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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับงวดไตรมำส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
(รำยงำนฉบับน้ีเป็นค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลงท่ีส ำคัญในงบกำรเงินรวมท่ีสอบทำนแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต) 

 
ภำวะตลำดเงินตลำดทุน 

ในไตรมำส 2 ปี 2560 ภำวะเศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออก  
กำรบริโภคภำคเอกชน และรำยได้ภำคกำรเกษตรที่ยังคงขยำยตัว ยอดขำยรถยนต์ภำยในประเทศในงวด 6 เดือนแรกของปี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ 409,980 คัน อีกทั้ง ภำคกำรท่องเที่ยวกลับมำเติบโตดีขึ้น อย่ำงไรก็ดี กำร
ลงทุนภำคเอกชนและภำครัฐยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมำส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.1 จำกรำคำอำหำรที่
ลดลง  

ธนำคำรแห่งประเทศไทยคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย (Repo-1 วัน) ที่ร้อยละ 1.50 โดยอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก 3 เดือน
เฉล่ียของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่งคงที่ที่ร้อยละ 0.93 ในขณะที่อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดี (MLR) ของ
ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 4 แห่ง ลดลงจำกร้อยละ 6.26 มำอยู่ที่ร้อยละ 6.20 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ ใน
เดือนมิถุนำยน 2560 ธนำคำรกลำงสหรัฐ (Fed) มีกำรปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 อีกร้อยละ 0.25 จำกร้อยละ 0.75-1.00 เป็น
ร้อยละ 1.00-1.25 

ภำวะตลำดทุนในไตรมำส 2 ปี 2560 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ โดยดัชนีตลำดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,574.74 
จุด คงทีเ่มื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี  ปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ลดลง โดยมูลค่ำกำรซื้อขำยเฉล่ียต่อ
วันลดลงจำก 48,336.95 ล้ำนบำทในไตรมำส 1 ปี 2560 มำเป็น 39,923.93 ล้ำนบำท ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนทั้งใน
และต่ำงประเทศ รวมถึงกำรปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ  

 
เหตุกำรณ์ส ำคัญ 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษำยน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรรับโอนธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยจำก ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคตและขยำยฐำนลูกค้ำและท ำให้กลุ่มทิสโก้สำมำรถน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรส ำหรับ
ลูกค้ำรำยย่อยได้อย่ำงหลำกหลำยให้แก่ลูกค้ำทุกกลุ่ม โดยกำรรับโอนธุรกิจดังกล่ำวคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2560 
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 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท 
  

บทวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำรเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทในไตรมำส 2 ปี 2560 เปรียบเทียบ
กับข้อมูลไตรมำส 2 ปี 2559 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  มีก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรในไตรมำส 2 ปี 2560 
จ ำนวน 71.59 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำร แต่เนื่องจำกบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีกำรประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ จึงเป็นงบกำรเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 

บริษัทมีผลก ำไรสุทธิในส่วนของบริษัทในไตรมำส 2 ปี 2560 จ ำนวน 1,505.14 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 297.50 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 24.6) เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 โดยเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิและรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

จำกธุรกิจหลัก1 ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยส ำรองหนี้สูญที่ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 

2.6 จำกควำมสำมำรถในกำรรักษำอัตรำดอกเบี้ยของสินเชื่อรวม และกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ รำยได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกรำยได้
ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ซึ่งเติบโตร้อยละ 7.8 จำกธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจจัดกำรกองทุนทีเ่ติบโตร้อยละ 16.9 จำกกำรออกกองทุนที่ตอบรับควำมต้องกำรของตลำด
ในช่วงตลำดทุนผันผวน อีกทั้ง บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจวำณิชธนกิจ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกัน
กำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.8 จำก
ปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลง นอกจำกนี้ กำรตั้งส ำรองหนี้สูญในไตรมำสนี้ลดลงร้อยละ 41.4 เมื่อเทียบกับ
ไตรมำสเดียวกันของปี 2559 จำกคุณภำพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ส ำหรับผลประกอบกำรในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 2,995.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 533.23 
ล้ำนบำท (ร้อยละ 21.7) จำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิท่ีร้อยละ 2.6 รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลักที่เติบโตร้อยละ 
11.1 และกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยส ำรองหนี้สูญที่ร้อยละ 32.1 รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นจำกทุกภำคธุรกิจ ทั้ง
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.4 และรำยได้ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจจัดกำรกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 รวมทั้ง บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจวำณิช
ธนกิจ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 

