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คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับไตรมาสที่ 2  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศไทยในชวงไตรมาสที ่ 2 ของป 2546 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก สวน
หนึ่งเนื่องมาจากการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ที่กระทบอยางมีนัยสํ าคัญธุรกิจทองเที่ยว
และความเชื่อม่ันของผูบริโภค ดังจะเห็นไดการขยายตัวที่ชาลงของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2546 เทียบกับในไตรมาสแรก อยางไรก็ตาม ธุรกิจรถยนตและรถจักรยานยนตยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง
แมอัตราการขยายตัวจะออนตัวลงจากไตรมาสแรกที่มีการขยายตัวสูงมากถึงรอยละ 43 เนื่องจากมีการออกรถยนตรุนใหม
หลายรุน ในชวงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของป 2546 ยอดขายรถยนตมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 33 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันในปที่แลว ในสวนของปริมาณจํ าหนายรถจักรยานยนตยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในชวง
เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2546 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 50 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม
แมวาเศรษฐกิจในชวงไตรมาสที ่ 2 ของป 2546 จะชะลอตัวลงบางแตผลกระทบคาดวาจะเปนชวงสั้น สํ านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประเมินภาพเศรษฐกิจในเดือน มิถุนายน 2546 และปรับเพิ่มการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2546 เปนรอยละ 5.5

ในสวนของตลาดเงินตลาดทุน การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยในเดือน
มิถุนายน 2546 การออนคาของเงินดอลลารสหรัฐ รวมทั้งการคาดการณผลประกอบการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนใน
ไตรมาสที่ 2 ทํ าใหมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้นโดยเปนแหลงเงินทุนจากทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสงผลใหดัชนี
ตลาดหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 30 จากตนปมาปดที่ 462 จุดเมื่อส้ินเดือนมิถุนายน 2546 โดยปริมาณการซื้อขาย
เฉล่ียตอวันในไตรมาสที่ 2 อยูที่ 10,267 ลานบาท เทียบกับ 5,962 ลานบาทตอวันในไตรมาสแรก

ผลการดํ าเนินงานของงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546

บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํ านวน 439.95 ลานบาท
คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 35.6 จากจํ านวน 324.53 ลานบาท ในงวดเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อซึ่งสูงถึงรอยละ 49.0 ในชวงเดียวกัน รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทาง
การเงินมีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.9 จากงวดเดียวกันของปกอน มาเปน 591.47 ลานบาท รายไดคานายหนา และราย
ไดคาธรรมเนียมและบริการมีอัตราการเพิ่มที่มีนัยสํ าคัญที่รอยละ 22.1 และ 57.0 โดยเพิ่มเปน 126.98 ลานบาท และ
214.22 ลานบาท ตามลํ าดับ นอกจากนี้คาใชจายเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2546 นี้
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 104.33 ลานบาท

จากผลการดํ าเนินงานของงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ตามที่กลาวมาขางตน สงผลใหในรอบ 6 เดือนแรกของป
2546 บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิรวม 804.10 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 28.2 จากงวดเดียวกันของปกอน
สํ าหรับกํ าไรตอหุนปรับลดสํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนของป 2546 คิดเปน 0.61 บาท และ 1.11 บาท ตาม
ลํ าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 35.6 และ 26.1 ตามลํ าดับ สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนรายป (ไม
รวมกํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทากับรอยละ 20.8
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2546 มี
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2545

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2546ประเภทของรายได

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละของ
รายไดรวม

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละของ
รายไดรวม

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ/ิ1 321.51 37.2 517.76 48.4
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

คาธรรมเนียมและบริการ 136.46 15.8 214.22 20.0
กํ าไรจากการซือ้ขายหลักทรัพย 243.67 28.2 163.91 15.3
คานายหนา 104.01 12.0 126.98 11.9
อืน่ๆ /2 59.17 6.8 46.48 4.4

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 543.30 62.8 551.58 51.6
รวม 864.82 100.0 1,069.34 100.0

/1 เปนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนีส้ญูและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
/2 ประกอบดวย รายไดอื่น สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทรวม

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํ านวน 517.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 61.0 จาก
งวดเดียวกันของปกอน เนื่องมาจากรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 จากงวดเดียวกันของปกอน
เปน 591.47 ลานบาท คาใชจายในการกูยืมเงินลดลงรอยละ 3.3  คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงรอยละ 59.7
เนื่องจากในปกอนบริษัทและบริษัทยอยไดมีการเรงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํ านวนมาก ในขณะที่ปนี้คาใชจายดังกลาว
เกิดจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการขยายตัวของธุรกิจปกติเทานั้น ประกอบกับในไตรมาสที่ 2 ปนี้ บริษัทและ
บริษัทยอยไดรับคืนเงินจากหนี้สูญอีกจํ านวนหนึ่ง

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

 กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยของงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีจํ านวน 163.91 ลานบาท ลด
ลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 32.7 เนื่องมาจากในงวดไตรมาสที่ 2 ของปกอนนั้นนอกจากบริษัทและบริษัทยอยจะ
มีกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อคาเชนเดียวกันกับงวดเดียวกันของปนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีกํ าไรจากการขาย
เงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขาย ซึ่งบริษัทไดลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวมาเปนเวลานาน
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หากพิจารณารายการคาปกติแลว จะเห็นวา รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นทั้งจากกํ าไร
จากเงินลงทุนเพื่อคา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการ ในงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 รายไดคา
ธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 57.0 เปน 214.22 ลานบาท ตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ การเพิ่มขึ้นของรายได
คาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุน  และธุรกิจวาณิชธนกิจ

สวนรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยในไตรมาสที่ 2 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ
22.1 เปน 126.98 ลานบาท  ซึ่งเปนผลมาจากสภาวะตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นอยางรวดเร็วในไตรมาสที่ 2 นี้ การเปลี่ยนแปลง
ของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยที่กลาวมาขางตนเปนผลใหรายไดที่มิใชดอกเบี้ยโดยรวม สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2546
เพิ่มขึ้นจาก 543.31 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอนเปน 551.58 ลานบาท

คาใชจายการดํ าเนินงาน

คาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนซึ่งมีจํ านวน 473.91 ลานบาทเปน 523.47 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป
2546 บริษัทมีนโยบายในการตั้งสํ ารองเงินโบนัสพนักงานไวทุกเดือน แทนการรับรูเปนคาใชจายครั้งเดียวในชวงสิ้นป โดย
ไดเริ่มตั้งสํ ารองดังกลาวมาตั้งแตเดือนมกราคม 2546 เปนตนมา อีกทั้งจํ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในป 2546 ตามการขยาย
ตัวของธุรกิจ เปนผลใหคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2546 นี้ มีจํ านวน 217.46 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํ านวน 172.71 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 25.9  นอกจากนี้ จากการบริหารรายจาย
ลงทุน (Capital Expenditure) ที่ไดกํ าหนดไวไมเกินรอยละ 2 ของสินทรัพยรวม ทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถ
ควบคุมคาใชจายในสวนที่ไมเกี่ยวกับพนักงานใหเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ า สํ าหรับคาใชจายอื่นของงวดไตรมาสที่ 2 ของป
2546 จํ านวน 207.81 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จากงวดเดียวกันปกอนนั้น สวนหนึ่งมาจากเงินที่ตองนํ าสงเขา
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามมูลคาเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้น  และคาใชจายที่เกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

สินทรัพย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 54,347.36 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 49,212.19
ลานบาท ณ ส้ินป 2545 หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 เนื่องจากในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 ธุรกิจการใหเชาซื้อมีการ
ขยายตัวจากสิ้นป 2545 โดยสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นจาก 23,826.93 ลานบาทเปน 28,458.95 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.4 นอกจากนี้ เงินลงทุนในสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เพิ่มขึ้นเชนกัน โดย
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รอยละ 10.9 เปน 7,056.19 ลานบาท
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เงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนจํ านวน 7,056.19 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป

2545 ซึ่งมีจํ านวน 6,361.91 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 เปนผลจากการที่บริษัทและบริษัทยอยไดเล็งเห็นถึง
โอกาสในการทํ ากํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยในภาวะตลาดที่เอื้ออํ านวย จึงไดลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคามากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นจาก 2,642.94 ลานบาทเปน 3,329.67 ลานบาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 26.0 สวนเงินลงทุนในตราสารหนี้นั้น เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.3 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดลงทุนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับสภาพคลองสวนเกินเปนหลัก
ตารางที่ 2: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
ประเภทหลักทรัพย มูลคาเงินลงทุน

