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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

(รายงานฉบับน้ีเปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 
 

ภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

ในป 2550 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากการใชอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 14 วันมาเปนอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน สําหรับในชวงครึ่งปแรก โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) อยางตอเนื่องจากรอยละ 4.9375 ณ ส้ินป 2549 เปนรอยละ 4.00 ณ ส้ิน
ไตรมาส 2 ป 2550 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในชวงครึ่งหลังของป 2550 เปนรอยละ 3.25 เพื่อชวยบรรเทา
การแข็งตัวอยางตอเนื่องของคาเงินบาทที่เกิดจากเงินทุนที่เขามาจากตางประเทศ อีกทั้งเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ 
สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปเฉล่ียของธนาคารพาณิชยไทยลดลงอยางมากในชวงครึ่งปแรกจากรอยละ 4.35 ณ ส้ินป 
2549 เปนรอยละ 2.41 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2550 และปรับตัวขึ้นเล็กนอยในชวงครึ่งปหลัง อยูที่รอยละ 2.50 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวดีขึ้นจากสิ้นป 2549  มาปดที่ระดับ 858.10 จุด ณ ส้ินป 2550 เพิ่มขึ้น 178.26 จุด ตาม
สถานการณทางการเมืองที่คล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น และการเลือกตั้งที่สําเร็จลุลวงในชวงสิ้นป ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณซื้อขายของนักลงทุนตางชาติและภาวะตลาดทุนโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นแมวาจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตสินเชื่อการ
เคหะสําหรับผูมีความนาเชื่อถือต่ํา (ซับไพรม) ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทียบกับปที่แลวเพิ่มขึ้น
จํานวน  816.14 ลานบาท มาอยูที่ 17,097.05 ลานบาท 

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมป 2550 กับป 2549  
 

ผลประกอบการรวมของธนาคารและบริษัทยอย 

ในป 2550 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 1,651.11 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105.58 ลานบาท หรือรอยละ 6.8 
จากป 2549 ตามการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการขยายตัวอยางแข็งแกรงของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ 
ประกอบกับการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อจากรอยละ 3.1 เปนรอยละ 3.5 ใน ป 2550  ซึ่งเปนผล
จากการที่ธนาคารสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนเงินใหสินเชื่อไวไดโดยการปรับสัดสวนการใหเชารถมือสองมากขึ้น
นับตั้งแตไตรมาส 2 เปนตนมา ในขณะที่ตนทุนเงินทุนของธนาคารลดลงตามภาวะตลาด  

สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 6.6 จากป 2549 ตามการเติบโตของธุรกิจในเครือตางๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ
ประกันชีวิตธนกิจ และธุรกิจการจัดการกองทุนซึ่งประสบความสําเร็จอยางมากทั้งในแงของการเติบโตของสินทรัพยภายใตการ
บริหารและรายไดคาธรรมเนียมในการบริหารกองทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจวาณิชธนกิจตั้งแต
ไตรมาส 2 อันเปนผลจากการปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปล่ียนไปในตลาดทุน 

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted Earning per share) สําหรับป 2550 เทากับ 2.01 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรตอหุน
ปรับลดจํานวน 1.87 บาท ในป 2549 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของป 2550 เทากับรอยละ 13.18  เทียบกับป 2549 
ที่รอยละ 12.00 
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รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของป 2550 มีจํานวน 3,487.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 681.74 ลานบาท (รอยละ 24.3) 
จากสิ้นป 2549 โดยที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล มีจํานวน 6,944.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,238.88 ลานบาท (รอยละ 21.7) 
จากการขยายตัวอยางมากของสินเชื่อเชาซื้อ ในป 2550 ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงของธุรกิจเชาซื้อ (อางถึง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกคานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อใน
หนาที่ 8) ซึ่งหากไมรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2550 มีจํานวน 
7,080.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,374.84 ลานบาท (รอยละ 24.1) ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 557.13 ลานบาท  
(รอยละ 19.2) ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  

สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อไดปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตชวงตนป โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 ในป 
2549 เปนรอยละ 3.5 ในป 2550 ซึ่งหากไมรวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงของธุรกิจเชาซื้อ สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 3.1 ในป 2549 เปนรอยละ 3.7 ในป 2550 
สาเหตุหลักมาจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทําใหตนทุนเงินทุนของธนาคาร
ลดลงตามภาวะตลาด ประกอบกับธนาคารไดเริ่มใชกลยุทธในการปรับสัดสวนการใหเชารถมือสองมากขึ้นตั้งแตไตรมาส 2 ทําให
สามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อไวใหอยูในระดับสูงไดมาโดยตลอด  

 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

ในป 2550 ธนาคารมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,444.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 151.19 ลานบาท 
(รอยละ 6.6) โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ซึ่งมีจํานวน 1,194.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 307.28 ลานบาท 
(รอยละ 34.6) โดยสวนใหญเปนรายไดจากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารที่เพิ่มขึ้น และรายไดที่เพิ่มขึ้นจากความสําเร็จในการ
เปนตัวแทนจําหนายในธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจการจัดการกองทุนซึ่งเกิดจากการเติบโตอยางสูง
ของสินทรัพยภายใตการบริหาร ประกอบกับที่ในปนี้ บลจ. ทิสโก ประสบความสําเร็จในการบริหารกองทุนตราสารทุนเปนอยาง
มากในดานการบริหารผลตอบแทนของกองทุน จึงทาํใหคาธรรมเนียมการบริหารกองทุนเพิ่มสูงขึ้นมากในปนี้ 

 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในป 2550 มีจํานวน 2,948.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2549 จํานวน 1.32 ลานบาท  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน มีจํานวน 1,487.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 271.13 ลานบาท (รอยละ 22.3) โดยสวน
ใหญเพิ่มขึ้นตามจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับการขยายตัวของจํานวนสาขาและเพื่อรองรบัปริมาณ
ธุรกรรมและเครือขายการขายและการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น 

• คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ มีจํานวน 511.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.87 ลานบาท (รอยละ 
13.3) สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการลงทุนขยายสาขาธนาคารและการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น 
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิในป 2550 มีจํานวน 695.07 ลานบาท เทียบกับ 
50.31 ลานบาท ซึ่งโอนกลับเปนรายไดในป 2549 โดยคาใชจายสวนนี้รวมถึงการปรับปรุงรายการคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญบางสวน จากเดิมที่บันทึกในรายไดอื่น และคาใชจายอื่นจํานวน 3.14 ลานบาท และ 148.31 ลานบาท ตามลําดับ  
(สําหรับป 2549 เทากับ 2.50 ลานบาท และ 169.04 ลานบาท ตามลําดับ) ทั้งนี้ธนาคารมีการรับคืนเงินจากรายการหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญในป 2550 เปนรายไดจากหนี้สูญจํานวน 24.19  ลานบาท เทียบกับ 599.30 ลานบาทในป 2549 

 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ ป 2550 จํานวน 637.58 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษี
รอยละ 27.9 ลดลงจากป 2549 ที่อัตราภาษีรอยละ 28.8 

 

