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ภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงินตลำดทุน 

ในปี 2565 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากการระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาเติบโตจากการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการ
เดินทางระหว่างประเทศ ท าให้ในปีนี้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมากกว่า 11 ล้านคน การบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัว ตาม
รายได้ภาคครัวเรือนที่ฟ้ืนตัว โดยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในงวด 11 เดือนแรกของปี 2565 มีจ านวน 766,589 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ก าลังซื้อในประเทศยังคงถูกกดดันโดยค่าครองชีพที่สูงขึ้น
และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ตามทิศทางราคาน้ ามันท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ภาคการส่งออกเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่เริ่มกลับมา
ชะลอตัวในช่วงปลายปี เนื่องมาจากอุปสงค์ประเทศคู่คา้อ่อนตัวลงจากสัญญาณของเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย ในขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในปีนี้ยังคงซบเซาท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต 

ในภาวะอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศจ าเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ชะลอความรุนแรงของเงินเฟ้อ โดยตลอดปี 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 7 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 
4.25-4.50 ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) รวม 3 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 มา
อยู่ที่ร้อยละ 1.25 โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังคงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อชะลอผลกระทบจากเงินเฟ้อ และ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไปพร้อมกัน 

ในปี 2565 ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 
เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.33 ณ ส้ินปี 2564 มาเป็นร้อยละ 0.61 ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 5.31 มาเป็นร้อยละ 5.83 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
5.85 มาเป็นร้อยละ 6.34 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.03 มาเป็นร้อยละ 6.21  

ส าหรับภาวะตลาดทุนในปี 2565 เต็มไปด้วยความผันผวนจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่สูง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในหลายประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่อนตัวลง ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชะลอตัวลงจากปีก่อน
หน้า และมีมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวนัอยู่ที่ 71,225.80 ล้านบาท ลดลงจาก 88,443.08 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก
กลุ่มนักลงทุนรายย่อยและกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,668.66 จุด 
เพิ่มขึ้น 11.04 จุด หรือร้อยละ 0.7 จากส้ินปีก่อนหน้า  
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ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ความยั่งยืนและ
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความส าคัญทั้งในด้านของการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ การบริหารความเส่ียง
อย่างรอบคอบระมัดระวัง การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสู่สังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพพนักงานและสร้างองค์กรแห่งความสุข 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทิสโก้ มีก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2565 จ านวน 5,770.07 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผลและรายได้ค่าธรรมเนียม
บริการแก่บริษัทลูกภายในกลุ่ม แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึง
เป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจตลาดทุน 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดปี 2565 

ก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ของบริษัทมีจ านวน 7,221.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 437.14 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับงวดปี 2564 เป็นผลมาจากการฟ้ืนตัวของธุรกจิธนาคารพาณิชย ์และการตัง้ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง โดยในปีนี้ เงินให้สินเชื่อกลับมาเติบโตได้ที่ร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของ
สินเชื่อธุรกิจ  สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สินเชื่อจ าน าทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ส่งผลให้รายได้
ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อนหน้า ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัยฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 24.0 สอดคล้องกับปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ภาพรวม
รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 จากปีก่อนหน้า ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนชะลอตัวลง
จากปี 2564 ตามภาวะตลาดทุนที่ผันผวนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าการซื้อขาย
หลักทรัพย์อ่อนตัวลงร้อยละ 19.2 จากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจ
จัดการกองทุนลดลงร้อยละ 15.6 จากยอดขายที่ลดลงของกองทุนที่ออกใหม่ 

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน 
(Performance Fee) เมื่อเทียบกับรายได้จ านวน 502.73 ล้านบาทที่รับรู้ในไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า รวมถึงก าไรจากเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 

ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ในระดับต่ าที่ร้อยละ 0.3 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย ลดลงอย่าง
มากเมื่อเทียบกับการตั้งส ารองในปีก่อนหน้า โดยการตั้งส ารองในระดับนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมถึง
คุณภาพสินทรัพย์ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระดับสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL 
Ratio) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.09 ของสินเชื่อรวม  อีกทั้ง บริษัทลดระดับการตั้งส ารองในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความ
เส่ียงที่ลดลงหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ยังคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 258.8 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 9.02 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 8.47 บาท
ต่อหุ้นในปี 2564 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 17.2 
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ตารางที่ 1.1 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (รายปี) 
งบก ำไรขำดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ปี 2565 ปี 2564 %YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย    
  เงินให้สินเช่ือ  7,473.71   7,124.39  4.9 
  รายการระหว่างธนาคาร  211.89   151.94  39.5 
  เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  7,131.90   7,431.94  (4.0) 
  เงินลงทุน  86.80   83.42  4.0 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  14,904.30   14,791.69  0.8 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (2,170.67) (2,331.86) (6.9) 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  12,733.63   12,459.83  2.2 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  5,534.68   6,130.36  (9.7) 
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (453.27) (514.99) (12.0) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ  5,081.41   5,615.37  (9.5) 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

86.42  403.83  (78.6) 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.80  6.28  (55.4) 
  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย 55.48  7.22  668.8 
  รายได้อ่ืนๆ  380.80   343.40  10.9 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  18,340.55   18,835.92  (2.6) 

  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (8,629.54) (8,279.19) 4.2 
  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (722.68) (2,063.98) (65.0) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  8,988.33   8,492.76  5.8 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1,766.14) (1,707.76) 3.4 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  7,222.20   6,784.99  6.4 

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.46) (0.40) 15.2 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท  7,221.74   6,784.59  6.4 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดไตรมำส 4 ของปี 2565 

ก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 4 ปี 2565 ของบริษัทมีจ านวน 1,804.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.96 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2565 สาเหตุหลักมาจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 ตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่ร้อยละ 2.7 ในระหว่างไตรมาส ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 22.1 
จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจนายหน้าประกันภัย การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจจากการเป็นผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งผลก าไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 

ส าหรับผลประกอบการเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 เป็นผลมาจาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากสินเชื่อที่เติบโต และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง ในขณะที่
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอ่อนตัวลงร้อยละ 12.1 เนื่องมาจากในไตรมาสนี้บริษัทไม่ได้รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามผล
ประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน (Performance Fee) เทียบกับจ านวน 490.28 ล้านบาทซึ่งรับรู้ในงวดเดียวกันของปีก่อน
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หน้า อย่างไรก็ดี รายได้ธุรกิจหลักฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยทีเ่ติบโตตามการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ปลายปี  

ส าหรับค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย ซึ่งการตั้ง
ส ารองในไตรมาสนี้ ส่วนหน่ึงเพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ก าลังเข้าสู่
ภาวะถดถอย  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวดไตรมาส 4 ปี 2565 เท่ากับ 2.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จาก 2.21 บาทต่อหุ้นในไตรมาสก่อนหน้า และจาก 2.24 บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปี 2564 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้นเฉล่ีย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 17.2 

ตารางที่ 1.2 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท (รายไตรมาส) 
งบก ำไรขำดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมำส 4 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2565 

%QoQ 
ไตรมำส 4
ปี 2564 

%YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย      
  เงินให้สินเช่ือ  2,094.59   1,904.84  10.0  1,747.72  19.8 
  รายการระหว่างธนาคาร  95.42   45.81  108.3  29.27  226.0 
  เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  1,764.60   1,784.76  (1.1)  1,817.58  (2.9) 
  เงินลงทุน  22.39   19.21  16.6  22.79  (1.8) 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  3,977.00   3,754.62  5.9  3,617.36  9.9 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (632.70) (533.19) 18.7 (509.79) 24.1 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  3,344.30   3,221.43  3.8  3,107.57  7.6 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  1,481.05   1,369.67  8.1  1,827.21  (18.9) 
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (112.63) (102.69) 9.7 (106.86) 5.4 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ  1,368.42   1,266.98  8.0  1,720.35  (20.5) 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

