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ภำวะเศรษฐกิจและตลำดเงินตลำดทุน 

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน
เพิ่มขึ้นแตะระดับหลักหมื่นราย ท าใหภ้าครัฐยกระดับการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยมาตรการควบคุมการ
ระบาดที่เข้มขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนกันยายน สถานการณ์การระบาดเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น พร้อมกับการทยอยผ่อน
คลายมาตรการคุมเข้มต่างๆ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ผ่านมายังคงอ่อนตัวลงอย่างมาก ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หยุดชะงักลง ก าลังซื้อและรายได้ภาคครัวเรือนที่หดตัว รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง ในขณะที่ภาค
การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดี ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ส่วนภาคการ
ท่องเที่ยวค่อยๆเริ่มฟื้นตัว จากนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้าประเทศในโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ทั้งนี้  ยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศในงวด 8 เดือนแรกของปี 2564 มีจ านวน 467,809 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับฐานที่ต่ าในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  

ในส่วนของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  
ด้วยการพักช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งออกมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืน ท้ังการรักษาสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ SMEs และรายย่อย และการส่งเสริม
การปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาว ผ่านการยืดหยุ่นหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินเชื่อส าหรับสถาบันการเงิน อีกทั้ง การขยายระยะเวลา
ปรับลดอัตราเงินน าส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จากร้อยละ 0.46 ต่อปี ที่จะสิ้นสุดลงส้ินปี 2564 ขยายมาตรการต่อไป
จนถึงส้ินปี 2565 

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) ท่ีร้อยละ 0.50 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน
เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.33 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คงที่จากไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 5.31 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดปีระเภทเงนิเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ทีร่้อยละ 5.85 และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลู้กค้ารายย่อย
ชั้นดี (MRR) อยู่ที่ร้อยละ 6.03 

ส าหรับภาวะตลาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 ยังคงซบเซาท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น
ประกอบกับตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ “เอเวอร์แกรนด์” ในจีน 
ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวันที่ 
86,544.85 ล้านบาท ลดลงจาก 93,864.39 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2564 ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 
1,605.68 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 17.89 จุด หรือร้อยละ 1.1 จากไตรมาสก่อนหน้า 
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ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการในไตรมาส 3 ปี 2564 
จ านวน 8.91 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผล แต่เนื่องจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงเป็นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวดไตรมำส 3 ปี 2564 

 ส าหรับผลประกอบการของบริษัทงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ก าไรสุทธิในส่วนของบริษัทมีจ านวน 1,560.45 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นและมาตรการการล็อกดาวน์
ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ธุรกิจหลักชะลอตัวลง โดยในไตรมาสนี้  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอ่อนตัวลงร้อยละ 1.8 ตามพอร์ตสินเชื่อที่
ยังคงหดตัว ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักลดลงร้อยละ 9.9 ทั้งจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจตลาดทุน 
ประกอบกับมีผลขาดทุนบางส่วนจากมูลค่าเงินลงทุนที่ผันผวนตามสภาวะตลาดทุนทั่วโลก ส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย จากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อ และคุณภาพสินทรัพย์ที่
ยังสามารถควบคุมได้ดีกว่าคาด ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ท้ังนี้ ระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ยังคงสูงอยู่ที่ร้อยละ 196.5 

 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2563 ก าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 จากการชะลอตัวของธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการรับรู้ผลขาดทุนของเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 4.9 ตาม
การชะลอตัวของสินเชื่อ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักลดลงร้อยละ 12.1 โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในระหว่างการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการตั้งส ารองเพื่อรองรับความเส่ียงล่วงหน้าไว้อย่างเพียงพอ  

ทั้งนี้ บรษิัทมีก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 1.95 บาทต่อหุ้น 
ลดลงจาก 2.08 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลงจาก 2.01 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีอัตราผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) ส าหรับไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 16.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)           
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2564    หน้า 3/15 

 

