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คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

1. ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหะกรรม และตลาดการเงิน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 2 ยังคงมีแนวโนมการขยายตัว แตมีบางปจจัยลบที่มีผล

กระทบตอธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะแนวโนมการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยเปนผลมาจากอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูง
ขึ้น จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 มีอัตราการเติบโตรอยละ
6.5 โดยลดลงจากรอยละ 7.8 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของป 2546 อยางไรก็ดี ปริมาณการจํ าหนายรถยนตและรถ
จักรยานยนตของเดือนพฤษภาคมเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 15.2 และรอยละ 21.5
ตามลํ าดับ ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและจักรยานยนต

ในสวนของตลาดทุน ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมีการชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 อยางไรก็ตาม
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 87.5 จาก 10,258.74 ลานบาท
ตอวัน เปน 19,237.47 ลานบาทตอวัน ในสวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวลดลง 0.23% เมื่อเทียบกับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 23.27% ในชวงเดียวกันของปกอน สงผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย

2. ผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงิน

• ผลการดํ าเนินงานของงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

การวิเคราะหผลการดํ าเนินงานไตรมาสที่ 2 ป 2547 เปนการเปรียบเทียบกับขอมูลของไตรมาสที่ 2 ป 2546
นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น

ผลประกอบการ

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิจํ านวน  389.70 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.4 และรอยละ
35.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน และงวดไตรมาสที่ 1 ตามลํ าดับ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพยตามภาวะการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพย และการกระจุกตัวของการรับรูรายไดคาธรรม
เนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจในเวลาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญยังมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 50.4 จาก 517.76 ลานบาท เปน 778.61 ลานบาท ตามการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและ
คุณภาพสินทรัพยที่ดีขึ้น

สํ าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันเดียวกัน บริษัทและบริษัทยอยมีผลกํ าไรสุทธิ 991.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 23.4 ซึ่งมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความผันผวนของกํ าไรในแตละไตรมาสเปนไปตามการ
แปรปรวนของตลาดทุน บริษัทเชื่อม่ันวาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังมีความแข็งแกรงเพียงพอ และจะสนับสนุนการ
เติบโตตอเนื่องของกํ าไรของบริษัทและบริษัทยอยในระยะยาว

กํ าไรตอหุน (Diluted earning per share) สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนแรกของป 2547 เทากับ
0.54 และ 1.37 บาท ตามลํ าดับ เทียบกับ กํ าไรตอหุนจํ านวน 0.61 และ 1.11 บาท สํ าหรับงวดเดียวกันของป 2546
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยรายป (ไมรวมกํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน
แรกของป 2547 เทากับ รอยละ 14.3 และ 18.4 ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายได
ประเภทของรายได เมษายน-มิถุนายน 2547 เมษายน-มิถุนายน 2546

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
  เงินใหกูยืมและเงินฝาก 146.30 12.5 209.53 19.6 (30.2)
  การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 723.97 62.0 591.47 55.3 22.4
  หลักทรัพย 71.16 6.1 92.48 8.6 (23.1)
  คาใชจายในการกูยืมเงิน (261.81) (22.1) (304.65) (28.5) (14.1)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 679.61 58.2 588.83 55.1 15.4
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้(หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)

99.00 8.5 (71.07) (6.6) (239.3)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ 778.61 66.7 517.76 48.4 50.4
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
  คานายหนา 194.75 16.7 126.98 11.9 53.4
  คาธรรมเนียมและบริการ 187.37 16.0 214.22 20.0 (12.5)
  กํ าไร(ขาดทุน)จากหลักทรัพย (25.84) (2.2) 163.91 15.3 (115.8)
  อื่น ๆ 32.66 2.8 46.48 4.3 (29.7)
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 388.93 33.3 551.58 51.6 (29.5)

รวม 1,167.54 100.0 1,069.34 100.0 9.2

รายได

รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 มาอยูที่ 1,167.55 ลานบาท โดยสัดสวนของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และ
รายไดที่ไมใชดอกเบี้ยเปล่ียนไปอยางมาก จากรอยละ 48.4 และ 51.6 ของรายไดรวม เปนรอยละ 66.7 และ 33.3 ของ
รายไดรวม เนื่องจากธุรกิจเงินทุนมีการขยายตัวตอเนื่องสงผลใหรายไดดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น หากแตธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของตางๆ ไดรับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของตลาดทุน

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญขยับตัวสูงขึ้นรอยละ 50.4 โดยมีปจจัยหลักที่สํ าคัญคือ การ
ขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่สูงของสินเชื่อ ทั้งนี้สินเชื่อของบริษัทไดขยายตัวตอเนื่องมากกวารอยละ 20 มาเปนปที่
5 แลว เปนผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อ และบริษัทยังคงความสามารถในการบริหารรักษาระดับสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหอยูที่คาเฉลี่ยรอยละ 4 ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ประกอบกับความสํ าเร็จในการปรับปรุงโครง
สรางหนี้และเรียกคืนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยในไตรมาสที่ 1 การรับคืนสวนใหญมาจากดอกเบี้ยที่บริษัทหยุดรับรู
รายไดจึงแสดงไวเปนรายไดดอกเบี้ยรับ ในขณะที่ในไตรมาสที่ 2 จะเปนการรับคืนในสวนของเงินตนดังแสดงไวเปนราย
ไดจากหนี้สูญ

การลดลงของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสวนใหญเปนผลกระทบจากผลขาดทุนของเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ถด
ถอยลงตามภาวะตลาดหลักทรัพยซึ่งบริษัทเชื่อวาเปนเพียงความผันผวนในระยะสั้น แมในสวนของรายไดคานายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยจะเพิ่มขึ้นรอยละ 53 เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากระดับ
10,285.74 ลานบาทตอวัน เปน 19,237.47 ลานบาทตอวัน
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คาใชจาย

ผลจากการปรับโครงสรางคาใชจายใหมีลักษณะผันแปรไปตามปริมาณธุรกรรมและผลการดํ าเนินงานมากขึ้น  
คาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 จากงวดเดียวกันของปกอน มา
อยูที่ 632.52 ลานบาท โดยคาใชจายพนักงานมีจํ านวน 321.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 47.6 การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
พนักงานเกิดจากความแตกตางในชวงเวลาของการบันทึกคาใชจาย โดยในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งคาใช
จายพนักงานตามปริมาณธุรกรรมและผลการดํ าเนินงานตามที่เกิดขึ้นจริงตลอดทั้งป ในขณะที่คาใชจายพนักงานในป
2546 สวนหนึ่งถูกบันทึกในชวงครึ่งหลังของป เปนผลใหคาใชจายพนักงานในป 2546 มีจํ านวนที่ตํ่ าในครึ่งปแรกและมี
จํ านวนที่สูงในครึ่งปหลัง

ภาษี

บริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสที่ 2 มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํ านวน 133.40 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ภาษีเทากับรอยละ 24.9 เทียบกับอัตรารอยละ 17.8 จากงวดเดียวกันของปกอน

• ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เปนการเปรียบเทียบกับขอมูล ณ ส้ินป 2546

ตารางที่ 2 โครงสรางทรัพยสิน หนี้สิน และสวนของผูถือหุน       (หนวย: ลานบาท)
30 มิถุนายน 2547 31 ธันวาคม 2546

จํ านวน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวน
(ลานบาท)

รอยละ

สินทรัพย
  สินเชื่อธุรกิจ                     9,677.78 15.4     9,122.86 15.0
  สินเชื่อรายยอย                   41,623.19 66.3   36,441.32 60.5
  เงินลงทุนในตราสารหนี้                     2,471.90 3.9     3,891.12 6.5
  เงินลงทุนในตราสารทุน                     4,023.77 6.4     4,197.93 7.0
  สินทรัพยอื่น                     5,025.23 8.0     6,610.02 11.0
รวมสินทรัพย                 62,821.87 100.0   60,263.25 100.0
หนี้สิน
  เงินกูยืมและรับฝาก   41,893.78 80.6   38,114.00 76.9
  หุนกู     5,941.00 11.4     5,941.00 12.0
  หนี้สินอื่น     4,170.86 8.0     5,488.00 11.1
รวมหนี้สิน   52,005.64 100.0   49,542.00 100.0
รวมสวนผูถือหุน 10,816.23 - 10,721.10 -

สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยขยายตัวรอยละ 4.3 จาก 60,263.25 ลาน
บาท ณ ส้ินป 2546 เปน 62,821.87 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้เปนไปตามการขยายตัวของสินเชื่อรายยอยที่
รอยละ 14.2 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของสินเชื่อรายยอยที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 
60.5 ณ ส้ินป 2546 มาอยูที่รอยละ 66.3 ของสินทรัพยรวม อนึ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้มีการลดลงมาอยูที่รอยละ 3.9 
ของสินทรัพยรวม เนื่องจากบริษัทประมาณการวาอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องในชวงครึ่งปหลังของป 
2547 จึงไดปรับลดการลงทุนในตราสารหนี้ลงใหเหลือเพียงพอเพื่อการบริหารสภาพคลองเทานั้น
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เงินทุนที่ใชในการขยายสินเชื่อสวนใหญมาจากเงินกูยืมและรับฝาก ซึ่งเพิ่มสัดสวนจากรอยละ 76.9 มาเปน
รอยละ 80.6 ของหนี้สินรวม โดยเนนที่เงินรับฝากจากประชาชนทั่วไป

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 10,721.10 ลานบาทเปน 10,816.23 ลานบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
ผูถือหุนเปนผลมาจากกํ าไรสุทธิงวด 6 เดือนจํ านวน 991.94 ลานบาท และที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหจายเงินปนผลใน
เดือนเมษายน 2547 จํ านวน 648.53 ลานบาท พรอมทั้งการลดลงของสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน
ลงทุนในตราสารทุนตามภาวะการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพย

รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้

ตารางที่ 3 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

อัตราการ
ขยายตัว
(รอยละ)

บริษัทและบริษัทยอย
สินเชื่อธุรกิจ 9,677.78 18.9 9,122.86 20.0 6.1
  การผลิตและการพาณิชย             3,463.82 6.8           3,283.95 7.2 5.5
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง             2,349.75 4.6           1,666.21 3.7 41.0
  สาธารณูปโภคและการบริการ             1,371.93 2.7           1,559.92 3.4 (12.1)
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ             2,492.28 4.9           2,612.78 5.7 (4.6)
สินเชื่อรายยอย 41,623.19 81.1 36,441.32 80.0 14.22
  สินเช่ือเชาซ้ือ           37,552.15 73.2         32,619.36 71.6 15.1
  สินเชื่อเคหะ             2,439.03 4.8           2,431.38 5.3 0.3
อื่น ๆ             1,632.01 3.2           1,390.58 3.1 17.4
รวม          51,300.97 100.0         45,564.18 100.0 12.6

เงินใหกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 รอยละ 12.6 เปน 51,300.97 ลานบาท โดยขณะ
ที่สินเชื่อธุรกิจเริ่มมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 6.1 จาก 9,122.86 เปน 9,677.78 สินเชื่อเชาซื้อยังคงมีการขยายตัวใน
อัตราที่สูงถึงรอยละ 15.1 ทั้งนี้สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทและภาวะตลาดที่จะเริ่มการขยายตัวในสินเชื่อธุรกิจ
เพื่อรองรับความตองการเงินกูจากภาคเอกชนที่คาดวาจะมีการลงทุนสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และอัตรา
การใชกํ าลังการผลิตที่อยูในระดับสูง และการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งยังสงผลดีตอการเติบโต
ในอัตราที่สูงของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ
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ตารางที่ 4 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตามประเภทสินเชื่อ
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ
ขยายตัว
(รอยละ)

บริษัทและบริษัทยอย
สินเชื่อธุรกิจ             1,840.22 52.0           1,739.50 50.9 5.8
สินเชื่อรายยอย
  สินเชื่อเคหะ                584.73 16.5              624.12 18.3 (6.3)
  สินเช่ือเชาซ้ือรถยนต                396.92 11.2              319.50 9.4 24.2
  สินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต                140.37 4.0              148.24 4.3 (5.3)
สินเชื่ออื่น ๆ                577.23 16.3              584.06 17.1 (1.2)
รวม           3,539.47 100.0          3,415.42 100.0 3.6

 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและบริษัทยอย ลดลงจากรอยละ 7.5 มาอยูที่
รอยละ 6.9 และอัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทลดลงจากรอยละ 6.7 มาอยูที่รอยละ 6.2 
โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทเทากับ 2,823.72 ลานบาท

บริษัทและบริษัทยอยไดสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
จํ านวน 4,262.28 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 3,541.77 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 720.51 ลานบาท) โดยบริษัท
และบริษัทยอยมีสัดสวนสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอ
ใหเกิดรายไดรอยละ 120.4