53.08  (107.59) n.a. (54.82) n.a. 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 1.27  0.50  152.2 0.98  29.3 
  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย 14.47  12.97  11.6 (3.08) n.a. 
  รายได้อ่ืนๆ  97.62   83.83  16.5  71.15  37.2 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  4,879.15   4,478.12  9.0  4,842.15  0.8 

  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (2,252.55) (2,153.30) 4.6 (2,176.03) 3.5 
  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (378.84) (118.63) 219.3 (411.60) (8.0) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  2,247.76   2,206.18  1.9  2,254.51  (0.3) 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (443.25) (432.64) 2.5 (459.82) (3.6) 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  1,804.51   1,773.54  1.7  1,794.69  0.5 

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.12) (0.12) 6.1 (0.11) 13.6 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท  1,804.39   1,773.43  1.7  1,794.58  0.5 
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รำยละเอียดผลประกอบกำรงวดปี 2565 เทียบกับงวดปี 2564 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในปี 2565 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 12,733.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.80 ล้านบาท (ร้อยละ 2.2) จากปีก่อนหน้า 
โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 14,904.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.61 ล้านบาท (ร้อยละ 0.8) ตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ และ
การขยายตัวของสินเชื่อที่มีผลตอบแทนในระดับสูง ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ านวน 2,170.67 ล้านบาท ลดลง 161.19 ล้านบาท 
(ร้อยละ 6.9) จากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 7.03 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.83 ในปี 2564 ตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
สินเชื่อที่มผีลตอบแทนในระดับสูง ส่วนต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 1.15 มาเป็นร้อยละ 1.11 จากการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยต่ า ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 บริษัทเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกประเภทให้สอดคล้องกับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.45 
มาเป็นร้อยละ 6.95 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.45 มาเป็น
ร้อยละ 6.95 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.725 มาเป็นร้อยละ 7.10 ในขณะที่
ดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.69 มาเป็นร้อยละ 5.92 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ปรับตัวดีขึ้นจาก
ร้อยละ 4.84 มาอยู่ทีร่้อยละ 5.09 

ตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย  

หน่วย: % ปี 2564 
ไตรมำส 1 
ปี 2565 

ไตรมำส 2 
ปี 2565 

ไตรมำส 3 
ปี 2565 

ไตรมำส 4 
ปี 2565 

ปี 2565 

  อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.83 6.99 7.02 7.05 7.08 7.03 
  อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) 1.15 1.06 1.06 1.08 1.22 1.11 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread) 5.69 5.93 5.96 5.97 5.86 5.92 

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) 4.84 5.09 5.05 5.15 5.09 5.09 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 5,606.91 ล้านบาท ลดลงจ านวน 769.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 จากปี 2564 
สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของธุรกิจที่ เกี่ยวกับตลาดทุน โดยเฉพาะการลดลงของค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามผล
ประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน (Performance Fee) ซึ่งรับรู้เข้ามาในไตรมาส 4 ของปีก่อนหน้า รวมถึงผลก าไรจาก
เครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) ที่อ่อนตัวลง  

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักมีจ านวน 5,838.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 685.22 ล้านบาท ลดลง 163.33 ล้านบาท 
(ร้อยละ 19.2)  ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีลดลงท่ามกลางความผันผวนของตลาดทุน รายได้ค่าธรรมเนียม
พื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 1,595.35 ล้านบาท ลดลง 294.45 ล้านบาท (ร้อยละ 15.6) จากยอดขายที่ลดลงของ
กองทุนที่ออกใหม่ในภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออ านวย ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจมีจ านวน 99.77 ล้านบาท ลดลง 
14.31 ล้านบาท (ร้อยละ 12.5) อย่างไรก็ดี รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจ านวน 409.47 ล้านบาท มา
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อยู่ที่ 3,458.45 ล้านบาท (ร้อยละ 13.4) จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่ขยายตัวถึงร้อยละ 24.0 
เป็นไปตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่กลับมาเติบโตสอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

