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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับงวดไตรมาส * สิ +นสุดวันที, -. มิถุนายน *001 
 (รายงานฉบับนี +เป็นคาํอธิบายการเปลี,ยนแปลงที,สําคัญในงบการเงนิรวมที,ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) 

 
ภาวะตลาดเงนิตลาดทุน 

ในไตรมาส � ของปี �(() ภาวะเศรษฐกิจในประเทศยงัคงออ่นตวั จากการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนที3ชะลอตวั  
สว่นภาคการส่งออกฟื6นตวัค่อนข้างช้า ทั 6งนี 6 การบริโภคภาคเอกชนยงัคงอ่อนตวั เนื3องจากการระมดัระวงัการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือนจากภาระหนี 6สนิที3อยูใ่นระดบัสงู ขณะที3ภาคเอกชนชะลอการลงทนุใหม่เพื3อดคูวามชดัเจนของการฟื6นตวัทางเศรษฐกิจ
และการเมือง  อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายไตรมาส ความเชื3อมั3นของผู้บริโภคเริ3มมีสญัญาณดีขึ 6น หลงัสถานการณ์ทางการเมือง
คลี3คลาย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของคสช. 

ด้านตลาดเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอตัราดอกเบี 6ยนโยบาย (Repo-Eวนั) ที3ร้อยละ �.GG เพื3อกระตุ้นการฟื6นตวั
ของเศรษฐกิจในประเทศ สว่นอตัราดอกเบี 6ยเงินฝาก I เดือนเฉลี3ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ K แหง่เพิ3มขึ 6นจากร้อยละ E.EL 
ณ สิ 6นไตรมาส E ปี �(() เป็นร้อยละ E.I� ขณะที3อตัราดอกเบี 6ยเงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชั 6นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
K แหง่อยูที่3ร้อยละ O.)( ไมเ่ปลี3ยนแปลงเมื3อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า    

ภาวะตลาดทนุในไตรมาส � ปี �(() ปรับตวัดีขึ 6นอยา่งตอ่เนื3องจากไตรมาส E ปี �(() จากความเชื3อมั3นของนกัลงทนุ
ในประเทศที3ปรับตวัดีขึ 6นหลงัจากสถานการณ์การเมืองคลี3คลาย ทั 6งนี 6 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปิดที3ระดบั E,KL(.)( จุด ปรับตวั
เพิ3มขึ 6นจาก ณ สิ 6นไตรมาส E ปี �(() ที3 E,I)O.�O จุด และ ณ สิ 6นไตรมาส � ปี �((O ที3 E,K(E.RG จุด  โดยมีมลูค่าการซื 6อขาย
เฉลี3ยตอ่วนัเทา่กบั IL,REL ล้านบาท ลดลงจาก (O,�)L ล้านบาท ในไตรมาส � ปี �((O  

   

ผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มทิสโก้ 
  

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานรวมของไตรมาส * ปี *001 เปรียบเทียบกับข้อมูล
ไตรมาส * ปี *00; 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  มีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการในไตรมาส � ปี �(() 
จํานวน )R.O) ล้านบาทซึ3งส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ แต่เนื3องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื3น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลกัอื3นใด ดงันั 6นผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินที3ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของกลุม่ทิสโก้ ซึ3งประกอบด้วยกลุม่ธุรกิจหลกั � กลุม่ คือ 
กลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุม่ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

 กลุม่ทิสโก้มีผลกําไรหลงัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในไตรมาส � ปี �(() จํานวน RRE.)L ล้านบาท ลดลง EO).I( ล้านบาท 
(ร้อยละ EK.K) เมื3อเทียบกับไตรมาส � ปี �((O เป็นผลจากการตั 6งสํารองหนี 6สญูที3เพิ3มขึ 6น เพื3อรองรับความผนัผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ อยา่งไรก็ดี เมื3อเทียบกบัไตรมาส E ปี �(() กําไรสทุธิเพิ3มขึ 6นร้อยละ O.E โดยมีสว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ยของเงินให้สนิเชื3อ 
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เพิ3มขึ 6นจากร้อยละ I.G เป็นร้อยละ I.�  ขณะที3รายได้ที3มิใช่ดอกเบี 6ยจากธุรกิจหลกั1อยูที่3 E,KI(.G( ล้านบาท เพิ3มขึ 6น )).GK ล้าน

บาท (ร้อยละ (.)) เมื3อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที3เพิ3มขึ 6นร้อยละ 
E).G เมื3อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกนัภยั ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์ประกนัที3
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในช่วงที3ผา่นมา นอกจากนี 6 รายได้คา่ธรรมเนียมของธุรกิจจดัการกองทนุเพิ3มขึ 6นร้อยละ R.� 
ตามการขยายตวัของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร และการออกกองทุนที3ตอบรับกับความต้องการของตลาด ขณะที3รายได้ค่า
นายหน้าจากการซื 6อขายหลกัทรัพย์ลดลงร้อยละ I(.L ตามมลูคา่การซื 6อขายเฉลี3ยตอ่วนัที3ลดลง  

