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ค ําอธบิายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และตลาดทุน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 3 มีแนวโนมของการชะลอตัว ดังจะเห็นไดจากการถดถอยของผลิต

ภัณฑมวลรวมในประเทศ จากรอยละ 6.6 ในไตรมาสที่ 1 เปนรอยละ 6.3 ในไตรมาสที่ 2 สํ าหรับดานตลาดเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo 14-day) ขึน้รอยละ 0.25 มาอยูที่รอยละ 1.50 เนือ่งจากแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอ
นอกจากนั้น ราคานํ้ ามันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรสงผลใหปริมาณการจํ าหนายรถ
ยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 7.2 จากไตรมาสที่ 2 หากแตยังมีการเติบโตเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  ซึง่สงผลใหเกิดการขยาย
ตัวของสินเชื่อเชาซื้อ ในดานของตลาดทุน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยสงผลใหมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน และดัชนี
ตลาดหลักทรัพยลดลงจากไตรมาสที่ 2 รอยละ 16.11 และ 0.3 ตามลํ าดับ

บทวเิคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2547 กับไตรมาสที่ 3 ของป
2546 และงวด 9 เดือนของป 2547 กับงวด 9 เดือนของป 2546 ในขณะที่ฐานะการเงินจะเปนการเปรียบเทียบ ณ วันที่
30 กนัยายน 2547 กบั 31 ธันวาคม 2546

สรุปผลการดํ าเนินงาน

ผลการด ําเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2547 ยังคงผันแปรตามภาวะตลาดทุน สงผลใหบริษัทและบริษัทยอย
มีกํ าไรสุทธิจํ านวน  347.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 28.0 อยางไรก็ตามรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญยังมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 จาก 538.98 ลานบาท เปน 593.64 ลานบาท ตามการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและการลดลงของคา
ใชจายในการกูยืมเงินเนื่องมาจากภาวะดอกเบี้ยต่ํ า

ส ําหรบังวด 9 เดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน บริษัทและบริษัทยอยมีผลกํ าไรสุทธิ 1,339.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 ทั้งนี้
ธุรกิจหลักทรัพยเร่ิมมีการฟนตัวในเดือนกันยายนสงผลใหกํ าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยของเดือนกันยายนอยูในระดับสูงที่สุด
นับต้ังแตเดือนกุมภาพันธที่ผานมา

ก ําไรตอหุน (Diluted earning per share) สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนแรกของป 2547 เทากับ 0.48 และ
1.83 บาท ตามลํ าดับ เทียบกับ กํ าไรตอหุนจํ านวน 0.66 และ 1.77 บาท ส ําหรับงวดเดียวกันของป 2546 อัตราผลตอบแทนตอผูถือ
หุนเฉลี่ยรายป ส ําหรับงวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนแรกของป 2547 เทากับ รอยละ 12.6 และ 16.3 ตามลํ าดับ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และการเติบโตของสินทรัพย

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญสํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3 ขยับตัวสูงขึ้นรอยละ 10.1 โดยปจจัยหลักที่
ส ําคัญไดแก การขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อ และความสามารถในการบริหารรักษาระดับสวนตางของอัตราดอกเบี้ย

ส ําหรบังวด 9 เดือน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญมีจํ านวน 2,049.58 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 24.8
เปนผลจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อและคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น ประกอบกับคาใชจายในการกูยืมเงินที่ลดลงกวาปกอน
ตามอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ลดลง

สนิทรพัยรวมของบริษัทและบริษัทยอยขยายตัวรอยละ 8.6 จาก 60,263.25 ลานบาท เปน 65,428.84 ลานบาท ตามการ
ขยายตวัของเงนิใหกูยืมที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.2 เปน 52,486.18 ลานบาท โดยสินเชื่อเชาซื้อเปนองคประกอบสํ าคัญซึ่งมีการขยายตัว
ในอตัรารอยละ 21.4 มาอยูที่ 35,384.89 ลานบาท ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 มาอยูที่ 10,349.68 ลานบาท สัดสวน
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงมาอยูที่รอยละ 2.8 ของสนิทรพัยรวม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะคงระดับเงินลงทุนในตราสาร
หนีใ้หเพียงพอเพื่อการบริหารสภาพคลองในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น



คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร

2/6

เงนิทนุทีใ่ชในการขยายสินเชื่อสวนใหญมาจากเงินกูยืมและรับฝาก ซึ่งเพิ่มสัดสวนจากรอยละ 76.9 มาเปนรอยละ 82.0
ของหนีส้นิรวม โดยเนนที่เงินรับฝากจากประชาชนทั่วไป สัดสวนของเงินใหกูยืม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ตอเงินกูยืมและรับฝากเทา
กบัรอยละ 121.5

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 10,721.10 ลานบาทเปน 11,240.09 ลานบาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสวนใหญมาจากกํ าไร
สทุธงิวด 9 เดือนจํ านวน 1,339.13 ลานบาท และการลดลงของสวนเกินทุนจํ านวน 235.81 ลานบาท ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาเงินลงทุน

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยและคาใชจายในการดํ าเนินงาน

รายไดทีมิ่ใชดอกเบี้ยตองวด 3 เดือนลดลงรอยละ 31.1 ตามการชะลอตัวของตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตามตลาดหลัก
ทรัพยเร่ิมมีการฟนตัวในเดือนกันยายน เปนผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยและมีรายไดคานายหนาซื้อ
ขายหลกัทรพัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในเดือนกันยายนคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.4 ของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยของทั้งไตรมาส

เนือ่งจากในเดือนกันยายน 2546 ไดมีการตัดจํ าหนายคานิยมจํ านวน 717.29 ลานบาท ทํ าใหคาใชจายในการดํ าเนินงาน
งวดไตรมาสที่ 3 ของป 2547 นอยกวาของไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เปนจํ านวนมาก แตอยางไรก็ตาม  หากไมรวมผลจากการตัด
จ ําหนายคานิยมในไตรมาสที่ 3 ป 2546 คาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 มาอยูที่ 638.71 ลาน
บาท ตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยคาใชจายพนักงานมีจํ านวน 293.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2

ส ําหรบังวด 9 เดือน บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํ านวน 1,588.67 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับ
งวดเดยีวกนัของปกอน และคาใชจายในการดํ าเนินงาน กอนการตัดจํ าหนายคานิยมจํ านวน 758.38 ลานบาทในป 2546 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 18.6 เปน 1,875.01 ลานบาท คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 เกิดจากความแตกตางในชวงเวลาของการบันทึกคาใช
จาย โดยในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดต้ังคาใชจายพนักงานตามปริมาณธุรกรรมและผลการดํ าเนินงานตามที่เกิดขึ้นจริงตลอด
ทัง้ป ในขณะที่คาใชจายพนักงานในป 2546 สวนใหญถูกบันทึกในชวงครึ่งหลังของป เปนผลใหคาใชจายพนักงานในป 2546 มี
จํ านวนที่ต่ํ าในครึ่งปแรกและมีจ ํานวนที่สูงในครึ่งปหลัง

คณุภาพของสินทรัพย และการตั้งสํ ารองหนี้สูญ

อตัราสวนหนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและบริษัทยอย ลดลงจากรอยละ 7.0 ณ ป 2546 มาอยูที่
รอยละ 6.4 และอตัราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทลดลงจากรอยละ 6.7 มาอยูที่รอยละ 5.9 โดยหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของบริษัทเทากับ 2,736.17 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดพิจารณาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดทั้งในแงของคุณภาพ (Quality) 
และปริมาณ (Quantity) อยางถี่ถวนแลวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด จากการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2547 การเปลี่ยนแปลงเกณฑการตั้งสํ ารองไมมีผลกระทบกับการตั้งสํ ารองของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจาก
บริษัทมกีารต้ังสํ ารองสูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวมาก นอกจากนี้ในสวนของหลักประกันตามเกณฑใหมของธนาคาร
แหงประเทศไทย สวนใหญมีผลกระทบกับสินเชื่อเคหะ ซึ่งบริษัทมีการใหสินเชื่อดังกลาวในสัดสวนตํ่ าเมื่อเทียบกับสินเชื่ออื่นๆ ดังนั้น
โดยรวมแลวบริษัทและบริษัทยอยจึงไมตองต้ังสํ ารองเพิ่มเติม

บริษัทและบริษัทยอยมียอดสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํ านวน 
4,157.21 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 3,486.79 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 670.42 ลานบาท) โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสัด
สวนส ํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ 120.9