ในปีนี้ บริษัทไม่มีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน (Performance 
Fee) เมื่อเทียบกับรายได้จ านวน 502.73 ที่รับรู้ในปีก่อนหน้า อีกทั้ง ก าไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบ
ก าไรขาดทุน (FVTPL) มีจ านวน 86.42 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับก าไรจ านวน 403.83 ล้านบาทในปี 2564 

ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  
ประเภทของรำยได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปี 2565 ปี 2565 %YoY 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 3,458.45  3,048.98  13.4 

     ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 2,608.92  2,104.74  24.0 
     ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่ืน 849.53  944.23  (10.0) 
  ธุรกิจจัดการกองทุน 1,595.35  1,889.80  (15.6) 
  ธุรกิจหลักทรัพย์ 685.22  848.56  (19.2) 
  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 99.77  114.08  (12.5) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก 5,838.80  5,901.42  (1.1) 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

86.42  403.83  (78.6) 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.80  6.28  (55.4) 
  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย 55.48  7.22  668.8 
  รายได้เงินปันผล 72.98  69.61  4.8 
  รายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน 3.71  502.73  (99.3) 
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (453.27) (514.99) (12.0) 
รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวม 5,606.91  6,376.10  (12.1) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 8,629.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 350.35 ล้านบาท (ร้อยละ 4.2) เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และผลก าไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุม
ต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 47.1 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (ECL) มีจ านวน 722.68 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับจ านวน 
2,063.98 ล้านบาทในปี 2564 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.3 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย โดยการตั้งส ารองในปีนี้ ได้พิจารณาถึงการ
เติบโตของพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว อีกทั้ง บริษัทลดระดับการตั้ง
ส ารองลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่คล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงด าเนินนโยบายการตั้งส ารองอย่างระมัดระวัง เพื่อรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่
เข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 
ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 258.8 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2565 จ านวน 1,766.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 19.6  
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ฐำนะกำรเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 265,414.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากส้ินปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากเงินให้สินเชื่อที่เติบโตร้อยละ 7.9 มาอยู่ที ่219,003.80 ล้านบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 มาอยู่ที ่40,274.27 ล้านบาท  

ตารางที่ 4 : โครงสร้างสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 65 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 65 
%QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 64 

%YoY 

  เงินสด  1,005.07   979.79  2.6  1,103.43  (8.9) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  40,272.42   34,336.66  17.3  30,489.21  32.1 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์  147.49   -    n.a.  -    n.a. 
  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

 2,172.39   2,110.07  3.0  2,081.05  4.4 

  เงินลงทุนสุทธิ  3,989.88   6,211.76  (35.8)  8,042.76  (50.4) 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการรว่มค้าสุทธิ  872.81   859.96  1.5  809.63  7.8 

    เงินให้สินเช่ือ 219,003.80  213,187.73  2.7 202,949.67  7.9 
    ดอกเบี้ยค้างรับ  1,722.32   1,698.56  1.4  1,712.50  0.6 
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (11,844.73) (11,014.67) 7.5 (11,740.17) 0.9 
  เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับสทุธิ 208,881.38  203,871.62  2.5 192,922.00  8.3 
  สินทรัพย์อ่ืน  8,072.77   7,568.06  6.7  8,173.86  (1.2) 
สินทรัพย์รวม  265,414.21   255,937.92  3.7  243,621.93  8.9 

หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 222,622.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 จากปีก่อนหน้า 
จากเงินฝากรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 มาอยู่ที่ 188,302.73 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 มาอยู่ที่ 15,720.00 ล้าน
บาท  

ตารางที่ 5 : โครงสร้างหน้ีสิน 
หน้ีสิน 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 65 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 65 
%QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 64 

%YoY 

  เงินฝากรวม  188,302.73   182,576.67  3.1  166,578.85  13.0 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  6,195.46   4,457.81  39.0  8,080.70  (23.3) 
  หุ้นกู้  15,720.00   15,100.00  4.1  14,925.00  5.3 
  อ่ืน ๆ    12,404.58    12,777.86  (2.9)    12,837.01  (3.4) 
หน้ีสินรวม  222,622.77  214,912.35  3.6   202,421.55  10.0  
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ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 42,791.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,591.06 ล้านบาท (ร้อยละ 3.9) 
จากส้ินปี 2564 จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของปี 2565 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 53.45 บาทต่อหุ้น  
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กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

