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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

(รายงานฉบับน้ีเปนคําอธิบายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต) 
 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน  

ในป 2549 ภายใตแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-
14) อยางตอเนื่องจากรอยละ 4.00 ณ ส้ินป 2548 เปนรอยละ 5.00 ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2549 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้ไว
ตลอดชวงครึ่งหลังของป 2549 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 1.55 ในไตรมาส 4 ป 2548 เปนรอยละ 2.87 ในไตรมาส 4 ป 2549 

ขณะที่ตลาดหลักทรัพยไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมือง ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจาก
ปลายปที่แลว 33.89 จุด มาปดที่ระดับ 679.84 จุด โดยลดลงมากจากมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ออกมาในเดือนธันวาคม ป 2549 สวนมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทียบกับปที่แลวลดลงเล็กนอยจํานวน 
173.13 ลานบาท มาอยูที่ 16,280.91 ลานบาท 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมของป 2549 กับป  2548 

ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

 ในป 2549 รายไดดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 24.9 จากการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง และการขยายตัวอยาง
แข็งแกรงโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยรับที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การแขงขันดานเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยที่รุนแรง และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สงผลใหตนทุนทางการเงินของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมากกวาอัตรา
เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับ ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลงรอยละ 9.6 ในขณะเดียวกันรายไดที่มิใชดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น   รอย
ละ 8.0 จากการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย แมวาภาวะตลาดทุนโดยรวมจะ
ปรับตัวลดลงก็ตาม รายไดสุทธิกอนหักคาใชจายในการดําเนินงานและภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับใกลเคียงกับป 2548 
หากแตคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ และภาษีเงินไดนิติบุคคลไดปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะการขยายตัวธุรกิจและการปรบัสถานะ
ธุรกิจเปนธนาคารพาณิชย สงผลใหกําไรสุทธิของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2549 มีจํานวน 1,545.53 ลานบาท ลดลง 
245.32 ลานบาท (รอยละ 13.7) 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted Earning per share) สําหรับป 2549 เทากับ 1.87 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับกําไรตอหุน
ปรับลดจํานวน 2.21 บาท สําหรับป 2548 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของป 2549 เทากับรอยละ 12.0 เทียบกับป 
2548 ที่รอยละ 14.0 
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(1) โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2548 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

ป 2548 ป 2549 
ประเภทของรายได จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเช่ือ 589.70 11.4 943.33 18.8 60.0 
รายการระหวางธนาคาร 144.86 2.8 438.04 8.7 202.4 
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 3,544.06 68.7 4,068.35 80.9 14.8 
เงินลงทุน 288.78 5.6 255.59 5.1 (11.5) 

รวมรายไดดอกเบี้ย 4,567.40 88.5 5,705.31 113.5 24.9 
คาใชจายดอกเบี้ย (1,464.16) (28.4) (2,899.24) (57.7) 98.0 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 3,103.24 60.1 2,806.07 55.8 (9.6) 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย      

คานายหนาคาหลักทรัพย 621.95 12.1 648.53 12.9 4.3 
กําไรจากเงินลงทุน 334.06 6.5 455.38 9.1 36.3 
คาธรรมเนียม 876.86 17.0 891.77 17.7 1.7 
อื่น ๆ 224.19 4.3 226.52 4.5 1.0 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,057.06 39.9 2,222.20 44.2 8.0 
รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 5,160.30 100.0 5,028.27 100.0 (2.6) 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (290.85)  (377.45)  29.8 
รายไดจากหนี้สูญ 477.07   599.30  25.6 
รายไดรวมหลังหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 5,346.52   5,250.11  (1.8) 
คาใชจายดําเนินงาน      (2,892.84)   (3,047.58)  5.3 
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,453.68   2,202.53  (10.2) 
ภาษีเงินได (635.01)  (633.42)  (0.3) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (27.82)   (23.57)  (15.3) 
กําไรสุทธ ิ 1,790.85   1,545.53  (13.7) 

 

