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คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ยังคงมีการขยายตัวที่ดี แมในชวงไตรมาสที่ 1 จะมี
การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกและปญหาความไมสงบในภาคใตก็ตาม สํ านักงานเศรษฐกิจและการคลังไดปรับเพิ่ม
ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสํ าหรับป 2547 จากรอยละ 7.5 ตอปเปน รอยละ 7.7-8.1 ตอป ทั้งนี้การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในประเทศ โดยมีการบริโภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนเปนปจจัยสํ าคัญ ในขณะที่ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเดือนกุมภาพันธลดลงเล็กนอยจากเดือนมกราคมที่ 107.5
จุดมาอยูที่ 105.2 จุด จากปญหาขางตน อยางไรก็ดีจากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย ปริมาณการจํ าหนายรถ
ยนตและรถจักรยานยนตของเดือนกุมภาพันธเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 23.6 และรอย
ละ 15.0 ตามลํ าดับ

ในสวนของตลาดทุน ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยปรับตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวงสิ้นป 2546 แตมูล
คาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันในชวงไตรมาสที่ 1 ยังคงมีปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นจาก
5,963.54 ลานบาทตอวัน เปน 28,756.55 ลานบาทตอวัน และดัชนีตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 364.55 จุด มาอยูที่
647.30 จุด เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยยังคงตํ่ าอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ดี

ผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547

การวิเคราะหผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปนการเทียบกับขอ
มูลของไตรมาสที่ 1 ป 2546

บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิจํ านวน 602.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 65.4 เปนผลจากการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ สงผลใหรายไดที่มิใชดอกเบี้ยขยายตัวในอัตรารอย
ละ 105.2 เปน 725.22 ลานบาท โดยรายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
276.0 และ รอยละ 111.8 เปน 316.98 ลานบาท และ 401.02 ลานบาท ตามลํ าดับ ประกอบกับรายไดดอกเบี้ยจากการ
ใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินขยายตัวในอัตรารอยละ 22.3 เปน 680.14 ลานบาท สํ าหรับกํ าไรตอหุนปรับลด
(Diluted earning per share) เทากับ 0.83 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 62.7 สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยรายป (ไมรวม
กํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทากับรอยละ 23.1



คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร

2/10

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับไตรมาสที่ 1 ป 2546 และ 2547 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

ประเภทของรายได ม.ค - มี.ค ป 2546 ม.ค - มี.ค ป 2547
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัท
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
      เงินใหกูยืมและเงินฝาก 228.56 24.3 249.04 17.8 9.0
      การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 377.13 40.1 500.23 35.7 32.6
      เงินลงทุนในหลักทรัพย 83.63 8.9 69.20 4.9 (17.3)
      คาใชจายในการกูยืมเงิน (283.92) (30.2) (242.04) (17.3) (14.8)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 405.40 43.1 576.43 41.1 42.2
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 31.48 3.4 (61.05) (4.4) (293.9)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลหลังหักหนี้สูญ 436.88 46.5 515.38 36.8 18.0
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
      คาธรรมเนียมและบริการ 58.22 6.2 97.96 7.0 68.3
      กํ าไร(ขาดทุน)จากหลักทรัพย 19.61 2.1 (14.19) (1.0) (172.4)
      อื่น ๆ 21.13 2.2 22.24 1.6 5.3
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 98.96 10.5 106.01 7.6 7.1

รวมของบริษัท 535.84 57.0 621.39 44.3 16.0
บริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
      เงินใหกูยืมและเงินฝาก 5.17 0.6 3.90 0.3 (24.6)
      การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 178.85 19.0 179.91 12.8 0.6
      เงินลงทุนในหลักทรัพย 4.26 0.5 6.71 0.5 57.5
      คาใชจายในการกูยืมเงิน (23.66) (2.5) (21.21) (1.5) (10.4)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 164.62 17.5 169.31 12.1 2.8
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (15.33) (1.6) (7.35) (0.5) (52.1)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลหลังหักหนี้สูญ 149.29 15.9 161.96 11.6 8.5
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
      คานายหนา 84.30 9.0 316.98 22.6 276.0
      คาธรรมเนียมและบริการ 131.08 13.9 303.06 21.6 131.2
      กํ าไร(ขาดทุน)จากหลักทรัพย 31.65 3.4 (15.77) (1.1) (149.8)
      อื่น ๆ 7.50 0.8 14.92 1.1 99.1
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 254.53 27.1 619.19 44.2 143.3