 สําหรับผลประกอบการไตรมาส � ปี �(() เมื3อเทียบกับไตรมาส E ปี �(() กลุ่มทิสโก้มีกําไรสทุธิหลงัผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยเพิ3มขึ 6น ().GR ล้านบาท หรือร้อยละ O.E สว่นหนึ3งเป็นผลจากรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิที3เพิ3มขึ 6นร้อยละ (.E จากต้นทนุเงินฝากที3
ลดลง โดยสว่นต่างอตัราดอกเบี 6ยของเงินให้สินเชื3อปรับตวัเพิ3มขึ 6นจากร้อยละ I.G มาอยู่ที3ร้อยละ I.� นอกจากนี 6 รายได้ที3มิใช่
ดอกเบี 6ยจากธุรกิจหลกัเพิ3มขึ 6นร้อยละ �.E ตามการเพิ3มขึ 6นของรายได้ค่านายหน้าจากการซื 6อขายหลกัทรัพย์ที3ร้อยละ EL.G และ
รายได้คา่ธรรมเนียมของธุรกิจจดัการกองทนุที3เติบโตร้อยละ O.( จากการปรับตวัที3ดีขึ 6นของภาวะตลาดทนุ  

 กําไรต่อหุ้นขั 6นพื 6นฐาน (Basic earnings per share) สําหรับไตรมาส � และงวด O เดือนแรกของปี �(() เท่ากับ 
E.�K บาทตอ่หุ้น และ �.KE บาทตอ่หุ้น เทียบกบักําไรตอ่หุ้นจํานวน E.(R บาทต่อหุ้น และ I.E) บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า สว่นอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นเฉลี3ยสําหรับไตรมาส � และงวด O เดือนแรก ปี �(() อยู่ที3ร้อยละ EO.) และ EO.O 
เทียบกบัร้อยละ �I.( และร้อยละ �K.E สาํหรับงวดไตรมาส � และ งวด O เดือนแรกของปี �((O 

 รายไดด้อกเบียสทุธิ 

ในไตรมาส � ปี �(() รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิ มีจํานวน �,K�I.�I ล้านบาท เพิ3มขึ 6น ERK.�� ล้านบาท (ร้อยละ L.)) จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี 6ยจํานวน K,L().LI ล้านบาท เพิ3มขึ 6น RE.)) ล้านบาท (ร้อยละ E.R) ขณะที3คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ยลดลง 
EG�.K( ล้านบาท (ร้อยละ K.G) เป็น �,KIK.OG ล้านบาท จากต้นทนุเงินฝากที3ลดลง สอดคล้องไปกบัการปรับลดอตัราดอกเบี 6ยนโยบายของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยในช่วงต้นปี �(() ทั 6งนี 6 เมื3อเทียบกบัไตรมาส E ปี �(() รายได้ดอกเบี 6ยสทุธิเพิ3มขึ 6น EE).IL ล้านบาท (ร้อยละ 
(.E) โดยมีรายได้ดอกเบี 6ย ลดลง EKG.KK ล้านบาท (ร้อยละ �.L) ขณะที3คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ยลดลง �().LI ล้านบาท (ร้อยละ R.O)  

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สนิเชื3ออยูที่3ร้อยละ O.( อยูใ่นระดบัเดียวกบัไตรมาส � ปี �((O ขณะที3ต้นทนุเงินทนุปรับตวั
ลดลงจากร้อยละ I.( ในไตรมาส � ปี �((O เป็นร้อยละ I.I จากต้นทนุดอกเบี 6ยเงินฝากที3ลดลง และบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที3
ขยายตวัเพิ3มขึ 6น สง่ผลให้สว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ยของเงินให้สนิเชื3อปรับตวัสงูขึ 6นเป็นร้อยละ I.� เมื3อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
หน้าที3ร้อยละ I.G  และสว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ยสทุธิ (Net Interest Margin) ในไตรมาส � ปี �(() อยู่ที3ร้อยละ �.R เพิ3มขึ 6นจากร้อยละ �.L 
ในไตรมาสเดียวกนัของปี �((O 

สําหรับรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิหลงัหกัหนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่าของไตรมาส � ปี �(() มี
จํานวน E,ERL.�( ล้านบาท ลดลง ��G.O� ล้านบาท (ร้อยละ E(.() โดยมีคา่ใช้จ่ายหนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจาก
การด้อยคา่จํานวน E,��K.RL ล้านบาท เมื3อเทียบกบั LEG.EI ล้านบาท ในไตรมาส � ปี �((O โดยคา่ใช้จ่ายที3เพิ3มขึ 6นเนื3องจากผล
ขาดทนุจากการขายรถยดึในตลาดรถมือสองเป็นหลกั   

                                                           
1
 รายได้ที3มิใช่ดอกเบี 6ยจากธรุกิจหลกั สทุธิค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที3เกี3ยวเนื3องกบัธรุกิจ 
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รายไดที้�มิใช่ดอกเบีย 