ตารางที่ 1.1 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท 
งบก ำไรขำดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ไตรมำส 3  
ปี 2564 

ไตรมำส 2  
ปี 2564 

%QoQ 
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

%YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย      
  เงินให้สินเช่ือ  1,771.87   1,798.65  (1.5)  1,934.63  (8.4) 
  รายการระหว่างธนาคาร  37.23   42.21  (11.8)  40.14  (7.3) 
  เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  1,814.14   1,897.85  (4.4)  2,075.74  (12.6) 
  เงินลงทุน  20.89   15.20  37.4   31.76  (34.2) 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  3,644.13   3,753.91  (2.9)  4,082.27  (10.7) 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (551.14) (604.93) (8.9) (829.92) (33.6) 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  3,092.98   3,148.98  (1.8)  3,252.35  (4.9) 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,212.77  1,355.34  (10.5) 1,367.54  (11.3) 
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (85.50) (130.46) (34.5) (87.62) (2.4) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 1,127.27  1,224.88  (8.0) 1,279.92  (11.9) 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน 

(108.62) 256.52 (142.34) 62.34  (274.2) 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย (13.64) 10.78  (226.48) (1.93) 606.7  
  รายได้อ่ืนๆ  79.70   73.48  8.5   103.12  (22.7) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  4,177.70   4,714.64  (11.4)  4,695.80  (11.0) 

  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (1,968.28) (2,070.33) (4.9) (2,081.98) (5.5) 
  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (254.34) (564.98) (55.0) (604.95) (58.0) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  1,955.07   2,079.32  (6.0)  2,008.87  (2.7) 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (394.52) (413.17) (4.5) (397.23) (0.7) 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  1,560.56   1,666.15  (6.3)  1,611.64  (3.2) 

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.11) (0.09) 17.4  (0.11) 2.0  
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท  1,560.45   1,666.06  (6.3)  1,611.53  (3.2) 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 

ก าไรสุทธิส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจ านวน 4,990.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2563 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุน การรับรู้ก าไรจากเงินลงทุน และ
ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ลดลง โดยบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 4.9 จากการชะลอตัวของ
เงินให้สินเชื่อ ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุน และการรับรู้ก าไรจากเงิน
ลงทุน อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่อนตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อ ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทได้ตั้งส ารองเพื่อ
รองรับความเส่ียงล่วงหน้าไปแล้ว ตามนโยบายการตั้งส ารองอย่างระมัดระวัง 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 6.23 บาทต่อหุ้น 
เพิม่ขึ้นจาก 5.53 บาทต่อหุ้นในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 16.9 
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ตารางที่ 1.2 : งบก าไรขาดทุนของบริษัท 
งบก ำไรขำดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

9 เดือน  
ปี 2564 

9 เดือน  
ปี 2563 

%YoY 

รำยได้ดอกเบี้ย    
  เงินให้สินเช่ือ  5,376.66   6,101.19  (11.9) 
  รายการระหว่างธนาคาร  122.67   212.89  (42.4) 
  เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  5,614.36   6,333.78  (11.4) 
  เงินลงทุน  60.63   109.13  (44.4) 
รวมรำยได้ดอกเบี้ย  11,174.32   12,756.99  (12.4) 

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,822.07) (2,918.52) (37.6) 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  9,352.26   9,838.46  (4.9) 

  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  4,303.15   4,015.08  7.2  
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (408.13) (250.98) 62.6  
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ  3,895.02   3,764.10  3.5  

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน 

463.94  40.39  1,048.5  

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย 10.30  30.94  (66.7) 
  รายได้อ่ืนๆ  272.25   296.23  (8.1) 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน  13,993.78   13,970.13  0.2  

  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (6,103.15) (5,891.71) 3.6  
  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (1,652.38) (2,559.95) (35.5) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  6,238.24   5,518.47  13.0  

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (1,247.82) (1,091.16) 14.4  
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  4,990.42   4,427.31  12.7  