รวมของบริษัทยอย 403.82 43.0 781.15 55.7 93.4
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 939.66 100.0 1,402.54 100.0 49.3

หมายเหต ุตัวเลขแสดงคาสุทธิระหวางกัน
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รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิกอนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจาก
การปรับโครงสรางหนี้จํ านวน 745.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 สาเหตุหลักมาจากรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชา
ซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 22.3 เปน 680.14 ลานบาท และคาใชจายในการกูยืมลดลง
รอยละ 14.4 ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ
โครงสรางหนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้ง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามการขยายตัวของธุรกิจปกติ ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปกอนมีการรับเงินจากรายการ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนรายได

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํ านวน 725.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 105.2 เปนผลจากรายไดคานายหนาที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 276.0 ตามมูลคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ยังคงมีปริมาณสูงตอเนื่องจากสิ้นป 2546 โดยมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด เพิ่มขึ้น รอยละ 319.4 มาอยูที่ 125,053.51 ลานบาท

นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีจํ านวน 401.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 111.8 เนื่อง
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทและบริษัทยอยขาดทุนจากการซื้อขาย
หลักทรัพยจํ านวน 29.96 ลานบาท เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพยโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ของป 2547

คาใชจายการดํ าเนินงาน

คาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 มาอยูที่ 603.78 ลานบาท เนื่องจากมี
การปรับโครงสรางคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยลดสวนที่เปนคาใชจายคงที่ลง และเพิ่มคา
ใชจายที่ผันแปรตามผลการดํ าเนินงาน ดังนั้นคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจึงขยายตัวตามการขยายตัวของธุรกิจ คาใช
จายเกี่ยวกับพนักงานมีจํ านวน 299.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 36.8

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดจากกํ าไรสุทธิทางภาษี 193.43 ลานบาท โดยภายหลังจากหักการ
ใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมาจํ านวน 36.24 ลานบาทแลว ทํ าใหภาระภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย
ลดลงเหลือ 157.19 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากความแตกตางชั่ว
คราวจํ านวน 29.14 บาท ทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสุทธิจํ านวน 186.34 ลานบาท
(โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี”)



คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร

4/10

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

การวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนการเทียบกับขอมูล ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2546

สินทรัพย

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํ านวน 61,223.99 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 50,931.92 ลานบาท และ
บริษัทยอยจํ านวน 10,292.07 ลานบาท) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อจาก 32,619.36
ลานบาท เปน 34,996.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.3 อยางไรก็ตามมูลคาเงินลงทุนลดลงรอยละ 15.0 เปน
6,879.46 ลานบาท

เงินลงทุน

เงินลงทุนมีมูลคา 6,879.46 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.0 โดยเงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ลดลงรอยละ 9.1 เปน 3,817.68 ลานบาท และรอยละ 21.5 เปน 3,055.25 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งเปนผลจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยบางสวนและการลดคาของตราสารทุนตามราคาตลาด

ตารางที่ 2: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ประเภทธุรกิจ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

บริษัท
   ตราสารหนี้             3,324.71 41.1           2,833.95 41.2 (14.8)
   ตราสารทุน             3,876.64 47.9           3,581.02 52.1 (7.6)
   ลูกหนี้รับซ้ือจาก ป.ร.ส.                    6.53 0.1                  6.53 0.1 0.0
   รวมของบริษัท             7,207.88 89.0           6,421.50 93.3 (10.9)
บริษัทยอย
ตราสารหนี้                566.41 7.0              221.30 3.2 (60.9)
ตราสารทุน                321.29 4.0              236.66 3.4 (26.3)
รวมของบริษัทยอย                887.70 11.0              457.96 6.7 (48.4)

   รวมของบริษัทและบริษัทยอย            8,095.58 100.0          6,879.46 100.0 (15.0)

หมายเหต ุตัวเลขแสดงคาสุทธิระหวางกัน

เงินใหกูยืม

เงินใหกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 เปน 49,416.33 ลานบาท ทํ าใหสัดสวนเงินใหกูยืมตอ
สินทรัพยรวมเทากับรอยละ 80.7 สินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนสินเชื่อหลักคิดเปนรอยละ 70.8 ของเงินใหกูยืมทั้งหมด มีการ
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ขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 7.3 เปน 34,996.13 ลานบาท รายละเอียดของเงินใหกูยืมของบริษัทและบริษัท
ยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินใหกูยืมแยกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ประเภทธุรกิจ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