บริษัทมีก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (Basic earnings per share) ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2560 เท่ำกับ 1.88 บำทต่อหุ้น 
เพิ่มขึ้นจำก 1.51 บำทต่อหุ้นในไตรมำส 2 ปี 2559 ส่วนอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย ณ ไตรมำส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 
18.8 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 16.7 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 

 

                                                           
1
 รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลัก สุทธิค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ 
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 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในไตรมำส 2 ปี 2560 รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจ ำนวน  2,760.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 69.99 ล้ำนบำท (ร้อยละ 2.6) จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำ  โดยมีรำยได้ดอกเบี้ยจ ำนวน  3,928.01 ล้ำนบำท ลดลง 63.01 ล้ำนบำท (ร้อยละ 1.6) และมีค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ ำนวน   
1,167.40 ล้ำนบำท ลดลง 132.99 ล้ำนบำท (ร้อยละ 10.2) จำกต้นทุนเงินฝำกที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ  

อัตรำผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.8 ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 6.6 ในไตรมำส 2 ปี 2559 จำกกำร
เปล่ียนแปลงสัดส่วนจำกสินเชื่อเช่ำซื้อไปยังสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งมีอัตรำผลตอบแทนในระดับสูงกว่ำสินเชื่อเช่ำซื้อ ในขณะที่
ต้นทุนเงินทุนปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 2.2 ในไตรมำส 2 ปี 2559 เป็นร้อยละ 2.1 จำกต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝำกที่ลดลง ส่งผลให้
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 4.4 ในช่วงไตรมำส 2 ของปีก่อนหน้ำ มำเป็นร้อยละ 4.8  โดยส่วนต่ำงอัตรำ
ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) อยู่ทีร่้อยละ 4.1 ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 4.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 

ส ำหรับรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของไตรมำส 2 ปี 2560 มี
จ ำนวน 2,218.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 453.40 ล้ำนบำท (ร้อยละ 25.7) โดยมีค่ำใช้จ่ำยหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำอยู่ที่จ ำนวน 542.12 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับ 925.53 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปี 2559 ตำมคุณภำพ
สินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรควบคุมคุณภำพสินเชื่อที่มีประสิทธิภำพ 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

บรษิัทมีรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจำกธุรกิจหลักจ ำนวน  1,496.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 121.02 ล้ำนบำท (ร้อยละ 8.8) เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ สำเหตุมำจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ที่เพิ่มขึ้นจ ำนวน 70.26 ล้ำนบำท
(ร้อยละ 7.8) มำอยู่ที่  970.58 ล้ำนบำท จำกกำรขยำยตัวของธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย รำยได้ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจ
จัดกำรกองทุนมีจ ำนวน 304.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 43.88 ล้ำนบำท (ร้อยละ 16.9) เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ของปีก่อนหน้ำ 
จำกกำรออกกองทุนที่ตอบรับควำมต้องกำรของตลำด อีกทั้ง บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจวำณิชธนกิจ จ ำนวน 15 ล้ำนบำท 
จำกกำรเป็นผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ  อย่ำงไรก็ดี รำยได้ค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ลดลงจ ำนวน 7.20 ล้ำนบำท (ร้อยละ 3.8) มำอยู่ที่ 180.41 ล้ำนบำท ตำมปริมำณกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีล่ดลง  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ในไตรมำส 2 ปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนมีจ ำนวน 1,808.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 203.17 ล้ำนบำท (ร้อยละ 
12.7) เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ของปีก่อนหน้ำ ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรตำมกำรเติบโตของรำยได้และผลก ำไร 
โดยบริษัทยังคงสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงส่งผลให้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้รวม
ยังคงอยู่ในระดับต่ ำที่ร้อยละ 42.8 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2560 จ ำนวน 369.84 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำภำษีร้อยละ 
19.7 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 19.3 ในช่วงเดียวกันของปี 2559 
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 ฐำนะกำรเงินของบริษัท 
 

บทวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 กับข้อมูล ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2560  

สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 270,584.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จำกไตรมำส 1 ปี 
2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน จำก 36,466.20 ล้ำนบำท ณ ส้ินไตรมำสก่อนหน้ำ มำ
เป็น 46,118.06 ล้ำนบำท (ร้อยละ 26.5) ในขณะที่เงินให้สินเชื่อลดลงจำก 220,522.70 ล้ำนบำท ในไตรมำสก่อนหน้ำ เป็น  
216,148.52 ล้ำนบำท (ร้อยละ 2.0)  
 
 หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 239,052.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จำกส้ินไตรมำส
ก่อนหน้ำ เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกรวม จำก 160,955.96 ล้ำนบำท ณ ส้ินไตรมำสก่อนหน้ำ มำเป็น 161,399.18 ล้ำน
บำท (ร้อยละ 0.3) และหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจำก 57,400.00 ล้ำนบำท เป็น 62,594.00 ล้ำนบำท (ร้อยละ 9.0) ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินของ
บริษัทประกอบด้วยเงินฝำกซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะส้ันร้อยละ 67.5 รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินร้อยละ 1.6 หุ้นกู้ร้อยละ 
26.2 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 4.7 

 

 ส่วนของเจ้ำของ 
ส่วนของเจ้ำของ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 31,531.99 ล้ำนบำท ลดลง 1,370.69 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4.2) 

จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ในเดือนพฤษภำคม 2560 ในอัตรำหุ้น
ละ 3.50 บำท ส ำหรับหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งส้ิน 2,802 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 56.0 ส่งผล
ให้มูลค่ำตำมบัญชีของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 เท่ำกับ 39.38 บำทต่อหุ้น ลดลงจำก 41.10 บำทต่อหุ้น ณ ไตรมำส 1 
ปี 2560    
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  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

 เงินให้สินเชื่อ 

 เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 มีจ ำนวน 216,148.52 ล้ำนบำท ลดลง 4,374.18 ล้ำนบำท (ร้อย
ละ 2.0) จำกส้ินไตรมำส 1 ปี 2560 ตำมนโยบำยกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำงระมัดระวัง ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัท แบ่ง
ออกเป็น สินเชื่อรำยย่อยร้อยละ 72.0 สินเชื่อธุรกิจร้อยละ 21.5 สินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมร้อยละ 6.1 และสินเชื่อ
อื่นๆ ร้อยละ 0.3  

 สินเชื่อรำยย่อย  

 บริษัทมีสินเชื่อรำยย่อยจ ำนวน 155,709.68 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.8 จำกส้ินไตรมำสก่อนหน้ำ โดยสินเชื่อรำยย่อย
ประกอบด้วย สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 83.6 สินเชื่ออเนกประสงค์ร้อยละ 15.8 และสินเชื่อเพื่อกำรเคหะ
ร้อยละ 0.6 โดยมูลค่ำของสินเชื่อเช่ำซื้อมีจ ำนวน 130,123.69 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ ตำม
นโยบำยกำรปล่อยสินเชื่ออย่ำงระมัดระวงัในสภำวะทีห่น้ีครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขำยรถยนต์ใหม่ภำยในประเทศงวด 6 
เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 409,980 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับยอดขำยรถในช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ 368,630 
คัน ทั้งนี้ อัตรำปริมำณกำรให้สินเชือ่เชำ่ซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทตอ่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยรถยนตใ์หม ่(Penetration Rate) ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี 2560 ปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 7.2 จำกร้อยละ 8.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ  

นอกจำกนี้ สินเชื่ออเนกประสงค์มีจ ำนวน 24,668.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,012.05 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4.3) เมื่อเทียบกับ
ไตรมำส 1 ปี 2560 โดยเฉพำะกำรขยำยตัวของสินเชื่อส ำหรับลูกค้ำใหม่ผ่ำนช่องทำง “สมหวัง เงินส่ังได้” ที่ขยำยตัว 684.57 ล้ำน
บำท (ร้อยละ 9.0) มำอยู่ที่  8,277.93 ล้ำนบำทจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.6 ต่อสินเชื่ออเนกประสงค์รวม 
ทั้งนี้ ณ ส้ินไตรมำส 2 ปี 2560 สำขำส ำนักอ ำนวยสินเชื่อ “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ ำนวนทั้งสิ้น 156 สำขำทั่วประเทศ  

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ ำนวน 46,525.16 ล้ำนบำท ลดลง 957.62 ล้ำนบำท (ร้อยละ 2.0) จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วน
ใหญเ่ป็นผลมำจำกกำรช ำระคืนสินเชื่อในกลุ่มสำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  

สินเชือ่ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจ ำนวน 13,200.79 ล้ำนบำท ลดลง 663.25 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4.8) จำก
ส้ินไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำรลดลงของสินเชื่อกลุ่มธุรกิจกำรขนส่ง  

 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆจ ำนวน 712.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 30.02 ล้ำนบำท (ร้อยละ 4.4) จำกไตรมำส 1 ปี 2560 