(2) รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลของป 2549 มีจํานวน 5,705.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,137.91 ลานบาท (รอยละ 
24.9) จากสิ้นป 2548 จากการขยายตัวของสินเชื่อทั้งสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยรับที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไร
ก็ตาม เปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1,435.08 ลานบาท (รอยละ 98.0) จากการขยาย
ฐานเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต และจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนื่องมาจากการแขงขัน
ดานเงินฝากที่รุนแรงของธนาคารพาณิชย จึงสงผลใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของปลดลง 297.17 ลานบาท (รอยละ 
9.6) 
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สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อไดปรับตัวดีขึ้นชวงครึ่งหลังของป เนื่องจากตนทุนเงินทุนเริ่มคงที่หลังจาก
ไดปรับตัวขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม สําหรับภาพรวมป 2549 อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
6.9 ในป 2548 เปนรอยละ 7.3 ขณะเดียวกัน ตนทุนเงินทุนไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา จึงสงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ใหสินเชื่อสําหรับป 2549 ออนตัวลงจากป 2548 มาอยูที่รอยละ 3.0 อยางไรก็ตาม อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ เริ่มทรงตัว
อยูที่รอยละ 3.3 ระหวางไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4  ของป 2549 

ตารางที่ 2 :  สวนตางอัตราดอกเบี้ย 
 ป 2548 

(รอยละ) 
ป 2549 
(รอยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ  (Yield on loans) 6.9 7.3 
อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 2.7 4.3 
    สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Loan Spread) 4.2 3.0 

(3) รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

ในป 2549 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 2,222.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 165.14 ลานบาท (รอย
ละ 8.0) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• รายไดคานายหนาจากธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเล็กนอย 26.57 ลานบาท (รอยละ 4.3) มาอยูที่ 648.53 ลาน
บาท ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผาน บล.ทิสโก ที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมา
จากนักลงทุนตางประเทศ สาเหตุหลักมาจากความสําเร็จของขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจระหวาง 
บล.ทิสโก และดอยซแบงก 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีจํานวน 887.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.19 ลานบาท (รอยละ 1.2) โดยสวน
ใหญเปนรายไดจากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายไดเพิ่มเติมจากการเปนตัวแทน
จําหนายประกันชีวิต ธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management)  

• กําไรจากเงินลงทุน มีจํานวน 455.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 121.32 ลานบาท (รอยละ 36.3) โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นอยางสูงจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในชวงไตรมาส 1  

• รายไดอื่นๆ มีจํานวน 226.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.62 ลานบาท (รอยละ 2.1) สวนใหญเพิ่มขึ้นจากการขาย
สินทรัพยรอการขายและสินทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้  

(4) คาใชจายการดําเนินงาน 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในป 2549  มีจํานวน 3,047.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 154.74 ลานบาท  
(รอยละ 5.3) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน มีจํานวน 1,216.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยที่ 10.82 ลานบาท (รอยละ 0.9) 

• คาธรรมเนียมและบริการ มีจํานวน 728.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น 139.83 ลานบาท (รอยละ 23.8) โดยเพิ่มขึ้น
มากในชวงปลายปตามปริมาณการขยายตัวของสินเชื่อ 
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• คาภาษีอากรมีจํานวน 101.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.34 ลานบาท (รอยละ 38.8) ตามรายไดดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นรวมทั้งการขยายตัวของสินเชื่อ 

• คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ มีจํานวน 451.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.79 ลานบาท  
(รอยละ 8.6) โดยเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนเงินจากรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2549 เปนรายไดจากหนี้สูญ
จํานวน 599.30 ลานบาท ทําใหรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวน 221.85 ลานบาท 

(6) ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ ป 2549 จํานวน 633.42 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ภาษีรอยละ 28.8 ลดลงจาก ป 2548 จํานวน 1.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.3  

ผลการดําเนินงาน 

(1) สินทรัพย  

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 84,781.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
9,498.66 ลานบาท (รอยละ 12.6) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง
ของเงินใหสินเชื่อทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอย สําหรับเงินลงทุนมีมูลคา 4,393.20 ลานบาท ลดลง 812.17 ลานบาท (รอย
ละ 15.6) เปนผลจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในสภาวะตลาดเอื้ออํานวย  

ตารางที่ 3: โครงสรางสินทรัพย 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
สินทรัพย จํานวนเงิน    