กลุม่ทิสโก้มีรายได้ที3มิใช่ดอกเบี 6ยจากธุรกิจหลกัจํานวน E,KI(.G( ล้านบาท เพิ3มขึ 6นเมื3อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี �((O
จํานวน )).GK ล้านบาท (ร้อยละ (.)) จากรายได้ที3มิใช่ดอกเบี 6ยจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที3เพิ3มขึ 6นจํานวน EIO.GI ล้านบาท         
(ร้อยละ E).G) จากการขยายตวัของธุรกิจนายหน้าประกนัภยั ซึ3งกลุม่ทิสโก้ได้มีการออกผลิตภณัฑ์ประกนัที3สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื3อง ในขณะที3รายได้คา่ธรรมเนียมพื 6นฐานของธุรกิจจดัการกองทนุเพิ3มขึ 6นจํานวน ER.GI ล้านบาท 
(ร้อยละ R.�) เมื3อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน สว่นหนึ3งเป็นผลจากการขยายตวัของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบกบั
การออกกองทนุรวมที3ตอบรับกบัความต้องการของตลาด สว่นรายได้คา่นายหน้าจากการซื 6อขายหลกัทรัพย์ลดลงจํานวน EGR.�� 
ล้านบาท (ร้อยละ I(.L) เมื3อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามมลูคา่การซื 6อขายเฉลี3ยตอ่วนัของตลาดที3ลดลงอยา่งมาก  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ในไตรมาส � ปี �(() ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน E,IOI.GL ล้านบาท ลดลง ��.G� ล้านบาท (ร้อยละ E.O) 
เมื3อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายที3ผนัแปรตามการเติบโตของรายได้ ทั 6งนี 6 กลุม่ทิสโก้
ยงัคงสามารถควบคมุต้นทนุในการดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงสง่ผลให้อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายตอ่รายได้รวมลดลงมาอยู่ที3
ร้อยละ I(.( เมื3อเทียบกบัร้อยละ I).O ในไตรมาสเดียวกนัของปี �((O  

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

กลุ่มทิสโก้มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับไตรมาส � ปี �(() จํานวน �K(.LL ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษี    
ร้อยละ ER.) เทียบกบัอตัราภาษีร้อยละ �G.K ในไตรมาส � ปี �((O  
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ฐานะการเงนิของกลุ่มทิสโก้ 
 

บทวิเคราะห์ฐานะการเงินรวมของกลุ่มทิสโก้ เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที,  -. มิถุนายน *001 กับข้อมูล ณ 
วันที, -= มีนาคม *001 

 สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวมของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() มีจํานวน I�R,KL�.(L ล้านบาท ลดลงร้อยละ E.G จากไตรมาส
ก่อนหน้า สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินให้สนิเชื3อจาก �LK,O((.K( ล้านบาทในไตรมาส E ปี �(() เป็น �LG,�)O.IR ล้านบาท 
(ร้อยละ E.()  
  
 หนี +สิน 

หนี 6สนิรวมของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() มีจํานวน IG(,))O.GL ล้านบาท ลดลงร้อยละ G.R เมื3อเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหุ้นกู้จาก K),R�(.GG ล้านบาท เป็น  KE,(IE.RG ล้านบาทในไตรมาสนี 6        
(ร้อยละ EI.I)  โดยธนาคารทิสโก้ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิก่อนครบกําหนดจํานวน � รุ่นจํานวน K,GGG ล้านบาท ทั 6งนี 6 สดัสว่น
หนี 6สินของกลุม่ทิสโก้ ประกอบด้วยเงินฝากซึ3งรวมเงินกู้ ยืมระยะสั 6นร้อยละ OR.L รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 
(.L หุ้นกู้ ร้อยละ E�.K และ อื3นๆ ร้อยละ I.G  

  

 ส่วนของเจ้าของ 
สว่นของเจ้าของ ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() มีจํานวน �I,)GO.(E ล้านบาท ลดลง KRK.GO ล้านบาท (ร้อยละ �.G) จาก

ไตรมาสแรกปี �(() เนื3องจากกลุม่ทิสโก้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี �((O ในเดือนพฤษภาคม �(() ในอตัรา
หุ้นละ �.GG บาท สาํหรับหุ้นสามญั และหุ้นบริุมสทิธิ รวมทั 6งสิ 6น E,OGE.�K ล้านบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ I).)  
สง่ผลให้มลูค่าตามบญัชีของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() เท่ากบั �R.OE บาทต่อหุ้น ลดลงจาก IG.�I บาทต่อหุ้น ณ 
สิ 6นไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี 6 ธนาคารทิสโก้ซึ3งเป็นบริษัทแกนของกลุม่ทิสโก้ได้ทําการเพิ3มทนุจดทะเบียน โดยการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน EG�,IRO,KEG หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ EG บาท เสนอขายที3หุ้นละ �I.LR บาท 
คิดเป็นเงินทนุใหมป่ระมาณ �,KKO ล้านบาท  
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ผลการดาํเนินงานของกลุ่มทิสโก้  

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 เงนิให้สินเชื,อ 

 เงินให้สินเชื3อของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() มีจํานวน �LG,�)O.IR ล้านบาท ลดลง K,I)R.G( ล้านบาท 
(ร้อยละ E.() จากไตรมาส E ปี �(() ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที3ออ่นตวั และปัญหาความไมแ่นน่อนทางการเมอืงในช่วงต้น
ไตรมาส � ทั 6งนี 6 สดัสว่นเงินให้สนิเชื3อของกลุม่ทิสโก้ แบง่ออกเป็น สินเชื3อรายย่อยร้อยละ OR.R สินเชื3อธุรกิจร้อยละ ER.( สินเชื3อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มร้อยละ R.) และสนิเชื3ออื3นๆ ร้อยละ G.R  