บริษัท
สินเชื่อธุรกิจ
   การผลิตและการพาณิชย             3,262.36 7.2           4,189.73 8.5 28.4
   อสังหาริมทรัพยและการกอสราง             1,666.21 3.7           1,869.86 3.8 12.2
   สาธารณูปโภคและการบริการ             1,559.92 3.4           1,550.58 3.1 (0.6)
   สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ             2,612.78 5.7           2,742.77 5.6 5.0
สินเชื่อรายยอย
   สินเช่ือเชาซ้ือ           27,851.48 61.1         30,335.93 61.4 8.9
   สินเชื่อเคหะ             2,431.38 5.3           2,455.50 5.0 1.0
อื่น ๆ                874.60 1.9 1,055.06 2.1 20.6
   รวมของบริษัท           40,258.73 89.4         44,199.43 89.4 9.8
บริษัทยอย
สินเชื่อธุรกิจ
   การผลิตและการพาณิชย                  21.59 0.0                24.99 0.1 15.7
สินเชื่อรายยอย
   สินเช่ือเชาซ้ือ             4,767.88 10.5           4,660.20 9.4 (2.3)
อื่น ๆ                515.98 1.1              531.71 1.1 3.0
   รวมของบริษัทยอย             5,305.45 10.6           5,216.90 10.6 (1.7)
  รวมบริษัทและบริษัทยอย        45,564.18 100.0       49,416.33 100.0 8.5

หมายเหต ุตัวเลขแสดงคาสุทธิระหวางกัน

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

แมวาสินเชื่อโดยรวมจะมีการขยายตัว อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ลดลงจากรอยละ 7.5 มาอยูที่รอยละ 7.2 และอัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัท
ลดลงจากรอยละ 6.7 มาอยูที่รอยละ 6.4
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ตารางที่ 4: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัท
   สินเชื่อธุรกิจ             1,739.50 50.9 1,824.31 51.3 4.9
   สินเชื่อรายยอย
       สินเชื่อเคหะ                624.12 18.3 603.10 17.0 (3.4)
       สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต                287.42 8.4 357.16 10.0 24.3
       สินเชื่ออื่น ๆ                  38.83 1.1 45.52 1.3 17.2
   รวมของบริษัท             2,689.87 78.8 2,830.00 79.6 5.2
   อัตราสวนตอเงินใหกูยืมของบริษัท(รอยละ) 6.7 6.4
บริษัทยอย
   สินเชื่อรายยอย
       สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต                  32.08 0.9                19.05 0.5 (40.6)
       สินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต                148.24 4.3              168.03 4.7 13.3
       สินเชื่ออื่น ๆ                545.23 16.0              539.52 15.2 (1.0)
  รวมของบริษัทยอย                725.55 21.2          726.60 20.4 0.1
อัตราสวนตอเงินใหกูยืมของบริษัทยอย (รอยละ) 13.7 13.9
รวมบริษัทและบริษัทยอย            3,415.42 100.0          3,556.60 100.0 4.1

อัตราสวนตอเงินใหกูยืมของบริษัทและบริษัทยอย (รอยละ) 7.5 7.2
หมายเหต ุตัวเลขแสดงคาสุทธิระหวางกัน

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
จํ านวน 4,667.53 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 3,947.37 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 720.16 ลานบาท) โดยบริษัท
และบริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดรอยละ 131.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจํ านวน 3,947.37 ลาน
บาท เปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,958.37 ลานบาท และเปนเงินสํ ารองทั่วไปจํ านวน
989.00 ลานบาท ตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยางระมัดระวังของบริษัท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูล
คาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทคิดเปนรอยละ 133.4 ของสํ ารองพึงกันตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กํ าหนด
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตามนโยบายบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ในการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งเกิดจากการแตกตางชั่ว
คราวในการรายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษีนั้น ภาษีเงินไดในสวนที่สัมพันธกับรายการที่ยังไมอาจ
รับรูเปนรายไดหรือรายจายที่ยังไมถือหักเปนคาใชจายในการคํ านวณภาษีเงินไดจะบันทึกเปน “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี”
ในงบดุล ซึ่งจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือจะตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษีเมื่อรายไดสามารถรับรูเปนรายไดตามประมวล
รัษฎากร หรือคาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้นจริง และถือหักเปนคาใชจายไดแลวในการคํ านวณภาษีเงินได ทั้งนี้ บริษัทและ
บริษัทยอยจะรับรูผลประโยชนทางภาษีไวเปนสินทรัพยในบัญชี หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทและ
บริษัทยอย จะมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนดังกลาวได

จากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีขางตน สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมียอดสินทรัพยซึ่งเปนภาษีเงินได
รอตัดบัญชี จํ านวน 711.68 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการที่บริษัทหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยเร็วกวา และมีการ
สํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวน 50,169.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากภาวะอัตราดอก
เบี้ยตํ่ า หนี้สินสวนใหญมาจากเงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน จํ านวน 37,500.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.7
ของหนี้สินทั้งหมด นอกจากนั้นเพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทยอยจึงออกหุนกูเพื่อ
เปนแหลงเงินทุนอีกทางหนึ่ง คิดเปนรอยละ 11.8 ของหนี้สินทั้งหมด

ตารางที่ 5: รายละเอียดของหนี้สินจํ าแนกตามประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ประเภทเงินกูยืม จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
   เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน           32,987.55 66.6         36,699.98 73.2 11.3
   หุนกู             5,131.00 10.4           5,131.00 10.2 0.0
   เงินกูยืมและเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน             2,628.05 5.3           1,667.99 3.3 (36.5)
   อื่น ๆ                964.48 1.9           1,189.18 2.4 23.3
   รวมของบริษัท           41,711.08 84.2         44,688.15 89.1 7.1
บริษัทยอย
   เงินกูยืมจากประชาชน                924.39 1.9              800.03 1.6 (13.5)
   หุนกู                810.00 1.6              810.00 1.6 0.0
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน             1,474.47 3.0           1,274.56 2.5 (13.6)
   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย             3,299.16 6.7           1,990.31 4.0 (39.7)
   อื่น ๆ             1,323.05 2.7              606.06 1.2 (54.2)
   รวมของบริษัทยอย             7,831.07 15.8           5,480.96 10.9 (30.0)
   รวมของบริษัทและบริษัทยอย        49,542.15 100.0       50,169.11 100.0 1.3

หมายเหต ุตัวเลขแสดงคาสุทธิระหวางกัน
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สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจาก 10,721.11 ลานบาทเปน 11,054.88 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผล
มาจากกํ าไรสุทธิจํ านวน 602.24 ลานบาทและการลดลงของสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ใน
ตราสารทุนตามภาวะการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพย

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 20.9 เทียบกับ
อัตราขั้นตํ่ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวที่รอยละ 8.0 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 106.7 เทียบกับอัตราขั้นตํ่ าที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยกํ าหนดไวที่รอยละ 7.0

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ
การวิเคราะหผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 1

ป 2547เปนการเทียบกับขอมูลของไตรมาสที่ 1 ป 2546 ในขณะที่การวิเคราะหขนาดและปริมาณของธุรกิจเปนการ
เทียบกับขอมูล ณ ส้ินป 2546 มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวรอยละ 13.8 เปน 10,377.93 ลานบาท สัดสวนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจตอสินเชื่อธุรกิจทั้งหมดเทากับรอยละ 17.6 ลดลงจากรอยละ 19.1

ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

สินเชื่อเคหะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เปน 2,455.50 ลานบาท สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเคหะตอ
สินเชื่อเคหะทั้งหมดเทากับรอยละ 24.6 ลดลงจากรอยละ 25.7

ธุรกิจเชาซื้อ

ธุรกิจเชาซื้อดํ าเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และ
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด สินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวนรวม 34,996.13 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 7.3 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเชาซื้อตอสินเชื่อเชาซื้อทั้งหมดเทากับรอยละ 1.6 เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 1.4 รายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัทเปนดังนี้
ตารางที่ 6: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547ดํ าเนินการโดย
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) 27,851.48 85.4 30,335.93 86.7 8.9
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 2,833.02 8.7 2,629.48 7.5 (7.2)
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 1,214.80 3.7 1,294.14 3.7 6.5
บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 720.06 2.2 736.58 2.1 2.3

รวม 32,619.36 100.0 34,996.13 100.0 7.3
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ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทิสโก”) ประกอบดวยธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศฮองกง ประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเปนชองทางใหแกลูกคาตางประเทศที่สนใจ
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงประเทศจีนและฮองกง

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บล. ทิสโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกทั้งลูกคาสถาบัน และลูกคารายยอย รวมทั้งใหความสํ าคัญตอ
คุณภาพของงานวิจัยทางดานหลักทรัพยและการลงทุน โดยไดรวมมือกับ Deutsche Securities เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานวิจัยและขยายชองทางการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไปยังตางประเทศ สวนแบงตลาดของบล. ทิสโก อยูที่ระดับ
รอยละ 3.6 โดยมีมูลคาการซื้อขายจํ านวน 125,053.51 ลานบาทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 319.4 สงผลใหรายไดคานาย
หนาเพิ่มขึ้นรอยละ 317.0 เปน 300.40 ลานบาท รายไดคานายหนาของบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด แมไมมี
นัยหากแตมีคาเพิ่มขึ้นเชนกัน

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บล. ทสิโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ บล.ทิสโก ไดรับแตงตั้งใหเปนที่
ปรึกษาทางการเงินและการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัท
จํ านวนมาก รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บล. ทิสโก เพิ่มขึ้นรอยละ 342.4 เปน 228.09 ลานบาท เปนผลจาก
การเสนอขายหุนใหกับประชาชน (Public Offering) ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํ ากัด (มหาชน) นอกจากนั้น ในไตรมาสที่
1 ของป 2547 บล. ทิสโก ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุนใหกับประชาชนเปนครั้งแรก
(Initial Public Offering) ใหกับบริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํ ากัด (มหาชน)

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยใหบริการ
จัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม
ประเภทกองทุนสํ ารองเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหารมูลคา
รวม 60,964.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 56,459.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.0 โดยที่รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
ของ บลจ. ทิสโก ลดลงรอยละ 4.8 เปน 53.49 ลานบาท

ตารางที่ 7: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จํ าแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 37,805.26 67.0 39,525.88 64.8 4.6
กองทุนสวนบุคคล 13,762.01 24.4 16,947.51 27.8 23.1
กองทุนรวม 4,892.15 8.6 4,491.33 7.4 (8.2)

รวม 56,459.42 100.0 60,964.72 100.0 8.0
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ธุรกิจอื่น

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด เปนบริษัทยอยใหบริการดานเทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมเปนหลัก
บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนทโฮลดิ้ง จํ ากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฮองกงเพื่อเปนบริษัทลงทุนในเงินลง
ทุนตางประเทศ และบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งบริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดตามแผนการขออนุญาตยก
สถานะเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจใน ป 2544 นั้น ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางรอการควบรวมตามนโยบายการเงิน
หลัก เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย

การบริหารความเสี่ยง

ในไตรมาสแรกของป 2547 เงินกองทุนรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 11,058 ลานบาท ทํ าใหมีความแข็งแกรง
และสามารถรองรับความเสี่ยงไดสูงขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชเงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวม
ของบริษัทจํ านวน 5,242 ลานบาท อันเปนคาที่ไดจากแบบจํ าลองความเสี่ยงภายใน จะเห็นวาบริษัทมีเงินกองทุนสวน
เกินจากความตองการในปจจุบันอยูมากถึงรอยละ 53.0 ซึ่งหมายความวาบริษัทจะสามารถขยายธุรกิจไดอีกมากโดยไม
ตองมีการเพิ่มทุนในระยะสั้น เมื่อพิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของบริษัทมีอยูสูงถึง
รอยละ 20.9 สูงกวาอัตราขึ้นตํ่ ารอยละ 8.0 ที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังดํ ารงเงินสํ ารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่สูงกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยูถึงรอยละ 33.4 ของเงินสํ ารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามเกณฑ

ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการขยายตัวของความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานสิน
เชื่อของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8.3 ในไตรมาสแรกของป 2547 โดยฐานะความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มขึ้นเปนผล
มาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ในขณะที่ความเสี่ยงดานตลาดลดลงจากเดิมประมาณรอย
ละ 4.2 ซึ่งเปนผลมาจากฐานะเงินลงทุนในตราสารทุนที่ลดลงในชวงที่ผานมา นอกจากนี้ความเสี่ยงดานตลาดจาก
อัตราดอกเบี้ยยังคงอยูในระดับที่เหมาะสม ถึงแมความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยจะ
เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กนอย

การกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินนั้น หากมีความไมสอดคลองกันระหวางเวลาในการจายและรับดอกเบี้ยจาก
สินทรัพยและหนี้สินตางๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย
ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยในลักษณะนี้มีอยูในระดับตํ่ ามาก เนื่อง
จากความแตกตางดานอัตราดอกเบี้ยจากฐานะของสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญไดถูกจัดการโดยการปรับระยะเวลา
เฉล่ียของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทางดานหนี้สินใหสอดคลองกับสินทรัพย ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยได
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