(ลานบาท) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 203.95 0.3 210.22 0.2 3.1 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,505.41 2.0 1,024.24 1.2 (32.0) 
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,000.00 2.6 1,718.00 2.0 (14.1) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,178.22 1.6 1,078.49 1.3 (8.5) 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,027.15 5.4 3,314.71 3.9 (17.7) 
  สินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 16.9 14,573.64 17.2 14.7 
  สินเชื่อรายยอย 47,248.89 62.8 56,249.53 66.3 19.0 
  สินเชื่ออื่น 3,994.84 5.3 3,818.06 4.5 (4.4) 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ (3,484.73) (4.6) (2,793.63) (3.3) (19.8) 
  สินทรัพยอื่น 5,904.34 7.7 5,588.16 6.7 (5.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 75,282.76 100.0 84,781.42 100.0 12.6 
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 เงินลงทุน 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีมูลคา 4,393.20 ลานบาท  ลดลงรอยละ 15.6 จากสิ้นป 2548  
เงินลงทุนในตราสารทุนลดลงรอยละ 21.7 เปน 3,314.71 ลานบาท เปนผลจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในสภาวะตลาด
เอื้ออํานวย ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงรอยละ 8.5 เปน 1,078.49 ลานบาท เนื่องจากธนาคารมีการลงทุนใน 
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 

 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้  

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 74,641.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 จาก 
ส้ินป 2548 โดยแบงเปนเงินใหสินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.5 เงินใหสินเชื่อรายยอยรอยละ 75.4 และเงินใหสินเชื่ออื่นรอยละ 5.1  

ทั้งนี้รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจมีปรากฏดังตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 4:   รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน     
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 6,779.39 10.6 7,329.45 9.8 8.1 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 4,148.82 6.5 4,808.79 6.4 15.9 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1,655.62 2.6 2,337.48 3.1 41.2 
  การเกษตรและเหมืองแร 120.86 0.2 97.91 0.1 (19.0) 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 19.9 14,573.64 19.5 14.7 
  สินเชื่อเชาซ้ือ 45,074.07 70.5 54,244.65 72.7 20.3 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 2,174.82 3.4 2,004.88 2.7 (7.8) 
รวมสินเชื่อรายยอย 47,248.89 73.9 56,249.53 75.4 19.0 
สินเชื่ออื่นๆ 3,994.84 6.2 3,818.06 5.1 (4.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 63,948.41 100.0 74,641.23 100.0 16.7 

รายละเอียดเงินใหสินเชื่อจําแนกตามระยะเวลาที่เหลือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.6.2 

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.6 เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากส้ินปกอนที่รอยละ 4.5  โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 3,449.27 ลานบาท 
(แบงเปนของธนาคารจํานวน 2,945.55 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 503.72 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 536.36 ลานบาท (รอยละ 
18.4) ทั้งนี้ สวนใหญเปนสัดสวนมาจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจ คิดเปนจํานวนเทากับ รอยละ 8.6 ของสินเชื่อ 
สําหรับสินเชื่อรายยอย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับรอยละ 2.2 ลดลงจากป 2548 ที่รอยละ 2.5     
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ตารางที่ 5:   หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทธุรกิจ รอยละของ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน   
(รอยละ) 

รอยละของ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 5.6 379.22 13.0 5.8 423.46 12.3 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 14.5 601.38 20.6 16.9 813.06 23.6 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 0.8 14.04 0.5 0.5 12.62 0.4 
  การเกษตรและเหมืองแร 1.3 1.53 0.1 0.9 0.86 0.0 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 7.8 996.17 34.2 8.6 1,250.00 36.3 
  สินเชื่อเชาซ้ือ 1.9 874.51 30.0 1.8 997.96 28.9 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 14.4 313.49 10.8 13.1 263.31 7.6 
รวมสินเชื่อรายยอย 2.5 1,188.01 40.8 2.2 1,261.27 36.5 
อื่นๆ 13.8 728.73 25.0 20.9 938.01 27.2 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 4.5 2,912.91 100.0 4.6 3,449.27 100.0 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้จํานวน 2,793.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.0 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของ
ธนาคารจํานวน 2,485.81 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,392.82 ลานบาท และเปนยอด
สํารองหนี้สูญทั่วไปจํานวน 92.99 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,141.99 ลานบาท 
ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน สําหรับประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยตั้งสํารองตามหลักเกณฑมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IAS 39) ที่ไดมี
การประกาศใชในรอบบัญชีสุดทายของป 2549 นั้น ไมมีผลกระทบในการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร 