จากจํ านวนเงินสํ ารองทั้งหมดเปนสวนของบริษัทจํ านวน 3,541.77 ลานบาท แบงเปนสํ ารองหนี้สูญเฉพาะราย
สํ าหรับหนี้จัดชั้นปกติเทากับ 2,722.46 ลานบาท และเปนยอดสํ ารองหนี้สูญทั่วไปเทากับ 819.31 ลานบาท ซึ่งสูงกวา
เกณฑขั้นตํ่ าของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,579.12 ลานบาท ตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยางระมัดระวังของ
บริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอการดํ าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้เงินสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทคิดเปนรอยละ 137.3 ของสํ ารองพึงกันตามเกณฑขั้นตํ่ าที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

3. การดํ าเนินงานของกลุมธุรกิจ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงเปนกลุมหลักได 4 กลุมคือ

• ธุรกิจพาณิชยธนกิจ
• ธุรกิจสินเชื่อรายยอย
• ธุรกิจหลักทรัพย และ
• ธุรกิจบริหารจัดการกองทุน

การวิเคราะหผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2
ป 2547 เปนการเทียบกับขอมูลของไตรมาสที่ 2 ป 2546 ในขณะที่การวิเคราะหขนาดและปริมาณของธุรกิจเปนการ
เทียบกับขอมูล ณ ส้ินป 2546 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ธุรกิจพาณิชยธนกิจ
ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเริ่มมีแนวโนมการขยายตัวหลังจากที่มีการลดขนาดการใหสินเชื่อมาโดยตลอดในชวง 5 ปที่

ผานมา โดยสินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา 9,677.78 ลานบาท คิดเปนขยายตัวรอยละ 6.1 จากสิ้นป 
2546 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเทารอยละ 19.0 ลดลงเล็กนอยจาก ณ ส้ินป 2546 อยูที่รอยละ 19.1

ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

กลุมธุรกิจสินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอื่นๆ สินเชื่อเชาซื้อคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.22 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
อัตรารอยละ 89.51 ณ ส้ินป 2546 เนื่องจากกลยุทธในเชิงรุกของบริษัทและความเอื้ออํ านวยของตลาด  ทั้งนี้การเติบโต
ของปริมาณการจํ าหนายรถยนตใหมรวม 5 เดือนแรกของปเทากับ 248,172 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 22.2 โดยบริษัทมีการ
เขาถึงตลาดที่คิดโดยอัตราการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทตอปริมาณสวนแบงตลาด (Penetration Rate) เฉล่ีย 5 เดือน
แรกของปเทากับรอยละ 7.3 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.0 บริษัทมีสินเชื่อที่อนุมัติใหมในไตรมาสนี้จํ านวน 6,156.24 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 โดยจํ านวนรถยนตที่อนุมัติสินเชื่อมี 13,315 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 23.4

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยประกอบดวยธุรกิจหลักคือธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจวานิชธนกิจ สํ าหรับ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย สวนแบงตลาดของบล. ทิสโก อยูที่ระดับรอยละ 3.5 โดยมีมูลคาการซื้อขายจํ านวน
77,498.49 ลานบาทเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 62.1 สงผลใหรายไดคานายหนาเพิ่มขึ้นรอยละ 61.3 เปน 186.67 ลานบาท
ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย

ทางดานธรุกจิวานชิธนกจิ บล. ทสิโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ บล.
ทิสโก ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัด
จํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทจํ านวนมาก รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บล. ทิสโก เพิ่มขึ้นรอยละ 128.5 จาก
7.80 ลานบาท เปน 17.82 ลานบาท โดยรายไดสวนใหญในไตรมาสนี้มาจากคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยใหบริการ
จัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (Retirement Mutual Fund) สินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมีมูลคารวม 61,906.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
56,459.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.7 เปนผลใหคาธรรมเนียมการบริหารพื้นฐานเพิ่มขึ้น หากแตรายไดคาธรรมเนียม
ผันแปรมีการผันแปรลดลงตามภาวะของตลาดหลักทรัพย

สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก  ณ ส้ินเดือนพฤษภาคมอยูที่รอยละ 6.8 เปนอันดับที่ 5 โดยแบงเปน
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.8 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 3 มีสวนแบงตลาดรอย
ละ 12.1 และกองทุนรวมอยูที่อันดับ 13 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.9
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ตารางที่ 5 มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก แยกตามประเภทกองทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 40,203.07 64.9 37,805.26 67.0 6.3
กองทุนสวนบุคคล 17,086.67 27.6 13,762.01 24.4 24.2
กองทุนรวม 4,616.51 7.5 4,892.15 8.6 (5.6)

รวม 61,906.25 100.0 56,459.42 100.0 9.7

4. การบริหารความเสี่ยง

ในไตรมาสที่สองของป 2547 เงินกองทุนความเสี่ยงหรือความตองการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้ง
หมด อันเปนคาที่ประเมินไดจากแบบจํ าลองความเสี่ยงภายในเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 เปน 5,973.42 ลานบาท  โดยมี
สาเหตุสํ าคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของฐานะความเสี่ยงดานตลาด และการเพิ่มขึ้นของฐานะความเสี่ยงดานเครดิต  ทั้งนี้
ในชวงที่ผานมาความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 จากการขยายตัวตามเปาหมายของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต  ใน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงดานตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 ซึ่งโดยสวนใหญมาจากการลงทุนเพิ่มในตราสารทุนประกอบกับ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย

สํ าหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีความสํ าคัญและควรตองจับตามองในชวงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จะ
เห็นไดวาระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (duration) ของสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
จาก 1.16 เปน 1.27 และจาก 0.94 เปน 1.00 ตามลํ าดับ   ทั้งนี้ความออนไหวตออัตราดอกเบี้ยที่วัดไดจากการเปลี่ยน
แปลงเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 จะมีผลใหรายไดดอกเบี้ยในระยะ 12 เดือนขางหนาลดลง 15.57 ลานบาท
หากบริษัทไมดํ าเนินการใดๆ อยางไรก็ตามความแตกตางของ Duration ของทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูประมาณ 3
เดือน จัดอยูในระดับตํ่ าที่สามารถบริหารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยได

ตารางที่ 6 ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ

อัตราดอกเบี้ย(ป)
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ป

ตอการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1
ไตรมาสที่ 2

2547
ไตรมาสที่ 1

2547
ไตรมาสที่ 2

2547
ไตรมาสที่ 1

2547
สินทรัพย 1.27 1.16 167.69 174.52
หนี้สิน 1 0.94 -183.26 -253.21
ความแตกตางสุทธิ (Gap) -15.57 -78.69
หนวย : * ลานบาท

เมื่อเปรียบเทียบเงินกองทุนของบริษัทจํ านวน 10,816.23 ลานบาทกับความตองการใชเงินทุนที่ประเมินจาก
ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจํ านวน 5,973.42 ลานบาท จะเห็นวาบริษัทมีเงินกองทุนสวนเกินจากความตองการใน
ปจจุบันอยูมากถึงรอยละ 44.8 ซึ่งแสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรง สํ าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และเมื่อ
พิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของบริษัทอยูในระดับสูงที่รอยละ 19.3 ประกอบดวย
เงินกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 16.8 สูงกวาอัตราขั้นตํ่ ารอยละ 8.0 ที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และบริษัทหลัก
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ทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 71.5 เทียบกับอัตราขั้นตํ่ าที่สํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนดไวที่รอยละ 7.0

5. การดํ าเนินงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธองคกรและธุรกิจ

การปรับองคกรเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ

บริษัทไดยื่นแบบคํ าขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยคาดวาจะได
รับการอนุมัติในเบื้องตนประมาณสิ้นป 2547 และจะสามารถเปดดํ าเนินการไดในเวลาไมชากวาเดือน กรกฎาคม 2548
จากการที่บริษัทปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบนั้น จะสามารถเอื้อประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
ในอนาคตไดเปนอยางดี โดยบริษัทสามารถใหบริการทางการเงินที่หลากหลายและมีตนทุนการดํ าเนินงานที่ตํ่ า เนื่อง
จากเมื่อเปนธนาคารพาณิชยแลว บริษัทสามารถลดการพึ่งพาธนาคารพาณิชยอื่นและเกิดการประหยัดตอขนาดในเชิง
ขอบขายธุรกิจทางการเงินที่กวางขึ้นซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานและลดตนทุนการใหบริการลงได
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