 สินเชื,อรายย่อย  

 กลุม่ทิสโก้มีสนิเชื3อรายยอ่ยจํานวน ER(,R(K.(O ล้านบาท ลดลงร้อยละ E.L จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื3อรายย่อย
ประกอบด้วย สนิเชื3อเช่าซื 6อรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และอื3นๆ ร้อยละ RE.L สินเชื3ออเนกประสงค์ร้อยละ ).( และสินเชื3อเพื3อการ
เคหะร้อยละ G.) โดยมลูคา่ของสนิเชื3อเช่าซื 6อมีจํานวน E)R,RK).�E ล้านบาท ลดลง I,RG(.K( ล้านบาท (ร้อยละ �.E) เมื3อเทียบ
กบัไตรมาส E ปี �(() สว่นใหญ่เป็นผลจากตลาดยานยนต์ที3ชะลอตวัลง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศงวด ( เดือน
แรกของปี �(() อยู่ที3 IO),EE� คนั ลดลงร้อยละ K�.� เมื3อเทียบกับยอดขายรถช่วงเดียวกันในปี �((O ที3 OIK,))( คนั ตาม
ภาวะเศรษฐกิจและการบริโภคที3อ่อนตวั  ทั 6งนี 6 อัตราปริมาณการให้สินเชื3อเช่าซื 6อรถยนต์ใหม่ของกลุ่มทิสโก้ต่อปริมาณการ
จําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉลี3ย (Penetration Rate) ใน ( เดือนแรกของปี �(() อยู่ที3ร้อยละ ).O นอกจากนี 6 สินเชื3ออเนกประสงค์มี
จํานวน EK,OGR.(� ล้านบาท เพิ3มขึ 6น I)K.() ล้านบาท (ร้อยละ �.O) เมื3อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า  

 สินเชื,อธุรกิจ  

 กลุม่ทิสโก้มีสนิเชื3อธุรกิจจํานวน (K,OGE.)R ล้านบาท เพิ3มขึ 6น E,)R(.EO ล้านบาท (ร้อยละ I.K) จากไตรมาส E ปี �(() 
จากการขยายตวัของสนิเชื3อในกลุม่ลกูค้าอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่สาธารณปูโภคและการบริการ แม้ว่าการลงทนุภาคเอกชนใน
ประเทศคอ่นข้างชะลอตวั  

สินเชื,อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

กลุ่มทิสโก้มีสินเชื3อขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน �),��K.EL ล้านบาท ลดลง �,(O�.GK ล้านบาท (ร้อยละ L.O) 
จากไตรมาสก่อนหน้า สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสินเชื3อเพื3อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) ตาม
ความจําเป็นของการสต๊อกสนิค้าของผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ที3ลดลง เนื3องจากตลาดปรับเข้าสูภ่าวะที3สมดลุระหว่างอปุสงค์และ
อปุทานมากขึ 6น ประกอบกบักําลงัซื 6อผู้บริโภคที3ออ่นตวัลงในช่วงที3ผา่นมา 

 สินเชื,ออื,นๆ  

กลุม่ทิสโก้มีสนิเชื3ออื3นๆจํานวน �,KR(.LO ล้านบาท ลดลงจํานวน O).)) ล้านบาท (ร้อยละ �.O) จากไตรมาส E ปี �(() 
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เงนิฝากรวม2  

 เงินฝากรวมมีจํานวน  �IK,O(O.OL ล้านบาท เพิ3มขึ 6น IKK.�K ล้านบาท (ร้อยละ G.E) จากไตรมาส E ปี �(() ตาม
แผนการปรับสดัส่วนโครงสร้างเงินทนุให้เหมาะสมกับการชะลอตวัของสินเชื3อ ทั 6งนี 6 ณ สิ 6นไตรมาส � กลุ่มทิสโก้มีสภาพคล่อง
สว่นเกินประมาณ �R,L)K ล้านบาท ซึ3งเมื3อรวมกบัสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน EK,IEI 
ล้านบาท (ตามเกณฑ์ที3รวมตัpวแลกเงินแล้ว) สง่ผลให้สนิทรัพย์สภาพคลอ่งทั 6งหมดคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งทั 6งหมดที3ร้อยละ 
E).G ซึ3งมากกวา่ที3เกณฑ์ที3 ธปท.กําหนดไว้ที3ร้อยละ O.G 