1.1 เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 219,003.80 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 7.9 จากส้ินปี 2564 เป็นผลมาจากสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อจ าน า
ทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง  

ตารางที่ 6 :  เงินให้สินเชื่อ  
เงินให้สินเช่ือ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 65 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 65 

%QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 64 
%YoY 

  สินเช่ือเช่าซื้อ  110,264.21   109,075.73  1.1  112,400.47  (1.9) 
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน  36,348.09   34,690.16  4.8  31,674.29  14.8 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  10,230.17   10,612.85  (3.6)  11,939.75  (14.3) 
สินเช่ือรำยย่อย  156,842.47   154,378.74  1.6  156,014.51  0.5 

สินเช่ือธุรกิจ   44,369.14   43,815.70  1.3  35,802.01  23.9 

สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   14,303.41   12,187.57  17.4  8,474.30  68.8 

   สินเช่ืออ่ืน  3,488.78   2,805.74  24.3  2,658.85  31.2 
เงินให้สินเช่ือรวม  219,003.80   213,187.73  2.7  202,949.67  7.9 

 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ 

  

  
 สินเชื่อรายย่อย   

 บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 156,842.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากส้ินปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของ
บริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 70.3 สินเชื่อจ าน าทะเบียนร้อย
ละ 23.2 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 6.5 ส าหรับสินเชื่อเช่าซื้อมีจ านวน 110,264.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน
หน้า จากสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เป็นหลักซึ่งอ่อนตัวลงร้อยละ 3.5 ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ส าหรับยอดขาย
รถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด 11 เดือนแรกของปี 2565 มีจ านวน 766,589 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับยอดขายรถ
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งวด 11 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 668,109 คัน และอัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการ
จ าหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในงวด 11 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในงวด 
11 เดือนแรกของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเติบโตร้อยละ 12.1 และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เติบโต
ร้อยละ 0.6 เป็นไปตามแผนการขยายสินเชื่อที่มีผลตอบแทนในระดับสูง 

สินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 36,348.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากส้ินปี 2564 ตามแผนการ
ขยายสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนในระดบัสูง และการขยายเครือข่ายสาขา โดยเฉพาะการขยายตัวของสินเชือ่จ าน าทะเบียนผ่าน
ช่องทางสาขา “สมหวัง เงินส่ังได้” ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 26.0 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่จ านวน 22,578.64 ล้านบาท 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.1 ของสินเชื่อจ าน าทะเบียนรวม ทั้งนี้ ตลอดปี 2565 บริษัทขยายสาขาส านักอ านวยสินเชื่อ 
“สมหวัง เงินส่ังได้” เพิ่มขึ้นอีก 94 สาขา รวมจ านวนสาขาทั้งสิ้น 450 สาขาทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 10,230.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.3 จากปี 2564 ตามภาวะตลาดที่มีความแข่งขัน
สูง และความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น   

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 44,369.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 จากส้ินปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุ่ม
สาธารณูปโภคและการบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง   

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 14,303.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8 จากปีก่อนหน้า จาก
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย  

 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 3,488.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 

 กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับโครงสร้าง
หน้ีในระยะยาวให้แก่ลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืน โดย ณ ส้ินปี 2565 ยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของสินเชื่อรวม และยอดสินเชื่อรายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของสินเชื่อรวม ในส่วนของการ
เสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกหน้ี SMEs ผ่าน Soft Loans และสินเชื่อฟื้นฟู บริษัทมียอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ารวมอยู่ที่จ านวนประมาณ 
3,100 ล้านบาท  