เงินฝำกและเงนิกู้ยืม
 เงินฝำกและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ ำนวน 223,993.18 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเงิน
ฝำกรวมมีจ ำนวน 161,399.18 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 443.21 ล้ำนบำท (ร้อยละ 0.3) ในขณะท่ีหุ้นกู้มีจ ำนวน 62,594.00 ล้ำน
บำท เพ่ิมขึ้น 5,194.00 ล้ำนบำท (ร้อยละ 9.0) ท้ังน้ี ณ ส้ินเดือนมิถุนำยน 2560 ธนำคำรมีสินทรัพย์สภำพคล่องประมำณ  
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50,340.72 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 10,118.27 ล้ำนบำท (ร้อยละ 25.2) จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เพ่ือรองรับกำรเข้ำซื้อ
กิจกำรในอนำคต ท้ังน้ี สินทรัพย์สภำพคล่องคิดเป็นร้อยละ 22.5 เม่ือเทียบกับปริมำณเงินฝำกและเงินกู้ยืมของบริษัท   

สินเชื่อด้อยคุณภำพและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในไตรมำส 2 ปี 2560 บริษัทมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ท้ังหมดมีจ ำนวน 5,199.37 ล้ำนบำท ลดลง 21.42 ล้ำน
บำท (ร้อยละ 0.4) เมื่อเทียบกับส้ินไตรมำสก่อนหน้ำ จำกกำรปรับตัวดีขึ้นของคุณภำพสินเชื่อโดยรวมและกำรควบคุม
คุณภำพสินทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภำพ ซึ่งในจ ำนวนน้ีแบ่งเป็นของธนำคำรจ ำนวน 4,658.96 ล้ำนบำท และบริษัทย่อยอ่ืน
จ ำนวน 540.41 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.41 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
จำกไตรมำสก่อนหน้ำท่ีร้อยละ 2.37 จำกกำรหดตัวของสินเชื่อรวม โดยอัตรำส่วนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ประกอบด้วยหนี้ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อรำยย่อยในอัตรำร้อยละ 2.76 หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อธุรกิจในอัตรำร้อยละ 0.82 
และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในอัตรำร้อยละ 3.95  

บริษัทตั้งส ำรองหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญและรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรวมจ ำนวน 542.12 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำร้อยละ 0.99 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย ลดลงเมื่อเทียบกับ 925.53 ล้ำนบำทในไตรมำส 2 ของปีก่อนหน้ำ ตำมคุณภำพสินเชื่อที่
ปรับตัวดีขึ้น โดย ณ ส้ินไตรมำส 2 ปี 2560 บริษัทมียอดส ำรองค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ีทั้งสิ้นจ ำนวน 8,962.81 ล้ำนบำท โดยเงินส ำรองเป็นส่วนของธนำคำรจ ำนวน  8,415.29 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์
ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เท่ำกับ 4,175.49 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนของเงินส ำรองของธนำคำรต่อส ำรองตำม
เกณฑ์ขั้นต่ ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 201.54  

กำรตั้งส ำรองหนี้สูญยังคงอยู่ในระดับต่ ำ จำกสินเชื่อรวมที่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับคุณภำพสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้น 
และกำรรับรู้หนี้สูญรับคืนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ กำรตั้งส ำรองส่วนใหญ่เป็นกำรตั้งส ำรองหนี้สูญส่วนเกิน ซึ่งเป็นไปตำม
หลักกำรระมัดระวังเพื่อรองรับควำมผันผวนทำงธุรกิจ โดยในไตรมำสนี้ บริษัทมีกำรตั้งส ำรองหนี้สูญส่วนเกินเพิ่มขึ้น 404 ล้ำน
บำทจำกไตรมำสก่อนหน้ำ ส่งผลให้สัดส่วนเงินส ำรองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ณ ส้ินไตรมำสนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่
ร้อยละ 172.4   

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ในไตรมำส 2 ปี 2560 มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉล่ียต่อวันผ่ำน บล. ทิสโก้ เท่ำกับ 1,875.31 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 14.1 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำที่ 2,182.74 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกปริมำณกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลงในภำวะ
ตลำดทุนผันผวน และส่วนแบ่งตลำดของบล.ทิสโก้ที่ลดลงจำกร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ของปีก่อนหน้ำ 
โดยส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศลดลงจำกร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.0  ส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำสถำบันในประเทศ 
(ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ลดลงจำกร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 6.4 ในขณะที่ส่วนแบ่งตลำดของลูกค้ำรำยย่อยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 
1.6 เป็นร้อยละ 2.1 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้ำสถำบันในประเทศร้อยละ 32.6 
ลูกค้ำสถำบันต่ำงประเทศร้อยละ 28.3 และลูกค้ำรำยย่อยในประเทศร้อยละ 39.1 นอกจำกนี้ ในไตรมำส 2 บล.ทิสโก้มีรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ที่ 180.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ 