สินเชื,อด้อยคุณภาพและค่าเผื,อหนี +สงสัยจะสูญ 

 ในไตรมาส � ปี �(() อตัราสว่นหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื3อรวมอยู่ที3ร้อยละ �.�) เพิ3มขึ 6นจากร้อยละ E.LR 
ณ สิ 6นไตรมาส E ปี �(() อตัราสว่นหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื3อรวมเพิ3มขึ 6น จากหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากธุรกิจ
สินเชื3อเช่าซื 6อ และการหดตวัของพอร์ตสินเชื3อรวมซึ3งได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ทั 6งนี 6 
อตัราส่วนหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื3อรายย่อยในอตัราร้อยละ �.LR หนี 6ที3ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื3อธุรกิจในอตัราร้อยละ G.OO และหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื3อธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอตัราร้อยละ E.GG โดยหนี 6ที3ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั 6งหมดมีจํานวน O,IO(.LL ล้านบาท เพิ3มขึ 6น RRR.LR ล้านบาท (ร้อย
ละ EL.O) แบง่เป็นของธนาคารจํานวน (,(G).OG ล้านบาท และบริษัทย่อยอื3นจํานวน L(L.�L ล้านบาท      
 กลุ่มทิสโก้ตั 6งค่าใช้จ่ายหนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญูและรายการขาดทนุจากการด้อยค่ารวมจํานวน E,��K.RL ล้าน
บาทในไตรมาสนี 6 เทียบกับ LEG.EI ล้านบาทในไตรมาส � ปี �((O คิดเป็นร้อยละ E.)I ของยอดสินเชื3อเฉลี3ย โดยค่าใช้จ่ายที3
เพิ3มขึ 6นเนื3องจากผลขาดทนุจากการขายรถยดึในตลาดรถมือสองเป็นหลกั  ทั 6งนี 6 ณ สิ 6นไตรมาสนี 6 กลุม่ทิสโก้มียอดสํารองค่าเผื3อ
หนี 6สงสยัจะสญูและค่าเผื3อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 6ทั 6งสิ 6นจํานวน O,)G�.KE ล้านบาท โดยเงินสํารองเป็นสว่น
ของธนาคารจํานวน O,E�G.�G ล้านบาท ซึ3งสงูกวา่เกณฑ์ขั 6นตํ3าของธนาคารแหง่ประเทศไทยที3เทา่กบั I,KOG.�G ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราสว่นของเงินสาํรองของธนาคารตอ่สาํรองตามเกณฑ์ขั 6นตํ3าของธนาคารแหง่ประเทศไทยที3ร้อยละ E)O.L) ตามนโยบาย
การตั 6งสาํรองอยา่งระมดัระวงั     

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในไตรมาส � ปี �(() บล. ทิสโก้มีมูลค่าการซื 6อขายเฉลี3ยต่อวนัเท่ากบั �,GI�.(O ล้านบาท ลดลงร้อยละ IK.K เมื3อ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าที3 I,GRL.�L ล้านบาท ตามสว่นแบ่งการตลาดและปริมาณการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ที3ปรับตวัลดลง ทั 6งนี 6 บล.ทิสโก้มีสว่นแบง่การตลาดร้อยละ �.R (ไมร่วมบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์) ปรับลดลงจากร้อยละ I.� ในงวด
เดียวกันของปี �((O เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งตลาดของลกูค้าสถาบนัต่างประเทศ และลกูค้าสถาบนัในประเทศ ซึ3ง
ลกูค้าสถาบนับางสว่นชะลอการลงทนุเพื3อดคูวามชดัเจนของทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ทั 6งนี 6 สดัสว่นมลูคา่การซื 6อ
ขายหลกัทรัพย์ของบล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลกูค้าสถาบนัในประเทศร้อยละ �).) ลกูค้าสถาบนัต่างประเทศร้อยละ �).I และ
ลกูค้ารายยอ่ยในประเทศร้อยละ K(.G นอกจากนี 6 บล.ทิสโก้ได้เปิดให้บริการซื 6อขายหลกัทรัพย์และหน่วยลงทนุต่างประเทศ โดย
ลกูค้าที3เปิดบญัชีซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศจะสามารถซื 6อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ชั 6นนําของโลก ) แหง่ 

 

                                                           
2

 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ ยืมระยะสั 6นที3เป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกตขิองธนาคาร 
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(3) ธุรกิจจัดการกองทุน  

บลจ.ทิสโก้ มีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() จํานวน EOK,LKK.K( ล้านบาท เพิ3มขึ 6น ),GE).(I 
ล้านบาท (ร้อยละ K.K) เมื3อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้คา่ธรรมเนียมพื 6นฐานของธุรกิจจดัการกองทนุของไตรมาส � ปี 
�(() เทา่กบั ��K.)( ล้านบาท เพิ3มขึ 6น ER.GI ล้านบาท (ร้อยละ R.�) เมื3อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลจากการ
เพิ3มขึ 6นของสนิทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบกบัการออกกองทนุที3หลากหลายที3สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยใน
ระหว่างไตรมาสมีกองทุนตราสารทนุที3กําหนดเป้าหมายผลตอบแทน (Equity Trigger Fund) ถึงเป้าหมายจํานวน K กองทุน 
ได้แก่ กองทนุเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี 6 ทริกเกอร์ L% กองทนุเปิด ทิสโก้ เกาหลี อิควิตี 6 ทริกเกอร์ L% กองทนุเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริก-
เกอร์ L% และกองทนุเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี 6 ทริกเกอร์ L% นอกจากนี 6 คา่ธรรมเนียมผนัแปรตามผลการดําเนินงานเติบโตตาม
ภาวะตลาดทนุที3ปรับตวัดีขึ 6น 

