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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

(รายงานฉบับน้ีเปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมที่ยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 
  

เหตุการณสาํคัญในรอบป  

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดปรับสถานะจากบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) โดยไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลังตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนแหงแรก และไดเริ่ม
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา พรอมทั้งปรับสํานักงานอํานวยสินเชื่อ 14 แหง เปน
สาขาของธนาคาร  

ปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางการขอดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยไดจัดตั้งบริษัท  
ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขึ้นเปนบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร โดยจะเขาถือหุนทั้งหมดใน
ธนาคารและบริษัทยอยอื่นๆ ตามสัดสวนที่ธนาคารถืออยูเดิม  

ภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

 เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-14 day) ขึ้นรอยละ 2.00 มาอยูที่รอยละ 4.00 ณ ส้ินป 2548 ขณะที่ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ปรับตัวลดลงจากปกอน โดยในป 2548 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 16,454.04 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2547 ที่
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 20,507.75 ลานบาท อยางไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ ส้ินป 2548 ปดที่ระดับ 713.73 
จุด สูงกวา ณ ส้ินป 2547 ที่ปดที่ระดับ 668.10 จุด  
 
บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมของป 2548 กับ 
ป  2547 และเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานรวมสําหรับไตรมาส 4 ป 2548 กับไตรมาส 4 ป 2547  
 
ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิประจําป 2548 จํานวน 1,790.85 ลานบาท ลดลง 433.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 19.5 จาก 2,224.27 ลานบาทในป 2547 สวนใหญเปนการลดลงของรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ลดลงตาม
ภาวะการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย รายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และกําไรจากเงินลงทุน 

สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 366.06 ลานบาท ลดลง 519.07 ลานบาท หรือ
รอยละ 58.6 จาก 885.13 ลานบาทในไตรมาสสุดทายของปกอน เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2547 ธนาคารไดจําหนายหุนของ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ผานการกระจายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก และมีกําไรจากการลงทุนอื่นรวมจํานวน 
567.10 ลานบาท  

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับป 2548 เทากับ 2.20 บาท เปรียบเทียบกับกําไรตอหุนปรับ
ลดจํานวน 2.79 บาท สําหรับปกอน สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของป 2548 เทากับรอยละ 14.0 เปรียบเทียบกับป 
2547 ที่รอยละ 19.1 
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ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 
 ป 2547 ป 2548 

ประเภทของรายได จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตราการ 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเชื่อ 701.05 12.6 589.70 11.4 (15.9) 
รายการระหวางธนาคาร 48.52 0.9 144.86 2.8 198.6 
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 2,957.02 53.2 3,544.06 68.7 19.9 
เงินลงทุน 206.77 3.7 288.78 5.6 39.7 

คาใชจายดอกเบี้ย (1,082.98) (19.5) (1,464.16) (28.4) 35.2 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 2,830.38 50.9 3,103.24 60.1 9.6 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (174.81) (3.1) 186.22 3.6 (206.5) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลงัหักหนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 2,655.57 47.8 3,289.46 63.7 23.9 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย      

คานายหนา 902.78 16.2 621.95 12.1 (31.1) 
กําไรจากเงินลงทุน 567.10 10.2 334.06 6.5 (41.1) 
คาธรรมเนียม 1,098.65 19.8 876.86 17.0 (20.2) 
อื่น ๆ 160.93 2.9 224.19 4.3 39.3 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,729.46 49.1 2,057.06 39.9 (24.6) 
รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจาก

การปรับโครงสรางหนี ้ 5,559.84 100.0 5,160.30 100.0 7.2 

 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 3,103.24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 272.86 
ลานบาท หรือรอยละ 9.6 และสําหรับไตรมาส 4 ป 2548 รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิมีจํานวน 737.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
10.19 ลานบาท หรือรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2548 มีจํานวน 4,567.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 654.04 ลานบาท หรือรอยละ  16.7 ซึ่ง
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินที่มีจํานวน 3,544.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
587.04 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 ตามการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อ   ประกอบกับรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 198.6 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น   

คาใชจายดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอยในปนี้มีจํานวน 1,464.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 381.18 ลานบาท หรือรอย
ละ 35.2 โดยสวนใหญเปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงินฝากจํานวน 1,049.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 726.17 ลานบาท หรือรอยละ 
44.6 ตามปริมาณเงินฝากระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นระหวางปและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้สัดสวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
สุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 60.1 เปล่ียนแปลงจากปกอนที่รอยละ 50.9 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้จํานวน 3,289.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เนื่องจากธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนเงินจากรายการหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนรายไดจากหนี้สูญในป 2548 จํานวน 477.08  ลานบาท 
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ตารางที ่2 :  ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย (ไมรวมเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพย) 
 ป 2547 (รอยละ)  

(ตามงบการเงิน) 
ป 2547 (รอยละ)  

(หักรายไดดอกเบี้ยรับคืนออก) 
ป 2548 (รอยละ) 

     อัตราดอกเบี้ยรับ (Yield) 6.94 6.51 6.74 
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 2.29 2.29 2.69 
    สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Spread) 4.65 4.22 4.05 

 เนื่องจากในป 2547 ธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนดอกเบี้ยที่บริษัทหยุดรับรูรายไดเปนรายไดดอกเบี้ยจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยรับที่แทจริงในป 2547 ควรจะปรับรายไดดอกเบี้ยดังกลาวออก ซึ่งเทากับรอยละ 6.51  
สําหรับป 2548 ตนทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราดอกเบี้ยรับ ดังนั้น สวนตางอัตราดอกเบี้ยออนตัวลงอยูที่รอยละ 4.05  

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับป 2548 มีจํานวน 2,057.06 ลานบาท ลดลง 672.41 ลานบาท หรือรอยละ 24.6 เนื่องจาก
การลดลงของรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย ไดแก รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ  
ซึ่งลดลงตามมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย และกําไรจากเงินลงทุนลดลง 233.03 ลานบาท เปน 334.06 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 41.1 เนื่องจากในป 2547 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายหุนของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  ขณะที่
รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจเชาซื้อ และธุรกิจจัดการกองทุนยังคงเติบโตตอเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจ 

ในไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเทากับ 391.00 ลานบาท ลดลงจาก 749.79 ลาน
บาท หรือรอยละ 65.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยเปนการลดลงของกําไรจากเงินลงทุน  

คาใชจายการดําเนินงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายการดําเนินงานเทากับ 2,892.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 246.52 ลานบาท หรือรอยละ 
9.3 แบงเปน คาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ  และคาใชจายในการจัดการและ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 เนื่องจากการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย ถาหากแยกคาใชจายที่เกิดจากการปรับสถานะ
เปนธนาคารพาณิชยออก จะทําใหคาใชจายในการจัดการและดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0  ขณะที่คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
มีจํานวน 1,205.43 ลานบาท ลดลง 53.57 ลานบาท หรือรอยละ 4.3  ผันแปรตามปริมาณธุรกรรมและผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง   

สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 คาใชจายการดําเนินงานมีจํานวน 901.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 129.99 ลานบาท หรือรอยละ 
16.9 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากคาใชจายดานบุคลากร จากการจายโบนัส และจํานวน
พนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย 

อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงานในป 2548 เทากับรอยละ 56.1 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47.6 ในป 2547 
จากการที่คาใชจายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นนอยกวา  

ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราปกติจํานวน 635.01 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษี
รอยละ 25.9 ซึ่งสูงกวาปกอน เนื่องจากในป 2547 ธนาคารและบริษัทยอยยังคงมีการใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมา  
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 75.282.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,986.72 
ลานบาทหรือรอยละ 13.6 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินใหสินเชื่อ โดยเงินสด ณ ส้ินป 2548 มีจํานวน 
203.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.77 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อรวม ณ ส้ินป 2548 เทากับ 65,223.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
8,238.94 ลานบาท หรือรอยละ 14.5 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเชาซื้อซึ่งมีจํานวน 45,074.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 16.9 จากสิ้นป 2547 

ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 จํานวนเงิน    (ลาน
บาท) 

รอยละ จํานวนเงิน       
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 3.77 0.0 203.95 0.3  5,315.7 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,519.31 2.3 1,505.41 2.0 (0.9) 
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,105.00 3.2 2,000.00 2.7 (5.0) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 993.39 1.5 1,178.22 1.6        18.6 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,218.78 6.4 4,027.15 5.3 (4.5) 
  สินเชื่อธุรกิจ 10,924.18 16.5 12,704.69 16.9        16.3 
  สินเชื่อรายยอย 40,971.27 61.8 47,248.89 62.8        15.3 
  สินเชื่ออื่น 5,089.28 7.7 5,270.11 7.0          3.6 
  คาเผื่อ (4,288.37) (6.5) (3,484.73) (4.6) (18.7) 
  สินทรัพยอื่น 4,759.43 7.1 4,629.07 6.1       (2.7) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย    66,296.04 100.0 75,282.76 100.0        13.6 