 1.2 คุณภำพสินทรัพย์และค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ในปี 2565 สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) มีจ านวน 4,576.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 จากส้ินปี 2564 
และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ที่ร้อยละ 2.09 ของสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อย
ละ 2.44 ณ ส้ินปี 2564 เนื่องมาจากบริษัทยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างดี เป็นไปตามมาตรการการควบคุมคุณภาพ
ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทด าเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหาทาง
การเงินได้อย่างยั่งยืน 
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ตารางที่ 7 :  การจัดชั้นลูกหนี้ 
กำรจัดช้ันลูกหน้ี 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 65 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 65 

%QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 64 
%YoY 

  สินเช่ือชั้นที่ 1 (Performing)  192,339.28   187,122.11  2.8  175,837.30  9.4 
  สินเช่ือชั้นที่ 2 (Under-performing)  22,088.00   21,624.06  2.1  22,155.06  (0.3) 
  สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)  4,576.52   4,441.56  3.0  4,957.31  (7.7) 
เงินให้สินเช่ือรวม  219,003.80   213,187.73  2.7  202,949.67  7.9 

ตารางที่ 8 : สินเชือ่ที่มีการด้อยคา่ด้านเครดติ (NPLs) 

สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
 หน่วย: ล้านบาท, % 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 65 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 65 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 64 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

  สินเช่ือเช่าซื้อ  2,605.71   2.36   2,412.64   2.21   2,681.63   2.39  
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน  1,039.76   2.86   1,003.33   2.89   1,173.22   3.70  
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  840.23   8.21   922.28   8.69   1,015.48   8.51  
สินเช่ือรำยย่อย  4,485.70   2.86   4,338.25   2.81   4,870.34   3.12  

สินเช่ือธุรกิจ  -     -     -     -     19.04   0.05  

สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  87.45   0.61   100.10   0.82   65.71   0.78  

   สินเช่ืออ่ืน  3.37   0.10   3.20   0.11   2.22   0.08  
สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม  4,576.52   2.09   4,441.56   2.08   4,957.31   2.44  

ทั้งนี้ บริษัทมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน 11,844.73 ล้านบาท และมีระดับค่าเผ่ือผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ในระดับสูงทีร่้อยละ 258.8 

1.3 เงนิฝำกและเงนิกู้ยืม 

 เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 204,022.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปี 2564 โดยเงินฝากรวมมี
จ านวน 188,302.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,723.88 ล้านบาท (ร้อยละ 13.0) เป็นไปตามทิศทางการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 
ในขณะท่ีหุ้นกู้มีจ านวน 15,720.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 795.00 ล้านบาท (ร้อยละ 5.3) จากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) จ านวน 42,941 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 จากส้ินปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงิน
กู้ยืมของบริษัท และมี LCR ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 150.0 
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ตารางที่ 9 : โครงสร้างเงินฝาก  
เงินฝำก 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 65 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 65 
%QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 64 

%YoY 

  จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  1,820.83   2,254.53  (19.2)  2,162.08  (15.8) 
  ออมทรัพย์  42,929.52   46,207.23  (7.1)  46,931.70  (8.5) 
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  42,925.39   35,364.18  21.4  34,891.07  23.0 
  บัตรเงินฝาก  100,590.08   98,713.80  1.9  82,557.06  21.8 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  36.92   36.92  0.0  36.92  0.0 

เงินฝำกรวม  188,302.73   182,576.67  3.1  166,578.85  13.0 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในปี 2565 ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2564 ท่ามกลางสภาวะ
ตลาดทุนที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันผ่าน บล.ทิสโก้ ลดลงในทิศทางเดียวกันมาอยู่ที่ 1,680.80 
ล้านบาท จาก 2,073.13 ล้านบาทในปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ ลดลงร้อยละ 
19.2 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 685.22 ล้านบาท ในส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดของ บล.ทิสโก้ อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนที่
ร้อยละ 1.3 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 50.0 ลูกค้าสถาบัน
ต่างประเทศร้อยละ 5.9 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 44.0 