ทั 6งนี 6 มลูคา่สนิทรัพย์ภายใต้การบริหารของบลจ.ทิสโก้ แบง่เป็นสดัสว่นของกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพร้อยละ OI.L กองทนุ
สว่นบคุคลร้อยละ ER.K และกองทนุรวมร้อยละ EO.L และมีสว่นแบ่งตลาด ณ วนัที3 IE พฤษภาคม �(() เป็นอนัดบัที3 R คิดเป็น
ร้อยละ I.( โดยแบ่งเป็นกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพซึ3งมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพเป็นอนัดบั I คิดเป็นร้อยละ 
EI.E  สาํหรับกองทนุสว่นบคุคลมีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบัที3 ) คิดเป็นร้อยละ ).I และกองทนุรวมอยู่ที3อนัดบัที3 EI คิดเป็นร้อย
ละ G.L 

 
การบริหารความเสี,ยง  
 เงินกองทนุของกลุม่ทิสโก้ตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุภายในเพื3อรองรับความเสี3ยง ณ วนัที3 IG มิถนุายน �(() 
มีจํานวนทั 6งสิ 6น ��,OEI.EK ล้านบาท ซึ3งมากกวา่เงินกองทนุขั 6นตํ3าของกลุม่เพื3อรองรับความเสี3ยงจํานวน EG,G(L.)I ล้านบาทที3
ประเมินจากแบบจําลองความเสี3ยงภายใน โดยลดลง �RK.RL ล้านบาทเมื3อเปรียบเทียบกบัสิ 6นไตรมาสแรกของปี �(() เนื3องจาก
การปรับลดลงของความเสี3ยงด้านเครดิตและด้านตลาด ซึ3งแสดงให้เห็นระดบัเงินกองทนุสว่นเกินที3มีอยู่สงูถึง E�,((K.K� ล้าน
บาทหรือร้อยละ ((.( ของเงินกองทนุรวม 

ความต้องการใช้เงินทนุโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ที3ประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุม่ประกอบด้วย  เงินกองทนุที3ใช้
รองรับความเสี3ยงด้านเครดิตลดลง �)R.GE ล้านบาท หรือร้อยละ I.K เป็น ),RK�.OK ล้านบาทเนื3องมาจากการลดลงของสินเชื3อ
รวมที3ร้อยละ E.K ระหวา่งไตรมาสผา่นมา โดยอตัราสว่นหนี 6ที3ไมก่่อให้เกิดรายได้ของกลุม่ทิสโก้เพิ3มขึ 6นจากร้อยละ E.R ณ สิ 6นไตร
มาสแรกของปี �(() เป็นร้อยละ �.I ณ สิ 6นไตรมาสที3 � ซึ3งส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัวเพิ3มขึ 6นของอัตราส่วนหนี 6ที3ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสนิเชื3อเช่าซื 6อ  

ในขณะที3เงินกองทนุที3ใช้รองรับความเสี3ยงด้านตลาดลดลงจาก I�L.IE ล้านบาท เป็น �GI.L( ล้านบาท ซึ3งเป็นผลจาก
การลดลงของความเสี3ยงจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จากการปรับตวัเพิ3มขึ 6นของมลูค่าหลกัทรัพย์และความผนัผวนที3ลดลงของ
สภาวะตลาดในช่วงที3ผา่นมา ในขณะเดียวกนั ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี 6สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ3มขึ 6นเป็น 
E.EG ปี ซึ3งยงัอยูใ่นกรอบนโยบายที3สามารถบริหารจดัการได้ โดยระยะเวลาเฉลี3ยของการปรับอตัราดอกเบี 6ย (Duration) ทางด้าน
สนิทรัพย์ปรับลดลงจาก E.(I ปี มาอยู่ที3 E.(G ปี ในขณะที3ระยะเวลาโดยเฉลี3ยของการปรับอตัราดอกเบี 6ย (Duration) ทางด้าน
หนี 6สนิปรับลดลงจาก G.KK ปี มาอยูที่3 G.KG ปี 

เมื3อพิจารณาในเรื3องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามลําดบั ทั 6งนี 6ธนาคารได้ดํารง
เงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี3ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามวิธี IRB โดยประมาณการอตัราเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี3ยง 
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(BIS Ratio) อยู่ที3ร้อยละ E(.IR โดยยงัคงสงูกว่าอตัราเงินกองทนุขั 6นตํ3าร้อยละ L.(G ที3กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
ในขณะที3เงินกองทุนชั 6นที3 E และชั 6นที3 � ต่อสินทรัพย์เสี3ยงของธนาคารอยู่ที3ร้อยละ EE.(E  และร้อยละ I.LL ตามลําดบั โดย
อตัราสว่นการดํารงเงินกองทนุชั 6นที3 E ดงักลา่วยงัคงสงูกว่าอตัราขั 6นตํ3าที3ร้อยละ O สําหรับ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทนุสภาพคลอ่ง
สทุธิตอ่หนี 6สนิทั3วไป (NCR) อยูที่3ร้อยละ OL.I�  ซึ3งยงัคงสงูกวา่อตัราขั 6นตํ3าที3สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนดไว้ที3ร้อยละ ).GG 
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ตารางที3 E  :  โครงสร้างรายได้ของกลุม่ทิสโก้ 