จากจ ํานวนเงินสํ ารองทั้งหมดเปนสวนของบริษัทจํ านวน 3,486.79 ลานบาท แบงเปนสํ ารองหนี้สูญเฉพาะรายสํ าหรับหนี้
จดัชั้นเทากับ 2,657.34 ลานบาท และเปนยอดสํ ารองหนี้สูญทั่วไปเทากับ 829.45 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ํ าของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่เทากับ 2,464.00 ลานบาท ตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่จะ
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เกดิขึ้นตอการดํ าเนินงานของบริษัท ทัง้นีเ้งนิส ํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของ
บริษัทคิดเปนรอยละ 141.5 ของสํ ารองพึงกันตามเกณฑขั้นต่ํ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

การดํ าเนินงานของกลุมธุรกิจ
ธรุกจิของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงเปนกลุมหลักได 4 กลุมคือ

• ธรุกิจสินเชื่อธุรกิจ
• ธรุกจิสินเชื่อรายยอย
• ธรุกิจหลักทรัพย และ
• ธรุกิจบริหารจัดการกองทุน

ธรุกจิสินเชื่อธุรกิจ
สนิเชื่อธุรกิจมีมูลคา 10,349.68 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 โดยมีการรับคืนเงินตนจากผูกูรายใหญในเดือนกรกฎาคม 

สดัสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ11.4 ลดลงจากรอยละ 11.9

ธรุกิจสินเชื่อรายยอย

กลุมธรุกจิสนิเชือ่รายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอืน่ๆ สนิเชือ่เชาซื้อคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.5 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.4
เนือ่งจากกลยุทธในเชิงรุกของบริษัทและความสามารถในการรักษาสวนแบงตลาด (Penetration Rate) ของตลาดรถยนตใหม โดย
บริษัทมสีวนแบงตลาดซึ่งคํ านวณจากปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทตอปริมาณการจํ าหนายรถยนตใหมอยูที่รอยละ 7.8
เพ่ิมขึน้จากสิ้นป 2546 ที่รอยละ 6.6 เปนสินเชื่อที่อนุมัติใหมในไตรมาสนี้จํ านวน 5,841.72 ลานบาท สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตอสนิเชื่อเชาซื้อเทากับรอยละ1.6 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1.5

ธรุกิจหลักทรัพย

ธรุกจิหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทสิโก”) มีธุรกิจหลักไดแกธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลกัทรพัยและธุรกิจวาณิชธนกิจ สํ าหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บล. ทสิโก สามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องทั้งลูก
คาสถาบันและลูกคารายยอยทั่วไป หากแตลูกคาสวนใหญพิจารณาลงทุนจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานมากกวาการเก็งกํ าไรตาม
ตลาด ปริมาณการซื้อขายจึงลดลงในชวงไตรมาสที่ผานมา เปนผลใหสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอยอยูทีรอยละ 3.4 และมีรายไดคา
นายหนาเทากับ 170.78 ลานบาท

ทางดานธรุกจิวาณชิธนกจิ บล. ทสิโก ยงัคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ บล.ทิสโก ไดรับแตง
ต้ังใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัท
จ ํานวนมาก รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บล. ทิสโก เทากับ 8.92 ลานบาท ซึ่งรายไดสวนใหญในไตรมาสนี้มาจากคาธรรม
เนยีมทีป่รึกษาทางการเงิน โดยที่รายไดคาธรรมเนียมและบริการใน 9 เดือนแรกเทากับ 254.83 ลานบาท ซึ่งรายไดสวนใหญรับรูใน
ชวงไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับ 67.06 ลานบาท ในชวงเดียวกันของปกอน ปจจุบัน บล. ทสิโก เปนที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหกับประชาชนของ บริษัท แปซิฟกไพพ จํ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย
นอคซ สแตนเลส จํ ากัด (มหาชน)

ธรุกิจจัดการกองทุน

ธรุกจิจดัการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยใหบริการจัดการกอง
ทนุประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual
Fund) สนิทรพัยภายใตการบริหารทั้งหมดมีมูลคารวม 64,760.35 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 56,459.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.7
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โดยที่รายไดคาธรรมเนียมการบริหารพื้นฐานใน 9 เดือนแรกเทากับ  148.10 ลานบาท โดยจะไมมีรายไดคาธรรมเนียมผันแปรอัน
เนือ่งมาจากภาวะของตลาดหลักทรัพยที่ลดลง

สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก  ณ สิน้เดือนสิงหาคมเทากับรอยละ 7.0 หรืออันดับที่ 4 โดยแบงเปนกองทุนสํ ารอง
เลี้ยงชีพอยูที่อนัดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.7 กองทุนสวนบุคคลอยูทีอ่นัดับ 3 มีสวนแบงตลาดรอยละ 12.3 และกองทุนรวม
อยูทีอ่นัดับ 14 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.0

การบริหารความเสี่ยง

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2547 เงนิกองทุนความเสี่ยงหรือความตองการเงนิกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งหมด ซึง่ประกอบ
ดวยความเสี่ยงดานตลาด ดานเครดิต และ ดานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากแบบจํ าลองความเสี่ยงภายในเพิม่ขึ้นรอยละ 1.72
จากไตรมาสที่ 2 เปน 6,076.08 ลานบาท โดยมสีาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 3.29 อัน
เนือ่งมาจากการลงทุนเพิ่มในตราสารทุนประกอบกับการเพิ่มขึ้นเล็กนอยของความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สํ าหรับฐานะความเสี่ยง
ดานเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ในขณะทีเ่งนิใหสินเชื่อโดยรวมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.44 ทั้งนี้เปนผลมาจากการจัด
อนัดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อในกลุมเชาซื้อวามีคุณภาพของสินเชื่อโดยรวมสูงขึ้น

ส ําหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย จะเห็นไดวาระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ของสินทรัพย
และหนีส้นิเปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกันโดยจาก 1.27 เปน 1.19 และจาก 1.00 เปน 0.83 ตามลํ าดับ โดยความแตกตางของ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย ของสินทรัพยและหนี้สินเพิม่ขึ้นจาก 3 เดือน เปน 4 เดือน เนือ่งจากการที่ผูฝากเงินหัน
มาฝากเงินในชวงสั้นมากขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อยางไรก็ตามระดับความเสี่ยงดังกลาว จัดวายังอยูในระดับที่สามารถยอม
รับและบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบได

เงนิกองทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 3.92 เปน 11,240.09 ลานบาท ในขณะที่ความตองการการใชเงินทุนที่ประเมินจาก
ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเพิม่ขึน้รอยละ 1.72 เปน 6,076.08 ลานบาท จะเห็นวาระดับเงินกองทุนสวนเกินปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 44.8 เปนรอยละ 45.9 ซึง่แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แขง็แกรงสํ าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และเมือ่พิจารณาถึงเกณฑ
ของทางการ ฐานะเงนิกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของบริษัทอยูในระดับสูงที่รอยละ 18.6 ประกอบดวยเงินกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 16.2
สงูกวาอัตราขั้นต่ํ ารอยละ 8.0 ที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และบล. ทสิโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทา
กบัรอยละ 121.4 เทียบกับอัตราขั้นต่ํ าที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนดไวที่รอยละ 7.0

การดํ าเนินงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธองคกรและธุรกิจ

การปรบัองคกรเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ

บริษัทคาดวาบริษัทจะไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังในเบื้องตนภายในไตรมาสที่ 4 นี้ โดยในขณะนี้บริษัทได
ดํ าเนินการเตรียมความพรอมสํ าหรับการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย ทั้งในดานการควบรวมกิจการกับบริษัทเงิน ทุนไทยเพิ่ม
ทรัพย จ ํากัด ซึ่งจะดํ าเนินการทันทีภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติในเบื้องตน รวมถึงในดานของระบบงานตางๆ และดานของ
บคุลากร โดยประมาณการเงินลงทุนเบื้องตนไมเกิน 150 ลานบาท ส ําหรับคาปรับปรุงสํ านักงานและสาขา คาระบบคอมพิวเตอร คา
เครือ่งคอมพิวเตอร และอุปกรณเฟอรนิเจอรทั้งหมด
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ตารางที่ 1 โครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนของบรษิัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