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.29) (0.29) (1.1) 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท  4,990.13   4,427.01  12.7  

รำยละเอียดผลประกอบกำรงวดไตรมำส 3 ปี 2564 เทียบกับไตรมำส 3 ปี 2563 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจ านวน 3,092.98 ล้านบาท ลดลง 159.37 ล้านบาท (ร้อยละ 4.9) จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจ านวน 3,644.13 ล้านบาท ลดลง 438.14 ล้านบาท (ร้อยละ 10.7) เป็นผลมาจาก
การชะลอตัวของเงินให้สินเชือ่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการช าระคืนหนี้กอ่นก าหนดของลูกหนี้ธุรกจิขนาดใหญ่รายหนึ่ง และการปล่อย
สินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง ในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ านวน 551.14 ล้านบาท ลดลง 278.77 ล้านบาท (ร้อยละ 33.6)  

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 6.82 ลดลงจากร้อยละ 7.04 ในไตรมาส 3 ปี 2563 ตามการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาด ส าหรับต้นทุนเงินทุนลดลงจากร้อยละ 1.46 มาเป็นร้อยละ 1.10 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพในภาวะดอกเบี้ยขาลง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.58 มาเป็น
ร้อยละ 5.72 ในขณะท่ีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ทีร่้อยละ 4.88 
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ตารางที่ 2 : ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย  

หน่วย: % ปี 2563 
ไตรมำส 3 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2564 

ไตรมำส 3 
ปี 2564 

  อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on Loans) 7.08 7.04 6.82 6.82 
  อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund) 1.58 1.46 1.16 1.10 
ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย (Loan Spread) 5.50 5.58 5.67 5.72 

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) 4.62 4.70 4.79 4.88 
 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ านวน 1,084.72 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 24.9 จากไตรมาส 3 ของปีก่อนหน้า จากการ
ชะลอตัวของธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการการล็อกดาวน์ในหลายพื้นท่ี ส าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักมี
จ านวน 1,272.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจาก
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงจ านวน 154.61 ล้านบาท (ร้อยละ 18.6) มาอยู่ที่ 674.71 ล้านบาท จากการชะลอตัวของรายได้
ค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัย และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับสินเชื่อ  ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจ านวน 40.57 ล้านบาท (ร้อยละ 26.2) มาอยู่ที่ 195.18 ล้านบาท ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน (FVTPL) จ านวน 
109.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจ านวน 58.79 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นไปตามมูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงในภาวะ
ที่ตลาดทุนท่ัวโลกผันผวน 

ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  
ประเภทของรำยได้ 

หน่วย: ล้านบาท 
ไตรมำส 3  
ปี 2564 

ไตรมำส 2  
ปี 2564 

%QoQ 
ไตรมำส 3  
ปี 2563 

%YoY 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 674.71  723.13  (6.7) 829.33  (18.6) 
     ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 465.90  490.33  (5.0) 543.63  (14.3) 
     ธุรกิจธนาคารพาณิชย์อ่ืน 208.82  232.80  (10.3) 285.69  (26.9) 
  ธุรกิจจัดการกองทุน 401.73  464.92  (13.6) 411.68  (2.4) 
  ธุรกิจหลักทรัพย ์ 195.18  223.06  (12.5) 154.61  26.2  
  ธุรกิจวาณิชธนกิจ 1.32  1.44  (8.4) 53.02  (97.5) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมจำกธุรกิจหลัก 1,272.94  1,412.55  (9.9) 1,448.63  (12.1) 

