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รอยละ 4.1 โดยแบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 16.9 กองทุนสวนบุคคลมีสวนแบง

ตลาดเปนอันดับที่ 6 คิดเปนรอยละ 3.1 และกองทุนรวมมีสวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 13 คิดเปนรอยละ 1.3 

ตารางที่ 10 : มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 

กองทุน 
หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 64 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

%QoQ 
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 63 
%YoY 

  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  227,117.13   220,254.91  3.1  205,993.72  10.3 

  กองทุนสวนบุคคล  66,740.15   63,148.12  5.7  59,240.02  12.7 

  กองทุนรวม  67,019.55   68,670.78  (2.4)  53,333.79  25.7 

สินทรัพยภายใตการบริหารรวม  360,876.82   352,073.81  2.5  318,567.53  13.3 

  



บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)           
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสิน้ป 2564    หนา 14/15 

 

การบริหารความเสี่ยง 

เงินกองทุนของกลุมทิสโกตามหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 37,851.67 ลานบาท ซึ่งมากกวาเงินกองทุนขั้นต่ําของกลุมเพื่อรองรับความเสี่ยงจํานวน 

11,778.56 ลานบาทที่ประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายใน โดยลดลง 1,241.72 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2563 

สวนใหญเนื่องมาจากการปรับลดลงของความเสี่ยงดานเครดิต โดยมีระดับเงินกองทุนสวนเกินอยูสูงถึง 26,073.11 ลานบาทหรือ

รอยละ 68.9 ของเงินกองทุนรวม 

ความตองการใชเงินกองทุนโดยรวมของกลุมทิสโกที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุมประกอบดวยเงินกองทุนที่

ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งลดลง 1,386.17 ลานบาท หรือรอยละ 13.6 เปน 8,802.61 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการ

ลดลงของสินเชื่อ  โดยสินเชื่อรวมของกลุมทิสโกลดลงรอยละ 9.7 ในชวงปที่ผานมา ซึ่งสวนใหญมาจากสินเชื่อรายยอย ทั้งนี้ 

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของกลุมทิสโกลดลงจากรอยละ 2.5 เปนรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา เนื่องมาจาก

การควบคุมคุณภาพสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ระยะยาวที่ชวยใหลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางไป

แลว สามารถกลับมาชําระหนี้ได 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2563 ที่ 73.09 ลานบาทมาอยูที่ 350.81 

ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย ประกอบกับความผันผวนของตลาดหุนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงที่ผานมา ขณะเดียวกัน ความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับ

ลดลงจาก 0.70 ปมาอยูที่ 0.58 ป ซึ่งอยูในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยทางดานสินทรัพยปรับลดลงจาก 1.27 ปมาอยูที่ 1.22 ป  ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย

ทางดานหน้ีสินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.57 ป เปน 0.64 ป 

ตารางที่ 11 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ  

 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ 
อัตราดอกเบี้ย  

หนวย: ป 

การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปตอการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1  

หนวย: ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
  สินทรัพย 1.22 1.27 1,109.43 1,218.16 

  หนี้สิน1 0.64 0.57 (844.59) (1,095.93) 

ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.58 0.70 264.84 122.23 
1 ไมรวมบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีกระแสรายวัน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก รวมถึงกลุมทิสโก และบล. ทิสโก 

ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามลําดับ ธนาคาร

และกลุมทิสโกไดดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ สิ้นงวดธันวาคม 2564 

ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งสิ้น 39,189.28 ลานบาท และมีประมาณการอัตราสวนเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) อยูที่รอยละ 25.2 โดยยังคงสูงกวาอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ํารอยละ 11 ที่กําหนดโดยธนาคารแหง

ประเทศไทย  ในขณะที่ประมาณการอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารอยูที่รอยละ 20.2 

และรอยละ 5.0 ตามลําดับ โดยอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราสวนขั้นต่ํารอยละ 8.5  สําหรับ

ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุมทิสโกมีทั้งสิ้น 40,475.36 ลานบาท และมีประมาณการอัตราสวนเงินกองทุนตอ
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สินทรัพยเสี่ยง รวมถึงประมาณการอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยง อยูที่รอยละ 23.3, 18.7 และ 4.6 

ตามลําดับ ซึ่งยังคงสูงกวาอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําที่กําหนด และสําหรับ บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สิน

ทั่วไป (NCR) อยูที่รอยละ 33.14 ซึ่งยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

กําหนดไวที่รอยละ 7.0 

ตารางที่ 12 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย  

ความเพียงพอของเงินกองทุน  
หนวย: % 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 641 

ณ วันที่  
30 ก.ย. 64 

ณ วันที่  
31 ธ.ค. 63 

กลุมธุรกิจทางการเงินทิสโก    

  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1  (Tier 1) 18.7 18.3 17.5 

  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2  (Tier 2) 4.6 4.6 4.4 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) 23.3 22.9 21.9 

ธนาคารทิสโก    

  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1  (Tier 1) 20.2 19.7 18.1 

  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2  (Tier 2) 5.0 5.0 4.7 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) 25.2 24.7 22.8 

     1 ขอมูลประมาณการ 

 

 