 สินทรัพยรอการขาย 

สินทรัพยรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงรอยละ 13.6 จาก 1,206.69 ลานบาท มาอยูที่ 
1,042.80 ลานบาท โดยการลดลงสวนใหญเปนการจําหนายออกไป 

(2) หนี้สิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 72,098.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
9,897.46 ลานบาท (รอยละ 15.9) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น เปนผลจากการที่ธนาคารได
ระดมฐานเงินฝากไวเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต ทั้งนี้หุนกูระยะยาวอายุ 5 ป จํานวนรวม 4,800 ลานบาท มีการ
ปรับใหเปนเงินกูยืมระยะสั้น เนื่องจากมีอายุครบกําหนดชําระในป 2550 
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ตารางที่ 6:   รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

หนี้สิน จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
 (รอยละ) 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 46,773.60 75.2 66,288.14 91.9 41.7 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,415.25 10.3 2,156.98 3.0 (66.4) 
เงินกูยืมระยะยาว 5,167.74 8.3 361.70 0.5 (93.0) 
อื่น ๆ  3,844.51 6.2 3,291.74 4.6 (14.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 62,201.10 100.0 72,098.56 100.0 15.9 

(3) สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนและกําไรที่ยังไมไดจัดสรรมีจํานวน 12,682.86 ลานบาท และ 3,715.08 ลานบาท ตามลําดับ 
ลดลงจากการที่ธนาคารมีการจายเงินปนผลจํานวนมากในไตรมาส 2 สงผลใหมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 17.46 บาทตอหุน ลดลงจาก 18.12 บาทตอหุน ณ ส้ินป 2548 

(4) รายการนอกงบดุลและภาระผูกพัน 

ธนาคารมีรายการนอกงบดุลและภาระผูกพันซึ่งประกอบดวย การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 
และภาระผูกพันอื่น ในป 2549 และ 2548 จํานวน 6,194.32 ลานบาท และ 5,646.32 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นในป 
2549 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการค้ําประกันอื่นๆ รายละเอียดภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบ ขอ 3.29 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 74,641.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 10,692.82 ลานบาท (รอย
ละ 16.7)  จากสิ้นป 2548  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเชาซื้อ  จากการที่ธนาคารไดเริ่มรุกปลอยสินเชื่อเชาซื้อตั้งแต
ไตรมาส 2 เมื่อธนาคารเล็งเห็นวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมไดปรับตัวสูงขึ้นมากแลว หลังจากที่ธนาคารไดใชกลยุทธชะลอสินเชื่อเชา
ซื้อในชวงไตรมาส 1 ป 2549 

สัดสวนเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย แบงออกเปน สินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.5 สินเชื่อรายยอยรอย
ละ 75.4 และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 5.1  

 สินเชื่อธุรกิจ 

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 14,573.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,868.95 ลานบาท (รอยละ 
14.7)  จากสิ้นป 2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ กลุมอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง และกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย   
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 สินเชื่อรายยอย 

สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอยละ 96.4  และสินเชื่อเพื่อ
การเคหะรอยละ 3.6 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 54,244.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 9,170.58 ลานบาท (รอยละ 20.3)  
โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 30,437.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,230.82 ลานบาท (รอยละ 16.1) เมื่อเทียบกับป 
2548 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศของป 2549 อยูที่ 682,693 คัน ลดลงรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปกอนที่ 703,261 
คัน สงผลใหอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย 
(Penetration Rate) ของป 2549 อยูที่รอยละ 9.1 เพิ่มขึ้นอยางมากจากรอยละ 7.0 ณ ส้ินปกอน 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นรวมมีจํานวน 66,288.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,514.54 ลานบาท (รอยละ 41.7) 
จากสิ้นป 2548 โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
4.3 จากรอยละ 3.0 ณ ส้ินป 2548 การขยายตัวของฐานเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกเปนผลจากการที่ธนาคารไดออก
ผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากทั้ง 2 ชนิด พรอมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแตป 2548 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารไดเขารวม 
ATM Pool ซึ่งลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถทํารายการถอนเงินไดที่ตูเอทีเอ็มทั่วประเทศ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกลูกคาเงินฝากของธนาคารอยางตอเนื่อง 