(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน  

บลจ.ทสิโก้ มีสนิทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำร ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 219,432.74 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 3.5 
เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ จำกกำรขยำยตัวของทุกภำคธุรกิจ ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้มีรำยได้ค่ำธรรมเนียมพื้นฐำนของธุรกิจจัดกำร
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กองทุนจ ำนวน 304.00 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2559 โดยในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ บลจ.ทิสโก้ 
ออกกองทุนที่หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ มูลค่ำสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพร้อยละ 63.7 กองทุน
ส่วนบุคคลร้อยละ 18.0 และกองทุนรวมร้อยละ 18.3 และมีส่วนแบ่งตลำด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เป็นอันดับที่ 8 คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 13.7 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่ง
ตลำดเป็นอันดับท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 5.3 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับท่ี 15 คิดเป็นร้อยละ 0.9 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตำมหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนภำยในเพื่อรองรับควำมเส่ียง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 31,492.85 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำเงินกองทุนขั้นต่ ำของกลุ่มเพื่อรองรับควำมเส่ียงจ ำนวน 10,194.25 ล้ำนบำทที่
ประเมินจำกแบบจ ำลองควำมเส่ียงภำยใน โดยลดลง 28.07 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินไตรมำสแรกของปี 2560 ส่วนใหญ่
เนื่องมำจำกกำรปรับลดลงของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตและด้ำนตลำด ซึ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่ มีอยู่สูงถึง 
20,298.60 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 67.6 ของเงินกองทุนรวม 

ควำมต้องกำรใช้เงินทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจำกแบบจ ำลองภำยในของกลุ่มประกอบด้วย  เงินกองทุนที่ใช้
รองรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิตลดลง 24.37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.3 เป็น 7,699.80 ล้ำนบำท โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ลดลง
ร้อยละ 2.0 ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ อัตรำส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของกลุ่มทิสโก้อยู่ที่ร้อยละ 2.41 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกร้อย
ละ 2.37 เนื่องจำกฐำนสินเชื่อที่ลดลง 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับควำมเส่ียงด้ำนตลำดลดลงจำกส้ินไตรมำสแรกที่ 152.59 ล้ำนบำทเป็น 107.04 ล้ำน
บำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรลดลงของควำมเส่ียงจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ในขณะเดียวกัน ควำมแตกต่ำง
ของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับลดลงเล็กน้อยมำอยู่ที่ 0.80 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบำยที่สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้ โดยระยะเวลำเฉล่ียของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย (Duration) ทำงด้ำนสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจำก 1.48 ปี มำอยุ่ที่ 1.47 
ปี ในขณะท่ีระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย (Duration) ทำงด้ำนหนี้สินยังคงอยู่ที่ 0.67 ปี 

เมื่อพิจำรณำในเรื่องควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมกฎหมำยของธนำคำรทิสโก้ และบล. ทิสโก้ ตำมเกณฑ์ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมล ำดับ ธนำคำรได้ด ำรง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตำมเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมวิธี IRB โดยอัตรำเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่
ร้อยละ 20.49 โดยยังคงสูงกว่ำอัตรำเงินกองทุนขั้นต่ ำร้อยละ 9.75 ที่ก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย  ในขณะที่เงินกองทุน
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนำคำรอยู่ที่ร้อยละ 15.57  และร้อยละ 4.92 ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนกำรด ำรง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่ำวยังคงสูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำร้อยละ 7.25 ส ำหรับ บล. ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน
ทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 42.46  ซึ่งยังคงสูงกว่ำอัตรำขั้นต่ ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 7.00 
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  พัฒนำกำรที่ส ำคัญในช่วงไตรมำส 2 ปี 2560  

กำรเตรียมควำมพร้อมกำรรับโอนกิจกำรลูกค้ำรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) 