(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน  

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 จ านวน 374,063.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 
จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของธุรกิจกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล รายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของธุรกิจ
จัดการกองทุนมีจ านวน 1,595.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.6 จากปีก่อนหน้า จากยอดขายที่ลดลงของกองทุนที่ออกใหม่ใน
สภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออ านวย ในขณะที่รายได้รวมของธุรกิจจัดการกองทุนมีจ านวน 1,599.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.2 
เนื่องจากบริษัทไม่มีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมที่แปรผันตามผลประกอบการ (Performance Fee) เมื่อเทียบกับรายได้จ านวน 
502.73 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพร้อยละ 66.2 กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 19.4 และกองทุนรวมร้อยละ 14.4 ส่วนแบ่งตลาดของบลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 อยู่ที่อันดับ 9 คิดเป็นร้อยละ 4.6 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 17.8 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 3.8 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 
13 คิดเป็นร้อยละ 1.1 

ตารางที่ 10 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ จ าแนกตามประเภทกองทุน 
กองทุน 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 65 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 65 
%QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 64 

%YoY 

  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  247,652.36   238,111.55  4.0  227,117.13  9.0 
  กองทุนส่วนบุคคล  72,717.00   67,540.59  7.7  66,740.15  9.0 
  กองทุนรวม  53,694.41   51,840.31  3.6  67,019.55  (19.9) 
สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรรวม  374,063.77   357,492.45  4.6  360,876.82  3.7 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเส่ียง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 มีจ านวนทั้งส้ิน 37,721.91 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มเพื่อรองรับความเส่ียงจ านวน 
12,267.18 ล้านบาทท่ีประเมินจากแบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 479.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปี 2564 
ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิต โดยมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินอยู่สูงถึง  25,454.73 ล้านบาท
หรือร้อยละ 67.5 ของเงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่
ใช้รองรับความเส่ียงด้านเครดิตซึ่งเพิ่มขึ้น 606.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 เป็น 9,404.29 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อจ าน าทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง ท าให้สินเชื่อ
รวมของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ในช่วงปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มทิสโก้ปรับลดลง
จากร้อยละ 2.4 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับส้ินปีที่ ผ่านมา โดยกลุ่มทิสโก้มีการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะยาวที่ช่วยให้ลูกหนี้ท่ีปรับโครงสร้างสามารถกลับมาช าระหนี้ได้ 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดปรับลดลงจากส้ินปี 2564 ที่ 350.84 ล้านบาทมาอยู่ที่ 310.62 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.58 ปีมาอยู่ที่ 0.59 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ 
โดยระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.22 ปี มาอยู่ที่ 1.19 ปี  ในขณะที่ระยะเวลาโดย
เฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับลดลงจาก 0.64 ปี เป็น 0.59 ปี 

ตารางที่ 11 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ  

 

ระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับ 
อัตรำดอกเบี้ย  

หน่วย: ปี 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1  

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 65 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 64 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 65 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 64 

  สินทรัพย ์ 1.19 1.22 1,250.92 1,109.43 
  หนี้สิน1 0.59 0.64 (991.52) (844.59) 
ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap) 0.59 0.58 259.40 264.84 

1 ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ รวมถึงกลุ่มทิสโก้ และบล.ทิสโก้ 
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับ ธนาคาร
และกลุ่มทิสโก้ได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ ส้ินงวดธันวาคม 2565 
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งส้ิน 39,558.15 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 23.4 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 11.0 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ทีร่้อยละ 19.6 และ
ร้อยละ 3.7 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ าร้อยละ 8.5 ส าหรับ
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งส้ิน 38,919.66 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง รวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียง อยู่ที่ร้อยละ 20.6 ร้อยละ 17.1 
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และร้อยละ 3.5 ตามล าดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าที่ก าหนด และส าหรับ บล.ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 61.1 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0 

ตารางที่ 12 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย  
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน  

หน่วย: % 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 651 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 65 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 64 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินทิสโก้    

  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 17.1 17.6 18.6 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 3.5 3.9 4.6 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 20.6 21.5 23.3 

ธนำคำรทิสโก้    

  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 19.6 20.2 20.2 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 3.7 4.2 5.0 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 23.4 24.4 25.2 

        1ประมาณการ 
 