ตารางที่ 7: รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน       
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

จายคืนเมื่อทวงถาม 1,133.34 2.4 1,389.98 2.1 22.6 
ออมทรัพย 260.47 0.6 1,464.16 2.2 462.1 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 19,042.26 40.7 32,194.22 48.6 69.1 
บัตรเงินฝาก 686.90 1.5 547.10 0.8 (20.4) 
ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 13,327.83 28.5 4,972.40 7.5 (62.7) 
เงินฝากรวม 34,450.80 73.7 40,567.86 61.2 17.8 
เงินกูยืมระยะสั้น 12,322.80 26.3 25,720.28 38.8 108.7 
รวมเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 46,773.60 100.0 66,288.14 100.0 41.7 

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นเทากับรอยละ 112.6 ลดลงจากรอยละ 136.7  
ณ ส้ินป 2548 เปนผลจากการที่ธนาคารไดจัดสรรแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับการขยายตัวของสินเชื่อ ในภาวะที่เงินใหสินเชื่อ
ขยายตัวอยางมาก 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยตลอดป 2549  ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 679.84 จุด ลดลงจากสิ้นป 2548 ที่ปดที่
ระดับ 713.73 จุด มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 16,280.91 ลานบาท ลดลงมาจากชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 
16,454.04 ลานบาท  เนื่องจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองรวมทั้งมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นของ
ธนาคารแหงประเทศไทยทําใหภาวการณลงทุนในตลาดหลักทรัพยชะลอตัวลง 
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มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 1,052.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนที่ 981.65 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเฉลี่ยในป 2549 ที่รอยละ 3.2 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 ที่รอยละ 3.0  
สงผลใหรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของป 2549 เพิ่มขึ้น 26.57 ลานบาท  (รอยละ  4.3) มาอยูที่  648.53   
ลานบาท โดยลูกคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 36.5  ลูกคา
สถาบันในประเทศรอยละ  23.3  และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 40.2 

(3) ธุรกิจจัดการกองทนุ 

 ธุรกิจจัดการกองทุนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 2549 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม 
84,736.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,606.83 ลานบาท (รอยละ 3.2) จากป 2548 แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 
62.6 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 28.8 และกองทุนรวมรอยละ 8.6 ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 บลจ. ทิสโก ไดรับมอบหมายใหบริหาร
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตอเปนครั้งที่สอง ทั้งกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุน 
มูลคารวม 9,355.00 ลานบาท  

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 293.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27.56 ลานบาท (รอยละ 10.4) 
จากป 2548 ซึ่งเปนการเติบโตตามจํานวนกองทุนและปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น  

บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนอันดับที่ 7 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  5.4 
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.7 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2  มีสวนแบงตลาด
รอยละ 16.6  และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 17 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.7 

ตารางที่ 8:   มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน       
(รอยละ) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน        
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง    
(รอยละ) 

 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 50,889.15 62.0 53,016.04 62.6 4.2 
กองทุนสวนบุคคล 20,843.48 25.4 24,392.50 28.8 17.0 
กองทุนรวม 10,397.31 12.6 7,328.23 8.6 (29.5) 

รวม 82,129.94 100.0 84,736.77 100.0 3.2 

 

สภาพคลอง 

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 210.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6.27 ลานบาท 
เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,048.92 ลานบาท นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมา
จากกิจกรรมลงทุนจํานวน 576.43 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการไดรับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุน 
ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,588.67 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทจาย 
เงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2549 
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แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 72,098.56 ลานบาท และ 
สวนของผูถือหุนจํานวน 12,682.86 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 5.7 โดยองคประกอบของแหลง
เงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินฝากคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.3 ของแหลงเงินทุน สําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และ
เงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 3.0 และรอยละ 36.2 ตามลําดับ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงใชไปของเงินทุนหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ ซึ่งมีจํานวน 74,641.23 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 
ทําใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารคิดเปนรอยละ 184.0 นอกจากนี้ธนาคารไดนําเงินทุนไปลงทุนใน รายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และเงินลงทุนในหลักทรัพย 