จํ านวน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

สินทรัพย
  สินเชื่อธุรกิจ 10,349.68 15.8 9,667.53 16.0 7.1
  สินเชื่อรายยอย 37,831.92 57.8 31,699.97 52.6 19.3
  สินเชื่ออื่น 5,813.84 8.9 7,624.68 12.7 (23.7)
คาเผื่อ (4,157.21) 6.4 (4,599.63) 7.6 (9.6)
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,842.59 2.8 3,891.12 6.5 (52.7)
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,139.45 6.3 4,197.93 7.0 (1.4)
  สินทรัพยอื่นที่กอใหเกิดรายได 4,344.46 6.6 1,831.57 3.0 137.2
  สินทรัพยอื่น 5,264.11 8.0 5,950.08 9.9 (11.5)
รวมสินทรัพย 65,428.84 100.0 60,263.25 100.0 8.6
หนี้สิน
  เงินกูยืมและรับฝาก 44,446.64 82.0 38,113.90 76.9 16.6
  หุนกู 5,941.00 11.0 5,941.00 12.0 0.0
  หนี้สินอื่น 3,801.11 7.0 5,485.25 11.1 (30.7)
รวมหนี้สิน 54,188.75 100.0 49,542.15 100.0 9.4
รวมสวนผูถือหุน 11,240.09 - 10,721.10 - 4.8

ตารางที่ 2 รายละเอยีดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจของบรษิัทและบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

สินเชื่อธุรกิจ 10,349.68 19.7 9,667.53 21.2 7.1
  การผลิตและการพาณิชย 5,166.64 9.8 4,903.81 10.8 5.4
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,326.46 6.3 2,578.56 5.7 29.0
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1,712.82 3.3 2,072.38 4.5 (17.4)
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 143.75 0.3 112.79 0.2 27.4
สินเชื่อรายยอย 37,831.92 72.1 31,699.97 69.6 19.3
  สินเช่ือเชาซ้ือ 35,384.89 67.4 29,154.27 64.0 21.4
  สินเชื่อเคหะ 2,447.03 4.7 2,545.70 5.6 (3.9)
อื่น ๆ 4,304.58 8.2 4,196.68 9.2 2.6
รวม 52,486.18 100.0 45,564.18 100.0 15.2
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ตารางที่ 3 หนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดแยกตามประเภทสินเชื่อของบรษิัทและบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

รอยละ
สินเช่ือ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ รอยละ
สินเช่ือ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

สินเชื่อธุรกิจ 11.4 1,176.32 34.2 11.9 1,153.86 33.8 1.9
สินเชื่อรายยอย
  สินเช่ือเชาซ้ือ 1.6 573.62 16.7 1.5 434.77 12.7 31.9
  สินเชื่อเคหะ 15.8 386.62 11.2 17.8 452.80 13.3 (14.6)
สินเชื่อเพื่อหลักทรัพย 34.3 518.21 15.1 15.4 529.14 15.5 (2.1)
สินเชื่ออื่น ๆ 18.2 784.01 22.8 20.0 839.54 24.6 (6.6)
รวม 6.4 3,438.78 100.0 7.0 3,410.01 100.0 0.8

ตารางที่ 4 มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก แยกตามประเภทกองทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ   40,767.28 63.0 37,805.26 67.0 7.8
กองทุนสวนบุคคล   17,353.04 26.8 13,762.01 24.4 26.1
กองทุนรวม     6,640.03 10.3 4,892.15 8.6 35.7

รวม   64,760.35       100.0 56,459.42 100.0 14.7

ตารางที่ 5 ระยะเวลาเฉลีย่ของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ

อัตราดอกเบี้ย(ป)
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอ
การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท)

ไตรมาสที่ 3
2547

ไตรมาสที่ 2
2547

ไตรมาสที่ 3
2547

ไตรมาสที่ 2
2547

สินทรัพย 1.19 1.27 175.43 167.69
หนี้สิน 0.83 1.00 -260.51 -183.26
ความแตกตางสุทธิ (Gap) -85.08 -15.57


	ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ µÅÒ´¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐµÅÒ�
	ÃÒÂä´é´Í¡àºÕéÂáÅÐà§Ô¹»Ñ¹¼Å áÅÐ¡
	
	
	ÊèÇ¹¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ 1�



	ÃÒÂä´é·ÕèÁÔãªè´Í¡àºÕéÂáÅÐ¤èÒãª�
	¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹àª×èÍ¸ØÃ¡Ô¨
	¸ØÃ¡Ô¨ÊÔ¹àª×èÍÃÒÂÂèÍÂ
	¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
	
	
	
	
	
	
	¸ØÃ¡Ô¨¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹


	¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§






	¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÅÂØ·�
	µÒÃÒ§·Õè 2 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§à§Ô¹ãËé�
	
	
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 3 Ë¹Õé·ÕèäÁè¡èÍãËéà¡Ô´�





	»ÃÐàÀ·¡Í§·Ø¹