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 
 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 98,953.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
14,171.67 ลานบาท (รอยละ 16.7) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง
ของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อรายยอย สําหรับเงินลงทุนมีมูลคา 5,780.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,387.37 ลานบาท (รอยละ 
31.6) ตามมูลคาตลาดโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น  โดยเงินลงทุนดังกลาว รวมถึงสินเชื่อเชาซื้อที่ธนาคารรับโอนจากบริษัทยอยใน
ไตรมาส 1 ของปนี้จํานวน 601.45 ลานบาท ซึ่งบันทึกเปนเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี 
 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 86,579.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,480.93 
ลานบาท (รอยละ 20.1) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืม เปนผลจากการที่ธนาคารไดระดมฐานเงินฝากไวเพื่อรองรับ
การขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต ซึ่งในไตรมาส 2 ธนาคารไดออกหุนกูระยะยาวเพื่อมาทดแทนหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนในครึ่ง
ปหลัง ดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่เหมาะสม โดยหุนกูระยะยาวดังกลาวประกอบดวยหุนกูระยะยาวอายุ 3 ป 
จํานวน 3,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 และหุนกูระยะยาวอายุ 5 ป จํานวน 1,000.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.04 ซึ่งออกมาทดแทนหุนกูระยะยะยาวและระยะสั้นที่ครบกําหนดไถถอนในครึ่งปหลัง ทั้งส้ินจํานวน 4,800.00 ลาน
บาท ที่อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียรอยละ 4.36 
 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนและกําไรที่ยังไมไดจัดสรรมีจํานวน 12,373.60 ลานบาท และ 3,666.44 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 
จากสิ้นป 2549 จํานวน 309.26 ลานบาท (รอยละ 2.4) และ 48.64 ลานบาท (รอยละ 1.3) ตามลําดับ ในป 2550 สวนของผูถือ
หุนเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิจากป 2549 จํานวน 1,545.53 ลานบาท และลดลงจากการจายเงินปนผลในไตรมาส 2 จํานวน 
1,633.23 ลานบาท สําหรับมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 17.01 บาทตอหุน 
ลดลงจาก 17.46 บาทตอหุน ณ ส้ินป 2549 
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การดําเนินงานของกลุมธรุกิจ 
 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 
  

เงินใหสินเชื่อ 

 เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน  86,420.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 11,779.18 ลานบาท (รอยละ 
15.8) จากสิ้นป 2549  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเชาซื้อตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาส 2 ป 2549 

สัดสวนเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย แบงออกเปน สินเชื่อธุรกิจรอยละ 18.1 สินเชื่อรายยอยรอยละ 77.0 
และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 4.9  

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 15,616.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,042.91 ลานบาท (รอยละ 7.2) จาก
ส้ินป 2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ กลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 
และกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย   

สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอยละ 97.2  และสินเชื่อเพื่อการเคหะ
รอยละ 2.8 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 64,684.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 10,439.76 ลานบาท (รอยละ 19.2)  โดย
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 37,016.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,579.53 ลานบาท (รอยละ 21.6) เมื่อเทียบกับป 2549 
สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศของป 2550 อยูที่ 631,243 คัน ลดลงรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่ 
682,693 คัน สงผลใหอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนต
ใหมเฉล่ีย (Penetration Rate) ของป 2550 อยูที่รอยละ 9.4 เพิ่มขึ้นอยางมากจากรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ
ปกอน 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นรวมมีจํานวน 68,458.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,170.82 ลานบาท (รอยละ 3.3) จากสิ้นป 
2549 โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.2 จาก
รอยละ 4.3 ณ ส้ินป 2549 การขยายตัวของฐานเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกเปนผลจากการที่ธนาคารไดออกผลิตภัณฑบัญชี
เงินฝากทั้ง 2 ชนิดในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนี้ธนาคารยังไดเพิ่มทางเลือกในการนําฝากเงินกับธนาคารใหกับลูกคาราย
ยอย โดยในไตรมาส 1 ธนาคารรวมมือกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดในการเพิ่มชองทางการฝากและชําระเงิน ณ ที่ทําการ
ไปรษณียทุกแหงทั่วประเทศ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 

 
 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเทากับรอยละ 126.2 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 112.6 ณ ส้ินป 2549 
เปนผลจากการที่ธนาคารไดจัดสรรแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับการขยายตัวของสินเชื่อ ในภาวะที่เงินใหสินเชื่อขยายตัวอยาง
มาก 
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สินเชื่อดอยคุณภาพและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.3 ลดลงจากสิ้นป
กอนที่รอยละ 4.6  สําหรับสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรายยอยเทากับรอยละ 2.5 และสัดสวนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจ เทากับ รอยละ 7.6 โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 
3,751.41 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 3,231.52 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 519.88 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 
302.14 ลานบาท (รอยละ 8.8) ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ 

 ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 2,805.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.8 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของ
ธนาคารจํานวน 2,465.46 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,243.01 ลานบาท และเปน
ยอดสํารองหนี้สูญทั่วไปจํานวน 222.45 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,085.20 
ลานบาท ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน ทั้งนี้ 
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินสํารองโดยรวมทั้งหมดสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดครบถวนเพียงพอตามหลักเกณฑ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม (IAS 39) ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2549 และธนาคารไดดําเนินการตั้งสํารองดังกลาวเปนสํารอง
พึงกันแลวเสร็จตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2550 ซึ่งเร็วกวาประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยตั้งสํารองตามแนวทาง IAS 39 ใหครบถวนเรียบรอยภายในเดือนธันวาคม 
2550 
 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

 ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยตลอดป 2550 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 858.10 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 ที่ปดที่
ระดับ 679.84 จุด มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 17,097.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 
16,280.91 ลานบาท  อันเปนผลมาจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อม่ันตอสถานการณทางการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 1,049.24 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกันกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน และมีสวนแบงตลาดเฉลี่ยในป 2550 ที่รอยละ 3.03 สวนรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของป 
2550 มีจํานวน 627.34 ลานบาท ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2549 ที่ 648.53 ลานบาท โดยสัดสวนมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 34.9  ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ  26.5  
และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 38.6 

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย ซาคอมแบงก ซิเคียวริตี้ 
จํากัด (Sacombank Securities Co., Ltd.) ผูนํากลุมการเงินในเวียดนาม ประกาศลงนามเปนพันธมิตรรวมกัน เพื่อเปด
โอกาสการขยายธุรกิจวาณิชธนกิจเขาสูตลาดทุนของประเทศเวียดนาม โดยความรวมมือดังกลาวถือเปนครั้งแรกของ
ภาคเอกชนนับจากที่มีการเซ็นสัญญาขยายความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh Stock Exchange - HOSE) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 

สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 2 ของป ซึ่งเปนผลจากการ
ปรับกลยุทธธุรกิจใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปในตลาดทุน โดยเพิ่มขึ้นจากปที่แลวที่จํานวน 8.72 ลานบาท เปน 
36.84 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดจากการจัดจําหนายหุนกูจํานวน 4 บริษัท อาทิ หุนกูของบมจ. การบินไทย จํานวน 
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500.00 ลานบาท และ หุนกูของบมจ. ศุภาลัย จํานวน 1,000.00 ลานบาท และหุนทุนจํานวน 2 บริษัท อาทิ หุนสามัญขอ
งบมจ. เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํานวน 940.00 ลานบาท 

  
(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

ธุรกิจจัดการกองทุนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 2550 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม 
107,713.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22,976.54 ลานบาท (รอยละ 27.1) จากป 2549 แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอย
ละ 58.2 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 28.2 และกองทุนรวมรอยละ 13.6 ทั้งนี้ ในปนี้ บลจ. ทิสโก ไดรับมอบหมายใหบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตอเปนครั้งที่สาม ทั้งสวนของกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุน 
อีกทั้งยังไดรับความไววางใจใหบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารแหงประเทศไทย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกดวย ใน
ดานของกองทุนรวม ในปนี้ บลจ. ทิสโก ไดเปนผูนําตลาดในการออกกองทุนเพื่อลิงคกับดัชนีตางประเทศ โดยไดออกกองทุนที่
ลงทุนในตางประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนสูง อาทิ ญี่ปุน จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย  