  ก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินและเงินลงทุนสุทธิ (108.62) 256.52  (142.3) 62.34  (274.2) 
  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย (13.64) 10.78  (226.5) (1.93) 606.7  
  รายได้เงินปันผล 15.07  12.88  17.0  20.21  (25.4) 
  รายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจจัดการกองทุน 4.46  3.39  31.7  1.82  145.8  
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (85.50) (130.46) (34.5) (87.62) (2.4) 
รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรวม 1,084.72  1,565.66  (30.7) 1,443.45  (24.9) 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีจ านวน 1,968.28 ล้านบาท ลดลง 113.70 ล้านบาท (ร้อยละ 5.5) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 
ของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการชะลอตัวของรายได้และผลก าไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถ
ควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 47.1 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (ECL) มีจ านวน 254.34 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับจ านวน   
604.95 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดสินเชื่อเฉล่ีย เนื่องมาจากพอร์ตสินเชื่อที่หดตัวลง
และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีกว่าความคาดหมาย โดยบริษัทได้ตั้งส ารองเพื่อรองรับสถานการณ์รุนแรงของการระบาด
ของโควิด-19 สะสมไว้แล้วเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 3 รวมถึง
มาตรการการคลายล็อกดาวน์ และอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้แนวโน้มของคุณภาพสินทรัพย์มีทิศทางที่ดี
ขึ้น เทียบกับเงินส ารองที่ได้ตั้งไว้แล้ว  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 394.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 
20.2  
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ฐำนะกำรเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 244,634.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 จากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยเงินให้สินเชื่อลดลงมาอยู่ที่ 204,408.14 ล้านบาท (ร้อยละ 4.5) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงมาอยู่
ที่ 27,077.08 ล้านบาท (ร้อยละ 16.6) ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่
ที ่2,130.20 ล้านบาท (ร้อยละ 8.6) และเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที ่11,012.96 ล้านบาท (ร้อยละ 42.5) 

ตารางที่ 4 : โครงสร้างสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 64 
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 64 %QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 63 %YTD 

  เงินสด  1,052.74   1,054.16  (0.1)  1,220.21  (13.7) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  27,077.08   32,482.65  (16.6)  38,212.03  (29.1) 
  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์  -     -    n.a.  62.09  n.a. 
  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน 

 2,130.20   1,961.76  8.6   2,173.02  (2.0) 

  เงินลงทุนสุทธิ  11,012.96   7,728.01  42.5   9,953.26  10.6  
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการรว่มค้าสุทธิ  810.18   828.95  (2.3)  804.92  0.7  
    เงินให้สินเช่ือ  204,408.14   213,994.81  (4.5)  224,811.55  (9.1) 
    ดอกเบี้ยค้างรับ  1,820.08   1,827.54  (0.4)  1,901.98  (4.3) 
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (11,975.49) (12,540.59) (4.5) (11,825.54) 1.3  
  เงินให้สินเช่ือและดอกเบี้ยค้างรับสทุธิ 194,252.73  203,281.75  (4.4) 214,887.99  (9.6) 
  สินทรัพย์อ่ืน  8,298.81   8,550.50  (2.9)  8,129.70  2.1  
สินทรัพย์รวม  244,634.71   255,887.77  (4.4)  275,443.21  (11.2) 

หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 205,224.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 จากไตรมาสก่อน
หน้า โดยเงินฝากรวมลดลงมาอยู่ที่ 168,850.39 ล้านบาท (ร้อยละ 6.8) และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินลดลงมาอยู่ที่  
7,597.22 ล้านบาท (ร้อยละ 4.2) ในขณะท่ีหุ้นกู้เพิ่มขึ้นมาเป็นจ านวน 14,925.00 ล้านบาท (ร้อยละ 1.0)  

ตารางที่ 5 : โครงสร้างหน้ีสิน 
หน้ีสิน 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 64 
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 64 %QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 63 %YTD 

  เงินฝากรวม  168,850.39   181,086.79  (6.8)  203,509.74  (17.0) 
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  7,597.22   7,928.02  (4.2)  5,807.65  30.8  
  หุ้นกู้  14,925.00   14,770.00  1.0   12,789.00  16.7  
  อ่ืน ๆ   13,851.89   14,247.35  (2.8)  13,874.74  (0.2) 
หน้ีสินรวม  205,224.50   218,032.15  (5.9)  235,981.13  (13.0) 
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ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 39,410.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,554.59 ล้านบาท (ร้อยละ 4.1) 
จากไตรมาสก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2564 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของ
บริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 49.22 บาทต่อหุ้น  
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กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 