ในช่วงไตรมำสที่ผ่ำนมำ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จ ำกัด ได้ร่วมกันเตรียมรำยละเอียด 
กระบวนกำร ระบบปฏิบัติกำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกำรถ่ำยโอนธุรกิจรำยย่อยจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง ท้ังนี้ บริษัทได้มีกำรออกหนังสือร่วมกัน ทั้งธนำคำรทิสโก้ บริษัท 
ออล-เวย์ส จ ำกัด และธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ส่งตรงถึงลูกค้ำเป็นรำยบุคคล เพื่อแจ้งก ำหนดกำรล่วงหน้ำในกำรยุติ
กำรให้บริกำรประเภทต่ำงๆ ของธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) กำรเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึง
ขั้นตอนส ำคัญต่ำงๆ ที่ลูกค้ำต้องด ำเนินกำรในกำรโอนย้ำยบัญชี โดยธนำคำรทิสโก้ได้ตั้งทีมเจ้ำหน้ำที่ร่วมประจ ำกำรที่สำขำ
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ทุกแห่ง ตั้งแต่วันท่ี 3 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรโอนบัญชี 
แนะน ำขั้นตอนท่ีลูกค้ำต้องปฏิบัติ และแนะน ำผลิตภัณฑ์/บริกำรของธนำคำรทิสโก้ที่จะมำทดแทน ทั้งนี้ ทีมเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร
ทิสโก้ และธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จะร่วมกันอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรให้กับลูกค้ำตลอด
ระยะเวลำก่อนถึงวันรับโอน 

นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ และบริษัท ออล-เวย์ส ยังคงด ำเนินกำรกำรรับโอนธุรกิจในทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำร
เตรียมควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร และกำรฝึกอบรมพนักงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรรับโอนสำขำของ
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) พร้อมทั้งกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรโอนถ่ำยข้อมูล และกำรทดสอบ
ระบบ โดยขั้นตอนดังกล่ำวเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่วำงไว้  

ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรรับโอนกิจกำร 

 ภำยหลังกำรรับโอนกิจกำรเสร็จส้ิน บริษัทคำดว่ำ สินทรัพย์ที่รับโอนมำจะมีจ ำนวนประมำณ 39 ,000 ล้ำนบำท ซึ่ง
ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อกำรเคหะร้อยละ 65 สินเชื่อบุคคลร้อยละ 15 สินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ 10 และสินเชื่อธุรกิจรำยย่อยร้อย
ละ 10 โดยประมำณ ทั้งนี้ บริษัทคำดว่ำคุณภำพสินทรัพย์ที่รับโอนมำจำกธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จะมีอัตรำส่วน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตรำส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เดิมของกลุ่มทิสโก้ 
ซึ่งภำยหลังจำกกำรรับโอน คำดว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของทั้งกลุ่มอย่ำงมีนัยส ำคัญ และไม่
ส่งผลกระทบต่อกำรตั้งส ำรองหนี้สูญตำมเกณฑ์ เนื่องจำกมีปริมำณเงินส ำรองเพียงพอ 

ในส่วนของผลกระทบต่อเงินกองทุน กำรรับโอนกิจกำรครั้งนี้ จะท ำให้บริษัทสำมำรถใช้เงินกองทุนส่วนเกินเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ โดยคิดเป็นกำรใช้เงนิกองทุนส่วนเกนิเท่ำกบั BIS ratio ประมำณร้อยละ 2 ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) จำกเงินกองทุนที่ใช้ไปในครั้งนี้ ได้ในอัตรำไม่น้อยกว่ำอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ียของ
กลุ่มทิสโก้ในระดับปัจจุบัน ทั้งนี้คำดว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับโอนกิจกำรจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในไตรมำส
แรกหลังกำรโอนกิจกำร และเป็นลักษณะกำรเกิดเพียงครั้งเดียว โดยบริษัทคำดว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบต่อผล
ก ำไรในไตรมำสนั้น เนื่องจำกจะมีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจใหม่เข้ำมำทดแทนกันได้ 
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ตำรำงที่ 1  :  โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท 

ประเภทของรำยได้ 

ไตรมำส 2 ปี 2559 ไตรมำส 2 ปี 2560 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนเงิน สัดสว่น จ ำนวนเงิน สัดสว่น 

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
รำยได้ดอกเบี้ย      
  เงินให้สินเชื่อ  1,347.44  33.4   1,475.99  34.9  9.5 
  รำยกำรระหว่ำงธนำคำร  133.45  3.3   139.25  3.3  4.3 
  เงินให้เช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน  2,466.19  61.2   2,261.25  53.5  (8.3) 
  เงินลงทุน  43.93  1.1   51.52  1.2  17.3 
รวมรายได้ดอกเบี้ย  3,991.01  99.1   3,928.01  92.9  (1.6) 

  ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (1,300.40) (32.3) (1,167.40) (27.6) (10.2) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  2,690.62  66.8   2,760.60  65.3  2.6 

รำยได้ค่ำธรรมเนียม      
  รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร  1,237.43  30.7   1,349.85  31.9  9.1 
  ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร (52.80) (1.3) (53.72) (1.3) 1.7 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,184.64  29.4   1,296.13  30.7  9.4 

  ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกเงินลงทุน และธุรกรรม 
  เพ่ือค้ำและปริวรรตเงินตรำตำ่งประเทศ 

(4.6) (0.1) (10.77) (0.3) 134.9 

  ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีสว่นได้เสีย  19.95  0.5   35.76  0.8  79.2 
  รำยได้อ่ืนๆ  208.62  5.2   294.14  7.0  41.0 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  4,099.24  101.7   4,375.86  103.5  6.7 

ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเช่ำซื้อ (70.44) (1.7) (147.36) (3.5)  
รวมรายได้จากการด าเนินงานสุทธิ  4,028.80  100.0   4,228.50  100.0  5.0 

  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (1,605.07)  (1,808.24)   
  หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขำดทุนจำก 
  กำรด้อยค่ำ 

 
(925.53) 

  
(542.12) 

  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,498.20    1,878.14   25.4 

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (289.04)  (369.84)   
ก ำไรส ำหรับงวด  1,209.16    1,508.29   24.7 

 ส่วนที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (1.52)  (3.16)   
ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัท  1,207.64    1,505.14   24.6 

 
ตำรำงที่ 2:  ผลต่ำงของอัตรำดอกเบี้ย  

  
ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 2 
ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 1 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 2 
ปี 2560 
(ร้อยละ) 

อัตรำผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 6.6 6.6 6.7 6.8 
อัตรำดอกเบี้ยจ่ำย (Cost of Fund) 2.2 2.2 2.0 2.1 

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread) 4.5 4.4 4.7 4.8 
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ตำรำงที่ 3:  โครงสร้ำงสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน    สัดสว่น  จ ำนวนเงิน    สัดสว่น  

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
  เงินสด 1,097.16  0.4  1,011.10  0.4  (7.8) 
  รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 36,466.20  13.7  46,118.06  17.0  26.5 
  สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ ์ 0.00  0.0  0.00  0.0  n/a 
  เงินลงทุนสุทธิ 8,766.12  3.3  7,359.10  2.7  (16.1) 
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำสุทธิ 469.44  0.2  506.22  0.2  7.8 
  สินเช่ือธุรกิจ 47,482.78  17.8  46,525.16  17.2  (2.0) 
  สินเช่ือรำยย่อย 158,493.02  59.4  155,709.68  57.5  (1.8) 
  สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 13,864.04  5.2  13,200.79  4.9  (4.8) 
  สินเช่ืออ่ืน 682.87  0.3  712.89  0.3  4.4 
  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (8,560.33) (3.2) (8,962.81) (3.3) 4.7 
  สินทรัพย์อ่ืน 8,089.11  3.0  8,403.98  3.1  3.9 
รวมของบริษัท 266,850.40  100.0  270,584.17  100.0  1.4 

 
ตำรำงที่ 4:  รำยละเอียดของเงินให้สินเชื่อจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนเงิน สัดสว่น จ ำนวนเงิน     สัดสว่น 

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
  กำรผลิตและกำรพำณิชย ์  9,181.34   4.2   9,080.81  4.2 (1.1) 
  อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  13,847.56   6.3   13,231.30  6.1 (4.5) 
  สำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  24,055.47   10.9   22,554.87  10.4 (6.2) 
  กำรเกษตรและเหมืองแร่  398.40   0.2   1,658.18  0.8 316.2 
รวมสินเช่ือธุรกิจ   47,482.78   21.5   46,525.16  21.5 (2.0) 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   13,864.04   6.3   13,200.79  6.1 (4.8) 

  สินเช่ือเช่ำซื้อ  133,887.68   60.7   130,123.69  60.2 (2.8) 
  สินเช่ือเพ่ือกำรเคหะ  948.76   0.4   917.36  0.4 (3.3) 
  สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค  23,656.58   10.7   24,668.63  11.4 4.3 
รวมสินเช่ือรำยย่อย  158,493.02   71.9   155,709.68  72.0 (1.8) 

   สินเช่ืออ่ืน  682.87   0.3   712.89  0.3 4.4 
รวมของบริษัท  220,522.70   100.0   216,148.52  100.0 (2.0) 
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ตำรำงที่ 5:  หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้จ ำแนกตำมประเภทสินเชื่อ 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ ำนวนเงิน สัดสว่น 
(ร้อยละ) 