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 453.73 ลานบาท เพิ่มขึ้น 160.52 ลานบาท (รอยละ 54.7) จากป 
2549 ซึ่งเปนผลจากการเติบโตอยางสูงของสินทรัพยภายใตการบริหารและผลตอบแทนกองทุนที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะกองทุน
ตราสารทุน นอกจากนี้ ในป 2550  บลจ. ทิสโก ยังมีรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดอยาง
ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวม 

บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนอันดับที่ 8 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  4.8 
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 14.2 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2  มีสวนแบงตลาด
รอยละ 17.3  และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 17 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.9 
 
การบรหิารความเสี่ยง 

ณ ส้ินป 2550 ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของธนาคารซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยความเสี่ยงจากทางดานเครดิตปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 7,689.91 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 1,222.68 ลานบาท หรือ รอย
ละ 18.91 จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อของธนาคารในระหวางป โดยธนาคารยังมีสวนของเงินกองทุนสวนเกินอยูใน
ระดับสูงถึงรอยละ 37.85 เมื่อเทียบกับเงินกองทุนทั้งหมดที่ 12,373.60 ลานบาท ซึ่งฐานะดังกลาวแสดงถึงความแข็งแกรงของ
ฐานะเงินกองทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต 

ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของธนาคารประกอบดวย  เงินกองทุนที่
ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้น 323.82 ลานบาท จาก 2,214.77 ลานบาท เปน 2,538.59 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจาก
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการแกวงตัวของตราสารทุน  นอกจากนี้ที่เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นตลอดทั้งป
อยูที่ 863.37 ลานบาท โดยมีเงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตทั้งส้ินเปน 4,380.45 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัว
อยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อ โดยสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มสัดสวนของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถมือสอง จากรอยละ 13.15 ของ
สินเชื่อเชาซื้อทั้งหมดของธนาคาร  ณ ส้ินป 2549 เปนรอยละ 15.94 ณ ส้ินป 2550 
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ในขณะเดียวกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดลงเล็กนอยซึ่งเปนผลจากการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินตอความออนไหวของอัตราดอกเบี้ย (BPV) ไดเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นป 2549 และความ
แตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน (Duration) ยังคงอยูในชวง 10-11 เดือน 
ซึ่งยังอยูในระดับที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได  โดยการปรับตัวของความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สิน เนื่องมาจาก
ธนาคารมีสัดสวนของเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพยเพิ่มมากขึ้นโดยเงินฝากของธนาคารทั้งสองประเภทนี้จะไมมี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากนัก 

นอกจากนี้การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยยังอยูในระดับที่เพียงพอตอการขยายตัวในอนาคต โดยฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร ได
ปรับตัวลดลงจากรอยละ 13.42 ณ ส้ินป 2549 มาอยูที่รอยละ 11.94 ณ ส้ินป 2550 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินให
สินเชื่อ โดยเงินกองทุนขั้นที่ 1  ตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารลดลงจากรอยละ 12.73 ณ ส้ินป 2549 มาอยูที่รอยละ 11.58  ณ  
ส้ินป 2550 โดยอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8.50 และ 4.25 ที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศ ขณะที่ บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป (NCR) อยูที่รอยละ 108.39 ณ ส้ินป 2550 ซึ่งยังคงสูง
กวาอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.00 

 
การขยายเครือขายสาขาธนาคารในป 2550 

ในป 2550 ธนาคารมีนโยบายชัดเจนในดานการเพิ่มชองทางการจําหนายและอํานวยความสะดวกในการบริการแก
ลูกคาทั่วประเทศใหไดอยางทั่วถึง โดยในปนี้ ธนาคารไดดําเนินการเปดสาขาธนาคารทั่วประเทศทั้งส้ิน 12 สาขา แบงเปนสวน
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 8 สาขา ไดแก สาขายอยเพชรบุรีตัดใหม สาขารัตนาธิเบศร สาขานครปฐม สาขาศรี
นครินทร สาขายอยเซ็นทรัลเวิลด สาขารังสิต สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด และสาขายอยดิโอลดสยาม และในสวนของตางจังหวัด 
4 สาขา ไดแก สาขายอยศรีราชา สาขาระยอง สาขาอยุธยา และสาขาตรัง   