ประเภทของรายได้ 

ไตรมาส � ปี �((O ไตรมาส � ปี �(() 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้ดอกเบี 6ย      
  เงินให้สินเชื3อ  1,447.09  39.3   1,543.94  40.2  6.7  
  รายการระหวา่งธนาคาร  245.87  6.7   162.75  4.2  (33.8) 
  เงินให้เชา่ซื 6อและสญัญาเชา่การเงิน  3,026.98  82.1   3,036.59  79.1  0.3  

  เงินลงทนุ  46.12  1.3   114.55  3.0  148.4  
รวมรายได้ดอกเบี�ย  4,766.06  129.3   4,857.83  126.6  1.9  

  คา่ใช้จา่ยดอกเบี 6ย (2,537.05) (68.8) (2,434.60) (63.4) (4.0) 
รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ  2,229.01  60.5   2,423.23  63.2  8.7  

รายได้คา่ธรรมเนียม      
  รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  1,268.15  34.4   1,294.08  33.7  2.0  
  คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (58.60) (1.6) (47.78) (1.2) (18.5) 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,209.56  32.8   1,246.30  32.5  3.0  

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ และธุรกรรม 
  เพื3อค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 

 
 156.49  

 
4.2  

 
 26.61  

 
0.7  

 
(83.0) 

  รายได้อื3นๆ  307.43  8.3   221.56  5.8  (27.9) 
รวมรายได้จากการดําเนินงาน  3,902.48  105.9   3,917.70  102.1  0.4  

คา่ใช้จา่ยสง่เสริมการขายที3เกี3ยวเนื3องกบัธุรกิจ (217.57) (5.9) (80.59) (2.1)  
รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ  3,684.91  100.0   3,837.11  100.0  4.1 

  คา่ใช้จา่ยดําเนินงาน (1,385.10)  (1,363.08)   
  หนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจาก 
  การด้อยคา่ 

 
(810.13)  

 
(1,224.98)   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,489.67    1,249.05   (16.2) 

ภาษีเงินได้ (303.19)  (245.88)   

กาํไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,186.49    1,003.17   (15.5) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (27.35)  (11.38)   

กาํไรสุทธิ  1,159.14    991.78   (14.4) 
 
ตารางที3 2:  ผลตา่งของอตัราดอกเบี 6ย  

   
ปี �((O 
(ร้อยละ) 

O เดือน 
ปี 2556 
(ร้อยละ) 

O เดือน 
ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส � 
ปี 2556 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส � 
ปี 2557 
(ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื3อ (Yield on Loans) 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 
อตัราดอกเบี 6ยจา่ย (Cost of Fund) 3.5 3.6 3.4 3.5 3.3 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี +ย (Loan Spread) 3.1 3.0 3.1 3.0 3.2 
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ตารางที3 I:  โครงสร้างสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน    สดัสว่น  จํานวนเงิน    สดัสว่น  

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
  เงินสด 1,087.40  0.3  1,094.28  0.3  0.6  
  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 29,553.75  8.9  29,444.70  8.9  (0.4) 
  สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 12.51  0.0  23.71  0.0  89.6  
  เงินลงทนุในตราสารหนี 6 14,708.92  4.4  15,880.66  4.8  8.0  
  เงินลงทนุในตราสารทนุ 1,645.48  0.5  1,724.70  0.5  4.8  
  สินเชื3อธุรกิจ 52,806.63  15.9  54,601.79  16.6  3.4  
  สินเชื3อรายยอ่ย 199,498.98  59.9  195,954.56  59.5  (1.8) 
  สินเชื3อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 29,786.21  9.0  27,224.18  8.3  (8.6) 
  สินเชื3ออื3น 2,563.63  0.8  2,495.86  0.8  (2.6) 
  คา่เผื3อหนี 6สงสยัจะสญูและการปรับมลูคา่                                                                  
  จากการปรับโครงสร้างหนี 6 

 
(6,482.38) 

 
(1.9) 

 
(6,702.41) 

 
(2.0) 

 
3.4  

  สินทรัพย์อื3น 7,618.45  2.3  7,740.55  2.3  1.6  

รวมของกลุ่มทสิโก้ 332,799.58  100.0  329,482.58  100.0  (1.0) 

 
ตารางที3 K:  รายละเอียดของเงินให้สนิเชื3อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน     สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
  การผลิตและการพาณิชย์  18,227.90  6.4  18,230.66  6.5 0.0  
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  11,834.73  4.2  13,330.89  4.8 12.6  
  สาธารณปูโภคและการบริการ  21,997.07  7.7  22,317.04  8.0 1.5  
  การเกษตรและเหมืองแร่  746.93  0.3  723.21  0.3  (3.2) 
รวมสินเชื,อธุรกิจ  52,806.63  18.6  54,601.79  19.5 3.4 
สินเชื,อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  29,786.21  10.5  27,224.18  9.7 (8.6) 

  สินเชื3อเชา่ซื 6อ  183,852.66  64.6  179,947.21  64.2  (2.1) 
  สินเชื3อเพื3อการเคหะ  1,411.36  0.5  1,397.83  0.5 (1.0) 
  สินเชื3อเพื3อการอปุโภคบริโภค  14,234.96  5.0  14,609.52  5.2 2.6  
รวมสินเชื,อรายย่อย 199,498.98  70.1  195,954.56  69.9 (1.8) 