ร้อยละของ จ ำนวนเงิน สัดสว่น 
(ร้อยละ) สินเช่ือ (ล้ำนบำท) สินเช่ือ (ล้ำนบำท) 

  กำรผลิตและกำรพำณิชย ์  1.77   162.40   3.1   1.73   157.02  3.0 (3.3) 
  อสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  0.57   78.75  1.5  0.56   74.54  1.4 (5.3) 
  สำธำรณูปโภคและกำรบริกำร  0.52   124.65  2.4  0.56   125.94  2.4 1.0 
  กำรเกษตรและเหมืองแร่  4.24  16.91 0.3  1.46  24.17 0.5 42.9 
รวมหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
ของสินเช่ือธุรกิจ 

 0.81   382.71  7.3  0.82   381.68  7.3 (0.3) 

หน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของ 
สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 3.99   553.86  10.6  3.95   521.63  10.0 (5.8) 

  สินเช่ือเช่ำซื้อ  2.72  3,636.95  69.7  2.78  3,617.78  69.6 (0.5) 
  สินเช่ือเพ่ือกำรเคหะ  8.77   83.16  1.6  9.45   86.65  1.7 4.2 
  สินเช่ือเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค  2.38  562.50 10.8  2.39  589.03 11.3 4.7 
รวมหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
ของสินเช่ือรำยย่อย 

 2.70  4,282.62  82.0  2.76  4,293.45  82.6 0.3 

  สินเช่ืออ่ืน  0.24   1.61  0.0  0.37   2.61  0.1 62.3 
รวมหน้ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ของบริษัท  2.37  5,220.80  100.0  2.41  5,199.37  100.0 (0.4) 

 
 
ตำรำงที ่6:  รำยละเอียดของหน้ีสินจ ำแนกตำมประเภท  

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน สัดสว่น จ ำนวนเงิน สัดสว่น 

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
เงินฝำกรวม 160,955.96  68.8  161,399.18  67.5  0.3 
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 5,242.05  2.2  3,917.81  1.6  (25.3) 
หุ้นกู้ 57,400.00  24.5  62,594.00  26.2  9.0 
อ่ืน ๆ  10,349.71 4.4 11,141.20 4.7 7.6 
รวมของบริษัท 233,947.72 100.0 239,052.18 100.0 2.2 
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ตำรำงที่ 7:  รำยละเอียดโครงสร้ำงเงินฝำก  

ประเภทเงินฝำก 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนเงิน สัดสว่น จ ำนวนเงิน       สัดสว่น 

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  3,018.77  1.9  2,586.69  1.6 (14.3) 
ออมทรัพย์  51,625.30  32.1  52,787.04  32.7 2.3 
จ่ำยคืนเม่ือสิ้นระยะเวลำ  18,728.38  11.6  20,474.60  12.7 9.3 
บัตรเงินฝำก  82,626.59  51.3  80,013.93  49.6 (3.2) 
เงินกู้ยืมระยะสั้น  4,956.92  3.1  5,536.92  3.4 11.7 
เงินฝำกรวม  160,955.96  100.0  161,399.18  100.0 0.3 

 
ตำรำงที่ 8:  มูลค่ำของสินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรของ บลจ. ทิสโก้ จ ำแนกตำมประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน สัดสว่น จ ำนวนเงิน สัดสว่น 

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 135,573.40 64.0 139,883.25 63.7 3.2 
กองทุนส่วนบุคคล 37,411.98 17.7 39,491.01 18.0 5.6 
กองทุนรวม 38,924.78 18.4 40,058.49 18.3 2.9 

รวม 211,910.16 100.0 219,432.74 100.0 3.5 

 

ตำรำงที่ 9:  ระยะเวลำเฉล่ียของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ  

ประเภทกองทุน 

ระยะเวลำโดยเฉลี่ยของกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย 
(ปี) 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสทุธิใน 1 ปี
ต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1  

(ลำ้นบำท) 

ณ วันที่  
31 มีนำคม 2560 

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 2560 

ณ วันที่  
31 มีนำคม 2560 

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 2560 

สินทรัพย ์ 1.48 1.47 1,052.36  1,132.36  
หนี้สิน* 0.67 0.67 (1,043.40) (1,021.32) 
ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap) 0.81 0.80 8.96  111.04  

* ไม่รวมบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์และบัญชีเงินฝำกประจ ำ 