 
รางวลัที่ไดรบัในป 2550 

ธนาคารมีความมุงมั่นในการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคารอยางจริงจัง 
สมํ่าเสมอ  และตอเนื่อง ซึ่งในป 2550 ธนาคารไดรับการยอมรับจากหนวยงานกํากับดูแล และสถาบันที่มีชื่อเสียง ดังปรากฏตาม
รางวัลที่ไดรับ ดังนี้  

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมดานการดูแลผูถือหุน (Best Shareholder Treatment Award) 

• รางวัลคณะกรรมการแหงป – ดีเลิศ (Board of the Year for Exemplary Practices) 

• รางวัลเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีตอเนื่อง (Board with Consistent Best 
Practices) ซึ่งมอบใหคณะกรรมการบริษัทที่เคยไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงปติดตอกัน 3 ครั้ง 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความโดดเดนในดานคุณภาพการใหบริการซื้อขายหุนกูภาคเอกชนใหแกนักลงทุนสถาบัน ดังที่
ธนาคารไดรับการจัดอันดับใหไดรับรางวัลผูคาหุนกูภาคเอกชนยอดเยี่ยม (Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2007) 
จากนิตยสาร The Asset ตอเนื่องเปนปที่สอง 
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คําอธิบายเพิม่เติมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทีส่ําคัญ 

1. วิธกีารบันทึกบัญชีเงนิลงทุน  

ธนาคารและบริษัทยอย มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ใหมของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 โดยธนาคารและบริษัทยอยไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้ 
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะธนาคารนั้น บันทึกโดยใชราคาทุนเดิม (Historical Cost) เปนราคาทุน
เริ่มตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะของธนาคารไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 
โดยงวดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิ 1,651.11 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะธนาคารมี
กําไรสุทธิ 1,292.90 ลานบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  

1.1 งบกําไรขาดทุนเฉพาะธนาคารสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แสดงกําไรสุทธิลดลงจํานวน 
358.21 ลานบาท และ 432.12 ลานบาท (ลดลง 0.49 บาทตอหุน และ 0.59 บาทตอหุน) ตามลําดับ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 

1.2 งบดุลเฉพาะธนาคารสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แสดงยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง 736.10 ลานบาทและ
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 50.69 ลานบาท ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะธนาคาร” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนเฉพาะธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐานการทําธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทยอยแตอยางใด 

 
2. คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซ้ือ 

ธนาคารไดเปล่ียนแปลงวิธีการบัญชีในการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ
สําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 จากการรับรู เปนคาใชจายทันที และแสดงอยูในหมวดของ
คาธรรมเนียมและบริการ เปนการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุ
ของสัญญาเชาซื้อ รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชี แสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย โดยมีผลกระทบในงบการเงิน ดังนี้ 

2.1 งบกําไรขาดทุน ของธนาคารและบริษัทยอย แสดงรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินและ
คาใชจายในหมวดของคาธรรมเนียมและบริการลดลงในจํานวนเดียวกัน  ซึ่งเทากับจํานวนคานายหนาและคาใชจายทางตรงใน
สวนที่ทยอยรับรูแลว  

งบดุล ของธนาคารและบริษัทยอย แสดงจํานวนเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้เพิ่มขึ้น เทากับจํานวนคานายหนาและ
คาใชจายทางตรงรอตัดจาย 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดมีการปรับปรุงยอนหลังในป 2549 เพื่อการเปรียบเทียบ 
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ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 
ป 2549  ป 2550 เปลี่ยนแปลง  

จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน YoY 
ประเภทของรายได (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเช่ือ 943.33  18.5  1,044.30  17.6  10.7  
รายการระหวางธนาคาร 438.04  8.6  441.71  7.5  0.8  
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 4,068.35  79.8  5,173.01  87.3  27.2  
เงินลงทุน 255.59  5.0  285.17  4.8  11.6  
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,705.31  111.9  6,944.19  117.2  21.7  

คาใชจายดอกเบี้ย (2,899.24) (56.9) (3,456.38) (58.3) 19.2  
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 2,806.07  55.0  3,487.81  58.9  24.3  

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย      
คานายหนา 648.53  12.7  627.34  10.6  (3.3) 
กําไรจากเงินลงทุน 455.38  8.9  398.23  6.7  (12.5) 
คาธรรมเนียม 887.05  17.4  1,194.33  20.2  34.6  
อื่น ๆ 302.26  5.9  224.50  3.8  (25.7) 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,293.22  45.0  2,444.41  41.2  6.3  

รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 5,099.28 100.0  5,932.20  100.0  16.3  
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (548.99)   (719.25)    
รายไดจากหนี้สูญ 599.30    24.19      

รายไดรวมหลังหกัหนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 5,149.60  5,237.15   

คาใชจายดําเนินงาน (2,947.07)   (2,948.39)     
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,202.53  2,288.77   
ภาษีเงินได (633.42)  (637.58)   
สวนของผูถือหุนสวนนอย (23.57)   (0.07)     
กําไรสุทธ ิ 1,545.53    1,651.11      

 
ตารางที ่2 :  ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย  

ป 2549 ป 2550
(รอยละ) (รอยละ)

     อตัราผลตอบแทนของเงนิใหสินเชื่อ  
     (Yield on loans)

7.5 7.6

     อตัราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 4.4 4.1

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 3.1 3.5
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ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
จํานวนเงิน    สัดสวน  จํานวนเงิน    สัดสวน  

สินทรัพย (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 210.22 0.2  439.90 0.4  109.3  

  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,024.24 1.2  1,050.15 1.1  2.5  
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 1,718.00 2.0  2,400.00 2.4  39.7  
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,168.58 1.4  1,390.83 1.4  19.0  
  เงินลงทุนในตราสารทุน 3,224.62 3.8  4,389.73 4.4  36.1  
  สินเชื่อธุรกิจ 14,573.64 17.2  15,616.55 15.8  7.2  
  สินเชื่อรายยอย 56,249.53 66.3  66,572.29 67.3  18.4  
  สินเชื่ออื่น 3,818.06 4.5  4,231.56 4.3  10.8  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคา
จากการปรับโครงสรางหนี้ (2,793.63) (3.3) (2,805.96) (2.8) 0.4  

  สินทรัพยอื่น 5,588.16 6.6  5,668.02 5.7  1.4  
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 84,781.42 100.0  98,953.09 100.0  16.7  

 
 
ตารางที ่4:  รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท  

จํานวนเงนิ สัดสวน จํานวนเงนิ สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

เงนิฝากและเงนิกูยืมระยะสั้น 66,288.14                   91.9 68,458.96                   79.1 3.3
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 2,156.98 3.0 5,852.19 6.8 171.3
เงนิกูยืมระยะยาว               361.70 0.5            8,005.05 9.2              2,113.2
อืน่ ๆ            3,291.73 4.6            4,263.29 4.9 29.5
รวมของธนาคารและบรษิทัยอย 72,098.56 100.0 86,579.49 100.0 20.1

หนีส้นิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ)
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ตารางที่ 5:  รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปลี่ยนแปลง  
จํานวนเงิน     สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 