1.1 เงินให้สินเชื่อ 

เงินให้สินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 204,408.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาส
ก่อนหน้า และลดลงร้อยละ 9.1 จากสิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนหนี้ก่อนก าหนดของลูกหน้ีธุรกิจรายใหญ่รายหน่ึง 
ประกอบกับการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังในสถานกาณ์การระบาดของโควิด-19 ทีรุ่นแรงและการปิดเมือง  

ตารางที่ 6 :  เงินให้สินเชื่อ  
เงินให้สินเช่ือ 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 64 

ณ วันท่ี  
30 มิ.ย. 64 %QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 63 %YTD 

  สินเช่ือเช่าซื้อ 114,511.31 120,386.94  (4.9)  127,110.32  (9.9) 
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน 31,735.07 32,331.02 (1.8)  33,889.01  (6.4) 
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 12,362.40  12,770.24 (3.2)  13,871.64  (10.9) 
สินเช่ือรำยย่อย  158,608.78   165,488.19  (4.2)  174,870.98  (9.3) 

สินเช่ือธุรกิจ   34,811.81   36,548.57  (4.8)  37,433.59  (7.0) 

สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   8,640.78   9,608.70  (10.1)  10,035.11  (13.9) 

   สินเช่ืออ่ืน  2,346.77   2,349.35  (0.1)  2,471.87  (5.1) 
เงินให้สินเช่ือรวม  204,408.14   213,994.81  (4.5)  224,811.55  (9.1) 

 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ 

   

  
 สินเชื่อรายย่อย   

 บริษัทมีสินเชื่อรายย่อยจ านวน 158,608.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อยของ
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 72.2 สินเชื่อจ าน าทะเบียนร้อย
ละ 20.0 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 7.8 มูลค่าของสินเชื่อเช่าซือ้มีจ านวน 114,511.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 จากไตร
มาสก่อนหน้า ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุมในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ใหม่
ภายในประเทศงวด 8 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที ่467,778 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับยอดขายรถงวด 8 เดือนแรกของ
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ปี 2563 ที่  456,822 คัน อัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่ 
(Penetration Rate) ในงวด 8 เดือนแรกของปี 2564 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมัดระวัง 

สินเชื่อจ าน าทะเบียน (“Auto Cash”) มีจ านวน 31,735.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 จากไตรมาสก่อนหน้า ตาม
นโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ประกอบกับก าลังซื้อและรายได้ภาคครัวเรือนของลูกหนี้ที่อ่อนตัวลง ส าหรับสินเชื่อ
จ าน าทะเบียนผ่านช่องทาง “สมหวัง เงินส่ังได้” มีจ านวน 17,337.65 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยทีร่้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.6 ของสินเชื่อจ าน าทะเบียนรวม ทั้งนี ้ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2564 สาขาส านักอ านวยสินเชื่อ “สมหวัง 
เงินส่ังได้” มีจ านวนทั้งสิ้น 347 สาขาทั่วประเทศ  

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 12,362.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะตลาดที่มีความ
แข่งขันสูง และความเส่ียงที่เพิ่มสูงขึ้น   

 สินเชื่อธุรกิจ  

 บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจจ านวน 34,811.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จากไตรมาสก่อนหน้า หลักๆ มาจากการช าระคืน
หน้ีก่อนก าหนดของลูกหนีธุ้รกิจรายหนึ่งในกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริการ  

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

บริษัทมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 8,640.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.1 จากไตรมาสก่อนหน้า 
จากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์  

 สินเชื่ออื่นๆ  

บริษัทมีสินเชื่ออื่นๆ จ านวน 2,346.77 ล้านบาท คงทีเ่มื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงโควิด-19 