   สินเชื3ออื3น  2,563.63  0.9  2,495.86  0.9 (2.6) 
รวมของกลุ่มทสิโก้ 284,655.45  100.0  280,276.39  100.0 (1.5) 
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ตารางที3 (:  หนี 6ที3ไมก่่อให้เกิดรายได้จําแนกตามประเภทสนิเชื3อ 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
ร้อยละของ จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละของ จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ร้อยละ) สินเชื3อ (ล้านบาท) สินเชื3อ (ล้านบาท) 
  การผลิตและการพาณิชย์  0.98   178.14  3.3  1.10   200.36  3.1 12.5 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  0.52   61.62  1.1  0.51   68.55  1.1 11.2 
  สาธารณปูโภคและการบริการ  0.28   60.94  1.1  0.32   70.52  1.1 15.7 
  การเกษตรและเหมืองแร่  2.50  18.69 0.3  2.80  20.25 0.3 8.4 
รวมหนี +ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ของสินเชื,อธุรกิจ 

 
 0.60  

 
 319.39  

 
6.0 

  
0.66  

  
359.67  

 
5.7 

 
12.6 

หนี +ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ 
สินเชื,อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 0.83  

 
 248.67  

 
4.6 

  
1.00  

 
 271.49  

 
4.3 

 
9.2 

  สินเชื3อเชา่ซื 6อ  2.39   4,389.57  81.8  2.91   5,228.29  82.1 19.1 
  สินเชื3อเพื3อการเคหะ  5.56   78.44  1.5  5.38   75.17  1.2 (4.2) 
  สินเชื3อเพื3อการอปุโภคบริโภค  1.89  269.49 5.0  2.43  355.68 5.6 32.0 
รวมหนี +ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ของสินเชื,อรายย่อย 

  
2.37  

 
 4,737.50  

 
88.3 

  
2.89  

 
 5,659.14  

 
88.9 

 
19.5 

สินเชื3ออื3น  2.36   60.43  1.1  3.03   75.58  1.2 25.1 
รวมหนี +ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกลุ่มทสิโก้  1.89  5,365.99  100.0  2.27  6,365.88  100.0 18.6 

 
 
ตารางที3 O:  รายละเอียดของหนี 6สนิจําแนกตามประเภท  

หนี +สิน 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
เงินฝากรวม 234,312.43 75.9 234,656.68  76.7  0.1 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 16,418.87 5.3 19,367.22  6.3  18.0 
หุ้นกู้  47,925.00 15.5 41,531.90  13.6  (13.3) 
อื3น ๆ  9,942.70 3.2 10,220.28 3.3 2.8 
รวมของกลุ่มทสิโก้ 308,599.00 100.0 305,776.08 100.0 (0.9) 
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ตารางที3 ):  รายละเอียดโครงสร้างเงินฝาก  

ประเภทเงินฝาก 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน       สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
จา่ยคืนเมื3อทวงถาม  3,118.34  1.3  3,286.29  1.4 5.4  
ออมทรัพย์  42,714.58  18.2  46,035.96  19.6 7.8  
จา่ยคืนเมื3อสิ 6นระยะเวลา  33,242.46  14.2  30,697.01  13.1 (7.7) 
บตัรเงินฝาก  148,535.84  63.4  146,717.11  62.5 (1.2) 
เงินกู้ยืมระยะสั 6น  6,701.22  2.9  7,920.32  3.4 18.2  
เงนิฝากรวม  234,312.43  100.0  234,656.68  100.0 0.1  

 
ตารางที3 8:  มลูคา่ของสนิทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ. ทิสโก้ จําแนกตามประเภทกองทนุ 

ประเภทกองทุน 

ณ วนัที3 31 มีนาคม 2557 ณ วนัที3 30 มิถนุายน 2557 
เปลี3ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัสว่น จํานวนเงิน สดัสว่น 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
กองทนุสํารองเลี 6ยงชีพ 100,585.72 63.7 105,124.33 63.8 4.5  
กองทนุสว่นบคุคล 32,323.94 20.5 32,058.35 19.4 (0.8) 
กองทนุรวม 24,917.26 15.8 27,661.77 16.8 11.0  

รวม 157,826.92 100.0 164,844.45 100.0 4.4  

 

ตารางที3 R:  ระยะเวลาเฉลี3ยของการปรับอตัราดอกเบี 6ยของสนิทรัพย์และหนี 6สนิ และผลกระทบ  

ประเภทกองทนุ 

ระยะเวลาโดยเฉลี3ยของการปรับอตัราดอกเบี 6ย 
(ปี) 

การเปลี3ยนแปลงของรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิใน 1 ปี
ตอ่การปรับอตัราดอกเบี 6ยขึ 6นร้อยละ 1  

(ล้านบาท) 

ณ วนัที3  
31 มีนาคม 2557 

ณ วนัที3  
30 มิถนุายน 2557 

ณ วนัที3  
31 มีนาคม 2557 

ณ วนัที3  
30 มิถนุายน 2557 

สินทรัพย์ 1.53 1.50 1,225.96 1,275.69 
หนี 6สิน* 0.44 0.40 (1,895.37) (1,785.43) 
ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 1.09 1.10 (669.42) (509.74) 

* ไมร่วมบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากประจํา 