ประเภทธุรกิจ (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   
  การผลิตและการพาณิชย       7,329.45                 9.8        7,821.51  9.1 6.7  
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง       4,808.79                 6.4       5,041.33  5.8 4.8  
  สาธารณูปโภคและการบริการ       2,337.48                 3.1        2,648.16  3.1 13.3  
  การเกษตรและเหมืองแร            97.91                 0.1           105.55  0.1 7.8  
รวมสินเชื่อธุรกิจ   14,573.64             19.5     15,616.55  18.1 7.2  
  สินเชื่อเชาซ้ือ     54,244.65               72.7      64,684.40  74.8 19.2  
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ       2,004.88                 2.7        1,887.89  2.2 (5.8) 
รวมสินเชื่อรายยอย    56,249.53             75.4    66,572.29  77.0 18.4  
สินเชื่ออื่นๆ      3,818.06              5.1       4,231.56  4.9 10.8  
รวมของธนาคารและบริษัทยอย    74,641.23           100.0     86,420.41  100.0 15.8  

 
 

ตารางที่ 6:  รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 
เปลี่ยนแปลง

จํานวนเงนิ สัดสวน จํานวนเงนิ สัดสวน (รอยละ)
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

จายคืนเมือ่ทวงถาม            1,389.98 2.1            2,089.34 3.1 50.3
ออมทรัพย            1,464.16                     2.2            2,157.76 3.2 47.4
จายคืนเมือ่สิ้นระยะเวลา          32,194.22                   48.6          28,089.72 41.0 (12.7)
บัตรเงนิฝาก               547.10                     0.8               994.30 1.5 81.7
ตั๋วสัญญาใชเงนิและตั๋วแลกเงนิ            4,972.40                     7.5            2,383.05 3.5 (52.1)
เงนิฝากรวม          40,567.86                   61.2          35,714.17 52.2 (12.0)
เงนิกูยืมระยะสัน้        25,720.28               38.8        32,744.79 47.8 27.3
รวมเงนิฝากและเงนิกูยืมระยะสัน้        66,288.14              100.0        68,458.96 100.0 3.3

ประเภทเงนิฝาก

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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ตารางที่ 7:  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน
สินเช่ือ (ลานบาท) สินเช่ือ (ลานบาท)

  การผลิตและการพาณิชย                     5.8               423.46                   12.3                     5.6               435.13 11.6 2.8
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง                   16.9               813.06 23.6 14.2               717.70 19.1 (11.7)
  สาธารณูปโภคและการบริการ                     0.5                 12.62 0.4 1.2                 32.33 0.9 156.2
  สินเช่ือธุรกิจอืน่ ๆ                     0.9                   0.86 0.0 0.3                   0.35 0.0 (59.2)
รวมสนิเชือ่ธุรกิจ                 8.6          1,250.00 36.2 7.6          1,185.51 31.6 (5.2)

  สินเช่ือเชาซ้ือ                     1.8               997.96 28.9 2.2            1,413.36 37.7 41.6
  สินเช่ือเพือ่การเคหะ                   13.1               263.31 7.6 12.1               229.07 6.1 (13.0)
รวมสนิเชือ่รายยอย                 2.2          1,261.27 36.6 2.5          1,642.43 43.8 30.2
อ่ืนๆ               20.9            938.01 27.2 16.4            923.46 24.6 (1.6)

รวมของธนาคารและบรษิทัยอย                 4.6          3,449.27 100.0 4.3          3,751.41 100.0 8.8

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

สัดสวน(รอยละ) สัดสวน(รอยละ)
ประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550

 
 
ตารางที ่8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน 

ประเภทกองทุน (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 53,016.04 62.6 62,702.81 58.2 18.3 
กองทุนสวนบุคคล 24,392.49 28.8 30,416.85 28.2              24.7  
กองทุนรวม 7,328.23 8.6 14,593.65 13.5              99.1  

รวม 84,736.77 100.0 107,713.31 100.0            27.1  

 
 
ตารางที่ 9:  ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ  

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการ
ปรับอัตราดอกเบี้ย (ป) 

การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปตอการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 

(ลานบาท) 
ประเภทกองทุน 

ป 2549 ป 2550 ป 2549 ป 2550 
สินทรัพย 1.30 1.41 279.82  312.28  
หนี้สิน 0.40 0.49 (431.05) (563.07) 

ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.90 0.92 (151.23) (250.79) 

 
 
 