เงินกองทนุ 

ในระหวางป 2549 เงินกองทุนของธนาคารลดลงรอยละ 3.0 เปน 12,682.86 ลานบาท ในขณะที่ความตองการ 
ใชเงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เปน 6,467.23 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโต
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 48.4 เมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่ปรับคาโดย
สวนเกินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงและเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อพิจารณา
ถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารอยูในระดับที่รอยละ 13.42 และเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยูที่รอย
ละ 12.73 สูงกวาอัตราขั้นต่ําที่รอยละ 8.5 และรอยละ 4.25 ตามลําดับ ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะที่บล. ทิส
โก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 181.18 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํหนดไวที่รอยละ 7.0 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารมี
ดังนี้  

ตารางที่ 9:   อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
 31 ธันวาคม 2548 

 (รอยละ) 
31 ธันวาคม 2549 

(รอยละ) 
   เงินกองทุนขั้นที่ 1 14.25 12.73 
   เงินกองทุนทัง้สิ้น 15.85 13.42 

 
ตารางที่ 10:   ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (ป) 
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอการปรับ

อัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท) ประเภทกองทุน 
ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 

สินทรัพย 1.23 1.30 250.69 279.82 
หนี้สิน 0.48 0.40 (377.60)  (431.05) 
ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.75 0.90 (126.91)  (151.23) 
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อันดับความนาเช่ือถือ 

ในป 2549 ธนาคารไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือช้ันนํา 2 แหงดวยกัน คือ 

(1) บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

วันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศยืนยันอันดับเครดิตองคกรของธนาคาร และอันดับ
เครดิตหุนกูไมมีประกันของธนาคารคงเดิมที่ระดับ “A” ดวยแนวโนมอันดับเครดิตของธนาคาร “มีเสถียรภาพ”  

อันดับเครดิตดังกลาว สะทอนถึงความสามารถของคณะผูบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี คุณภาพสินทรัพยที่
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนสถานะทางการตลาดที่แข็งแกรงในธุรกิจเชาซื้อ และการกระจายตัวไปสูธุรกิจที่สรางรายไดจาก
คาธรรมเนียม ทั้งยังสะทอนถึงประโยชนจากการเปนธนาคารพาณิชย ที่จะทําใหธนาคารมีสภาพคลองและความยืดหยุนทาง
การเงินที่ดีขึ้นและมีโอกาสในระยะยาวสําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดย ทริสเรทติ้ง มีดังนี้ 

ผลอันดับเครดิต 9 ธันวาคม 2548/1 27 ธันวาคม 2549/2 
อันดับเครดิตองคกร 
อันดับเครดิตหุนกูไมมีประกัน 
TSCO077A: หุนกูไมมีประกัน 2,000 ลานบาท ไถถอนป 2550 
TSCO077B: หุนกูไมมีประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2550 
TSCO07OA: หุนกูไมมีประกัน 1,800 ลานบาท ไถถอนป 2550 
แนวโนมอันดับเครดิต 

A 
 

A 
A 
A 

มีเสถียรภาพ 

A 
 

A 
A 
A 

มีเสถียรภาพ 
/1 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
/2 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 

(2) บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

วันที่ 20 มีนาคม 2550 บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิตภายในประเทศ 
(National Ratings) ระยะยาวของธนาคารที่ระดับ ‘A(tha)’ ดวยแนวโนม “มีเสถียรภาพ” และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ส้ันอยูที่ระดับ ‘F1(tha)’  

อันดับเครดิตดังกลาวสะทอนถึงความเชื่อม่ันในคุณภาพสินทรัพยและฐานะเงินกองทุนของธนาคาร และความ 
สามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น รวมถึงความสามารถของคณะผูบริหาร 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดย ฟทช เรทติ้งส มีดังนี้ 
ผลอันดับเครดิต (unsolicited rating) 17 กรกฎาคม 2549/3 20 มีนาคม 2550/4 

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น 
แนวโนมอันดับเครดิต 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 
/3 บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 
/4 บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 

 