 ส าหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มทิสโก้
ยังคงด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับโครงสร้างหนี้ในระยะยาว
ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืน โดย ณ ส้ินไตรมาส 3 ยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดคิด
เป็นประมาณร้อยละ 8.2 ของสินเชื่อรวม และยอดสินเชื่อรายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.6 ของสินเชื่อรวม 
ในส่วนของการเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกหนี้ SMEs ผ่าน Soft Loans และสินเชื่อฟื้นฟู บริษัทมียอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ารวมอยู่ที่
จ านวนประมาณ 2,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 บริษัทได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ
รุนแรงและไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ต่อได้ โดยลูกหนี้สามารถน ารถที่เป็นหลักประกันมาคืนผ่านโครงการ “คืนรถจบหนี้” ซึ่ง
โครงการน้ีครบก าหนดไปเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ณ ส้ินไตรมาส 3 ยอดผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีทั้งส้ิน
ประมาณ 1,300 ราย 
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 1.2 คุณภำพสินทรัพย์และค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) จ านวน 6,094.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
227.36 ล้านบาท (ร้อยละ 3.9) เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อ
สินเชื่อรวม (NPL Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.98 ของสินเชื่อรวม หลักๆ มาจากการกลับมาเป็น NPL อีกครั้ง (NPL Relapse) 
ของลูกหนี้บางรายในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจ าน าทะเบียนที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าความ
คาดหมาย แม้ว่าในระหว่างไตรมาสจะมีการระบาดรุนแรงและการปิดเมือง ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น
ในช่วงปลายไตรมาส 3 ทั้งมาตรการการคลายล็อกดาวน์ และอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้แนวโน้มของ
คุณภาพสินทรัพย์มีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้อย่างเข้มงวดตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)  

ตารางที่ 7 :  การจัดชั้นลูกหนี้ 
กำรจัดช้ันลูกหน้ี 
หน่วย: ล้านบาท 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 64 

ณ วันท่ี  
30 มิ.ย. 64 %QoQ 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 63 %YTD 

  สินเช่ือชั้นที่ 1 (Performing)  174,087.72   183,306.19  (5.0)  189,675.65  (8.2) 
  สินเช่ือชั้นที่ 2 (Under-performing)  24,226.02   24,821.57  (2.4)  29,517.41  (17.9) 
  สินเช่ือที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs)  6,094.40   5,867.04  3.9   5,618.48  8.5  
เงินให้สินเช่ือรวม  204,408.14   213,994.81  (4.5)  224,811.55  (9.1) 

ตารางที่ 8 : สินเชือ่ที่มีการด้อยคา่ด้านเครดติ (NPLs) 

สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต 
 หน่วย: ล้านบาท, % 

ณ วันท่ี  
30 ก.ย. 64 

ณ วันท่ี  
30 มิ.ย. 64 

ณ วันท่ี  
31 ธ.ค. 63 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

  สินเช่ือเช่าซื้อ  3,451.54   3.01   3,365.92   2.80   3,267.99   2.57  
  สินเช่ือจ าน าทะเบียน  1,513.20   4.77   1,418.73   4.39   1,295.44   3.82  
  สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย  1,047.29   8.47   983.82   7.70   986.35   7.11  
สินเช่ือรำยย่อย  6,012.03   3.79   5,768.47   3.49   5,549.77   3.17  

สินเช่ือธุรกิจ  -     -     -     -     -     -    

สินเช่ือธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  80.38   0.93   95.75   1.00   64.03   0.64  

   สินเช่ืออ่ืน  1.99   0.08   2.82   0.12   4.68   0.19  
สินเช่ือท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตรวม  6,094.40   2.98   5,867.04   2.74   5,618.48   2.50  