 
อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.5 ลดลงจากสิ้นปกอนที่

รอยละ 5.8  แมวาเงินใหกูยืมของธนาคารและบริษัทยอยไดขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและ
บริษัทยอยมีจํานวน 2,912.91 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 2,493.09 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 419.82 ลาน
บาท) ลดลง 390.87 ลานบาท   ซึ่งเปนผลจากการที่ธนาคารไดรักษาและบริหารคุณภาพของสินทรัพยและเรงปรับโครงสรางหนี้
อยางมีคุณภาพ 

 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 
3,484.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 119.6 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของธนาคาร
จํานวน 3,169.30 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,671.81 ลานบาท และเปนยอดสํารอง
หนี้สูญทั่วไปจํานวน 497.50 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,276.52 ลานบาท ตาม
นโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน ธนาคารจะ
โอนกลับสํารองสวนเกินนี้เปนรายไดเมื่อมีความแนชัดวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดอยาง
สมํ่าเสมอตลอดอายุสัญญา 
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ตารางที่ 4:  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทธุรกิจ รอยละ 
สินเชื่อ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ รอยละ 
สินเชื่อ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธรุกิจ 9.2   1,009.82 30.6 7.8 996.17 34.2 (1.4) 
  การผลิตและการพาณิชย 7.6 417.24 12.6 5.6 379.22 13.0 (9.1) 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 16.9 590.67 17.9 14.5 601.38 20.6 1.8 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 0.1 1.42 0.0 0.9 14.04 0.5 888.7 
  สินเชือ่ธุรกิจอื่น ๆ 0.3 0.49 0.0 1.3 1.53 0.1 212.2 
สินเชื่อรายยอย 2.7 1,095.15 33.1 2.5 1,188.01 40.8 8.5 
  สินเชือ่เชาซือ้ 1.9 719.52 21.8 1.9 874.51 30.0 21.5 
  สินเชือ่เพ่ือการเคหะ 15.7       375.63 11.4 14.4 313.49 10.8 (16.5) 
อื่นๆ 23.6 1,198.81 36.3 13.1 728.73 25.0 (39.2) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 5.8   3,303.78 100.0 4.5 2,912.91 100.0 (11.8) 

หนี้สิน 

 หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  มีจํานวน 62,201.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,485.95 
ลานบาท หรือรอยละ 15.8 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมจํานวน 10,504.26 ลานบาท เปน 17,490.54 ลาน
บาท หรือรอยละ 150.4 ขณะที่เงินฝากลดลงเปน 34,450.80 ลานบาท จาก 39,287.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.3 เนื่องจาก
ธนาคารไดออกหุนกูระยะสั้น ซึ่งเปนการบริหารจัดการโครงสรางแหลงเงินทุนใหมีความยืดหยุนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เปนหนึ่งในทางเลือกการลงทุนสําหรับประชาชนทั่วไปและผูฝากเงินของธนาคาร  

ตารางที ่5:  รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

หนี้สิน จํานวนเงิน     
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน    
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

เงินฝาก 39,287.80 73.1 34,450.80 55.4 (12.3) 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,307.27 8.0 6,415.25 10.3 48.9 
เงินกูยืม 6,986.28 13.0 17,490.54 28.1 150.4 
อื่น ๆ  3,133.79 5.8 3,844.51 6.2 22.7 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 53,715.14 100.0 62,201.10 100.0 15.8 

สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 13,081.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 500.77 ลานบาท หรือรอยละ 4.0 สวนใหญประกอบดวยกําไร
ประจําปจํานวน 1,790.85 ลานบาท และการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคมจํานวน 1,147.83 ลานบาท สําหรับมูลคาตาม
บัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 18.12 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 17.52 บาทตอหุน ณ ส้ินป 
2547  
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การดําเนินงานของกลุมธรุกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคาร  

 เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 63,948.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 จากสิ้นป 2547 โดยแบง
ออกเปนสินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.9 สินเชื่อรายยอยรอยละ 73.9 และสินเชื่ออื่นๆรอยละ 6.2 
 สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 12,704.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย โดยมีสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ  7.8 
ลดลงจากอัตรารอยละ 9.2 ณ ส้ินป 2547  
 สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ และสินเชื่อเคหะ โดยสินเชื่อเชาซื้อทุก
ประเภทรวมทั้งรถยนตและรถจักรยานยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.4 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด มูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมี
จํานวน 45,074.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมในปนี้มีจํานวน 26,206.46 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9  ทั้งนี้ ในชวงไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารเห็นวา ภาวะอัตราดอกเบี้ยมีความไมแนนอน และอยูในขาขึ้น จึง
ชะลอการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อดูความแนนอนของอัตราดอกเบี้ย ทําใหการเติบโตของธุรกิจต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย และอัตรา
ปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) ใน 11 เดือนแรกของป 
2548 ลดลงจากรอยละ 7.3 ในป 2547 เปนรอยละ 7.0     

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก ณ ส้ินป 2548 เทากับรอยละ 185.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 141.9 ณ ส้ินป 2547 จาก
การเติบโตของเงินใหสินเชื่อที่สูงกวาเงินฝาก  

ตารางที่ 6:  รายละเอียดของเงินใหสินเชือ่จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 จํานวนเงิน    
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน       
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธรุกิจ      10,924.18 19.6 12,704.69 19.9 16.3 
  การผลิตและการพาณิชย         5,525.07 9.9 6,779.39 10.6 22.7 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง         3,500.24 6.3 4,148.82 6.5 18.5 
  สาธารณปูโภคและการบริการ         1,744.45 3.1 1,655.62 2.6 (5.1) 
  สินเชือ่ธุรกิจอื่น ๆ            154.43 0.3 120.86 0.2 (21.7) 
สินเชื่อรายยอย 40,971.27 73.5 47,248.89 73.9 15.3 
  สินเชือ่เชาซือ้ 38,573.79 69.2 45,074.07 70.5 16.9 
  สินเชือ่เพ่ือการเคหะ         2,397.48 4.3 2,174.82 3.4 (9.3) 
อื่นๆ 3,864.39 6.9 3,994.84 6.2 3.4 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย      55,759.84 100.0 63,948.41 100.0 14.7 

 
 
 
 
 



ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)      

7 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 26.7 ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  
26.0 และลูกคารายยอยรอยละ 47.3 โดยปริมาณการซื้อขายผาน บล. ทิสโก ลดลงตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของตลาด
หลักทรัพยที่ลดลง สงผลใหรายไดคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพยในป 2548 และไตรมาส 4 ลดลงรอยละ 31.1 และรอยละ 
37.2 เปน 621.95 ลานบาท  และ 133.13 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสวนแบงตลาดในปนี้อยูที่ระดับรอยละ 2.98 ลดลงจากป
กอนที่รอยละ 3.52 
 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจป 2548 และไตรมาส 4 เทากับ 27.95 และ 7.13 ลานบาท ลดลงรอยละ  
92.3 และรอยละ 93.9 ตามลําดับ เนื่องจากสภาวะตลาดหุนที่ไมเอื้ออํานวยทําใหบริษัทเอกชนชะลอการกระจายหุนผานตลาด
หลักทรัพย อีกทั้งในป 2547 บล. ทิสโกมีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท
ขนาดใหญหลายบริษัท อาทิเชน บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟกไพพ กัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไซรัส 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยนอคซ สแตนเลส จํากัด (มหาชน) เปนตน 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 
 ธุรกิจจัดการกองทุนดําเนินการโดย บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีสินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมูลคารวม  82,109.78 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,405.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.3 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยสุทธิ การลงทุนเพิ่มของลูกคา 
และปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น  
 รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนในป 2548 เทากับ 271.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เพิ่มขึ้นตาม
จํานวนกองทุนและลูกคาที่เพิ่มขึ้น สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 บลจ. ทิสโกมีรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ  
52.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.1  จากงวดเดียวกันของปกอน 
 สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับรอยละ 6.52 หรือเปนอันดับที่ 5 โดย
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 14.71 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอย
ละ 14.62 และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 13 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.35 