ทั้งนี้ ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรวมจ านวน 11,975.49 ล้าน
บาท โดยเป็นค่าเผ่ือส ารองตามโมเดล ECL จ านวน 11,711.39 ล้านบาท และมีส ารองส่วนเกินคงเหลือจ านวน 264.10 ล้านบาท
ซึ่งจะหมดในปี 2564 ในส่วนของระดับค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage 
Ratio) อยู่ทีร่้อยละ 196.5 

1.3 เงนิฝำกและเงนิกู้ยืม 

 เงินฝากและเงินกู้ยืมของบริษัทมีจ านวน 183,775.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเงินฝาก
รวมมีจ านวน 168,850.39 ล้านบาท ลดลง 12,236.40 ล้านบาท (ร้อยละ 6.8) ตามทิศทางการชะลอตัวของสินเชื่อ ในขณะที่หุ้น
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กู้มีจ านวน 14,925.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.00 ล้านบาท (ร้อยละ 1.0) ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์
สภาพคล่องตามเกณฑ์ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ประมาณ 35,824.54 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,610.39 ล้านบาท 
(ร้อยละ 4.3) จากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของ
บริษัท และมีประมาณการ LCR ณ ส้ินเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 171.0 

ตารางที่ 9 : โครงสร้างเงินฝาก  
เงินฝำก 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 64 
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 64 %QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 63 %YTD 

  จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  2,221.31   2,730.61  (18.7)  3,199.91  (30.6) 
  ออมทรัพย์  47,655.54   47,936.17  (0.6)  50,319.59  (5.3) 
  จ่ายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา  35,233.15   39,822.41  (11.5)  43,882.32  (19.7) 
  บัตรเงินฝาก  83,703.47   90,560.68  (7.6)  106,071.01  (21.1) 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  36.92   36.92  0.0   36.92  0.0  

เงินฝำกรวม  168,850.39   181,086.79  (6.8)  203,509.74  (17.0) 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบล.ทิสโก้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 มาอยู่ที่ 195.18
ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าการซื้อ
ขายเฉล่ียต่อวันผ่าน บล.ทิสโก้ อยู่ที่ 1,849.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งทางการตลาด
ของ บล.ทิสโก้ อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 สาเหตุมาส่วนแบ่งตลาดของลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันในประเทศที่ลดลง 
โดยในไตรมาสนี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้าสถาบันในประเทศ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) อยู่ที่ร้อยละ 6.4 ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของลูกค้าสถาบันต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 0.1 และส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้ารายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ทั้งนี้ 
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วยลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 40.4 ลูกค้าสถาบันต่างประเทศ
ร้อยละ 4.8 และลูกค้ารายย่อยร้อยละ 54.8 

(3) ธุรกิจจัดกำรกองทุน  

บลจ.ทิสโก้ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 352,073.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่
ร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของเงินสะสมในกองทุนส ารองเล้ียงชพี ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
ของธุรกิจจัดการกองทุนอ่อนตัวลงร้อยละ 2.4 มาอยู่ที่จ านวน 401.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เนื่องจากไม่มีการออกกองทุนใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้จะรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมตามผลประกอบการของธุรกิจ
จัดการกองทุน (Performance Fee) จ านวนหน่ึงในไตรมาส 4  

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 62.6 กองทุน
ส่วนบุคคลร้อยละ 17.9 และกองทุนรวมร้อยละ 19.5 และมีส่วนแบ่งตลาด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 เป็นอันดับท่ี 8 คิดเป็นร้อย
ละ 4.1 โดยแบ่งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16.6 กองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาด
เป็นอันดับท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 3.1 และกองทุนรวมมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับท่ี 13 คิดเป็นร้อยละ 1.4 
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ตารางที่ 10 : มูลค่าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บลจ.ทิสโก้ จ าแนกตามประเภทกองทุน 
กองทุน 

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 64 
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 64 %QoQ 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 63 %YTD 

  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  220,254.91   215,214.99  2.3   205,993.72  6.9  
  กองทุนส่วนบุคคล  63,148.12   64,034.64  (1.4)  59,240.02  6.6  
  กองทุนรวม  68,670.78   71,783.63  (4.3)  53,333.79  28.8  
สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรรวม  352,073.81   351,033.27  0.3   318,567.53  10.5  
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้ตามหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนภายใน (ICAAP) เพื่อรองรับความเส่ียง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 มีจ านวนทั้งส้ิน 37,266.34 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนขั้นต่ าของกลุ่มเพื่อรองรับความเส่ียงจ านวน 
12,206.06 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจ าลองความเส่ียงภายใน โดยลดลง 462.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินไตรมาสที่ 
2 ของปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากการปรับลดลงของความเส่ียงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับเงินกองทุนส่วนเกินที่มีอยู่สูงถึง 
25,060.27 ล้านบาทหรือร้อยละ 67.2 ของเงินกองทุนรวม 

ความต้องการใช้เงินกองทุนโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ที่ประเมินจากแบบจ าลองภายในของกลุ่มประกอบด้วยเงินกองทุนที่
ใช้รองรับความเส่ียงด้านเครดิตซึ่งลดลง 624.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 เป็น 9,190.92 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของกลุ่มทิส-
โก้ลดลงร้อยละ 4.5 ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา จากทุกธุรกิจ ทั้งนี้ อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาสที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจ าน าทะเบียนซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา 

ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากส้ินไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ที่ 181.78 ล้านบาท
มาอยู่ที่ 344.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบกับความผันผวนของตลาดหุ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม 
(Duration Gap) ปรับลดลงจาก 0.63 ปีมาอยู่ที่ 0.55 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยระยะเวลาเฉล่ีย
ของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ปรับลดลงจาก 1.26 ปี มาอยู่ที่ 1.24 ปี ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับ
อัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.63 ปี เป็น 0.69 ปี 

ตารางที่ 11 : ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ  

 

ระยะเวลำโดยเฉล่ียของกำรปรับ 
อัตรำดอกเบี้ย  

หน่วย: ปี 

กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปีต่อกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยข้ึนร้อยละ 1  

หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64 ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64 ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64 ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64 

  สินทรัพย ์ 1.24 1.26 1,098.04 1,120.06 
  หนี้สิน1 0.69 0.63 (793.17) (903.82) 
ควำมแตกต่ำงสุทธิ (Gap) 0.55 0.63 304.86 216.24 

1 ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ รวมถึงกลุ่มทิสโก้ และบล.ทิสโก้ 
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามล าดับ ธนาคาร
และกลุ่มทิสโก้ได้ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดย ณ ส้ินงวดกันยายน 2564 
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารมีทั้งส้ิน 39,098.76 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 24.7 โดยยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าร้อยละ 11.0 ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ในขณะที่ประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 19.7 
และร้อยละ 5.0 ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการด ารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ าร้อยละ 8.5  ส าหรับ
ประมาณการเงินกองทุนตามกฎหมายของกลุ่มทิสโก้มีทั้งส้ิน 40,404.18 ล้านบาท และมีประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เส่ียง รวมถึงประมาณการอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียง อยู่ที่ร้อยละ 22.9 , 18.3 และ 4.6 
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ตามล าดับ ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าที่ก าหนด และส าหรับ บล.ทิสโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สิน
ทั่วไป (NCR) อยู่ที่ร้อยละ 61.2 ซึ่งยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่ าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.0 

ตารางที่ 12 : ความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมาย  
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน  

หน่วย: % 
ณ วันท่ี  

30 ก.ย. 641 
ณ วันท่ี  

30 มิ.ย. 64 
ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 63 

กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินทิสโก้    

  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 18.3 18.0 17.5 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 4.6 4.5 4.4 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 22.9 22.5 21.9 

ธนำคำรทิสโก้    

  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1  (Tier 1) 19.7 19.3 18.1 
  อัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 2  (Tier 2) 5.0 4.9 4.7 
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง (BIS Ratio) 24.7 24.2 22.8 

     1 ข้อมูลประมาณการ 

 
 