ตารางที ่7:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทกองทุน 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 42,471.28 62.7 50,871.16 62.0 19.8 
กองทุนสวนบุคคล 18,458.16 27.3 20,843.48 25.4 12.9 
กองทุนรวม 6,774.71 10.0 10,395.14 12.6 53.4 

รวม 67,704.15 100.0 82,109.78 100.0 21.3 
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การบรหิารความเสี่ยง 

ในระหวางป 2548 เงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 เปน 13,081.66 ลานบาท ในขณะที่ความตองการใช
เงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เปน 6,344.32 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโต
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 51.5 แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงและ
เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารอยู
ในระดับสูงที่รอยละ 18.6 ประกอบดวยเงินกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 17.04 สูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8.5 ที่กําหนดโดยธนาคาร
แหงประเทศไทย และบล. ทิสโก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 103.04 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0 

เงินกองทุนความเสี่ยงหรือความตองการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยความเสี่ยงดานตลาด 
ดานเครดิต และ ดานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในเพิ่มขึ้นจาก 6,055.16 ลานบาท ณ ส้ินป 
2547 เปน 6,344.32 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 ตามการขยายตัวอยางสูงของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต และความออนไหวตออัตรา
ดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น  

เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 รอยละ 11.2 มาอยูที่ 3,182.31 ลานบาท จากการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตโดยเฉพาะในสวนของสินเชื่อรายยอย โดยที่เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงจาก
สินเชื่อลูกคารายยอยไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 เปน 2,734.37 ลานบาท ในขณะที่เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงจากสิน
เชี่อธุรกิจลดลงรอยละ 3.0 เปน 447.93 ลานบาท   ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตนั้นเปนการ
ขยายตัวตามปกติตามฐานสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นระหวางป   

  เงินกองทุนที่ใชรองรับความเส่ียงดานตลาดนั้นลดลงจากสิ้นป 2547 รอยละ 5.7 มาอยูที่ 2,432.78 ลานบาท จากการ
ลดลงของฐานะการลงทุนในตราสารทุนและความผันผวนของราคาตลาดที่ลดลง สําหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนั้น 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ของสินทรัพยและหนี้สินเปลี่ยนแปลงไปจาก 1.22 และ 0.72 เปน 
1.23 และ 0.48 ตามลําดับ โดยความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย ของสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้น
จาก 6 เดือน เปน 9 เดือน เนื่องจากภายหลังการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ธนาคารสามารถรับฝากเงินในรูปแบบเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากเผ่ือเรียกได ทําใหมีเงินฝากในสวนนี้เพิ่มขึ้น เปนผลใหระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินโดย
เฉล่ียลดลง อยางไรก็ตามความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับที่สามารถยอมรับและบริหารจัดการได 

 

ความคืบหนาการปรับโครงสรางการถอืหุนเปนบรษิัทโฮลดิ้ง 

ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง ธนาคารไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง และเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคและเหตุผลใน
การปรับโครงสราง 3 ประการ ไดแก  1) ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ  2) ลดความตองการเงินกองทุน และ 3) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  
ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสรางการถือหุนสอดคลองกับรางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีกําหนดจะนําออกใชในป พ.ศ. 2549 ซึ่งความคืบหนาของการปรับโครงสรางดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดยื่นคําขอปรับโครงสรางการถือหุนอยางเปนทางการตอธนาคารแหงประเทศ
ไทย ภายหลังจากที่ธนาคารไดเขาทําการปรึกษาในเบื้องตนกับธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความ
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เห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง สําหรับความเห็นชอบในการปรับโครงสรางยัง
อยูระหวางการพิจารณาเพื่อนําเสนอกระทรวงการคลังตอไป  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบ
บริษัทโฮลดิ้งจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ครั้งที่ 1 มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการถือหุน
ในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง การขายหุนในบริษัทยอย และการนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุนของ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุนที่กําหนดใหนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแทนหุนของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) แตเนื่องจากมติดังกลาวยังไมเปนไปตามเกณฑการเพิกถอนหุนโดยสมัคร
ใจ จึงใหธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเพิกถอนหุนตามเกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายหลังจากที่บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดยื่นแบบคําขออนุญาต แบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน สําหรับการเสนอขายหลักทรัพย พรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อการปรับโครงสรางการถือหุน
ของธนาคาร ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และยื่นแบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอให
รับหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณาอนุมัติของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  