(ลานบาท)
สัดสวนการลงทุน

(รอยละ)
มูลคาเงินลงทุน

(ลานบาท)
สัดสวนการลงทุน

(รอยละ)
ตราสารหนี้ 3,531.66 55.5 3,719.99 52.7
ตราสารทุน 2,642.94 41.5 3,329.67 47.2
ลกูหนีรั้บซื้อจาก ป.ร.ส. 187.31 3.0 6.53 0.1
รวม 6,361.91 100.0 7,056.19 100.0

เงินใหกูยืม และลูกหนี้
เงินใหกูยืม และลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีจํ านวน 44,635.43 ลานบาท

คิดเปนรอยละ 82.1 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีจํ านวน 40,637.39 ลานบาท เงินให
กูยืมและลูกหนี้สวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนรอยละ 58.6
และรอยละ 63.8  ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวมตามลํ าดับ ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัว ดังจะเห็น
ไดจากสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 จาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 23,826.93 ลานบาทเปน 28,458.95 ลานบาท
โดยรายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546ประเภทธุรกิจ
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวนรอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวนรอยละ

สนิเชื่อธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย 3,667.88 9.0 3,923.46 8.8
อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,080.08 7.6 1,562.80 3.5
สาธารณูปโภคและการบริการ 2,609.61 6.4 2,123.92 4.8

สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเชาซื้อ 23,826.93 58.6 28,458.95 63.8
สนิเชื่อเคหะ 2,665.51 6.6 2,481.73 5.6
อื่น ๆ/1 4,787.38 11.8 6,084.57 13.6

เงินใหกูยืมและลูกหนี้รวม 40,637.39 100.0 44,635.43 100.0
/1 รวมถึงเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย
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ดอกเบ้ียคางรับ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีดอกเบี้ยคางรับจํ านวน 121.48 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ

0.3 ของเงินกูยืม ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับเพิ่ม-สุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่มีจํ านวน 112.13 ลาน
บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยคางรับดังกลาว เปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเงินให
กูยืมและลูกหนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสํ าหรับเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวา 1 เดือน  2
เดือน และ 3 เดือน ตามลํ าดับ โดยตัดรายการดอกเบี้ยคางรับที่เกิดจากการผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยของลูกคาตามที่กลาวมา
ขางตนออกจากบัญชี และจะรับรูรายไดดังกลาวก็ตอเมื่อไดรับชํ าระเปนเงินสด สํ าหรับลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้
นั้น บริษัทจะรับรูรายไดดอกเบี้ยเมื่อไดรับชํ าระเปนเงินสด

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

บริษัทและบริษัทยอยใหความสํ าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพของเงินใหกูยืม และลูกหนี้ทุกประเภท และไดใช
ความพยายามที่จะเรงการปรับปรุงหนี้ใหเร็วที่สุด  ทั้งนี้ ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทย  ณ ส้ินไตรมาสที่ 2
ของป 2546 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย มีจํ านวน 3,388.11 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.6 ของ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้รวม  ซึ่งหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนี้ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 3,846.19 ลานบาท สาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจจํ านวน 534.03 ลานบาท
สินเชื่อเคหะและสินเชื่อเชาซื้อจํ านวน 127.41 ลานบาท  สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อมี
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

สนิเชื่อธุรกิจ 2,068.51 53.8 1,564.05 46.2
สนิเชื่อรายยอย

สนิเชื่อเคหะ 861.30 22.4 744.16 22.0
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต 196.29 5.1 295.58 8.7
สนิเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 140.66 3.7 190.05 5.6
สนิเชื่ออื่น ๆ 579.42 15.1 594.26 17.5
รวม 3,846.19 100.0 3,388.11 100.0

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ จํ านวน 4,610.17 ลานบาท ซึ่งในจํ านวนนี้เปนของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน
3,740.06 ลานบาท แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,735.36 ลานบาท สวนที่เหลือ
เปนเงินสํ ารองทั่วไป (General Reserve) จํ านวน 1,004.70 ลานบาทเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยาง
ระมัดระวัง  การตั้งสํ ารองของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) สูงกวาเกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยถึง
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รอยละ 136.7  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดคิดเปนรอยละ 136.1

ทรัพยสินรอการขาย

การฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยสงผลใหบริษัทสามารถขายทรัพยสินรอการขายออกไปไดอยางตอเนื่อง โดย
ปริมาณไดลดลงเหลือ 1,274.50 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 3.2 จาก ณ ส้ินป 2545

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 เพิ่มขึ้นจาก 41,399.96 ลานบาท ณ ส้ินป 2545
เปน 45,468.64  ลานบาท หรือคิดเปน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 โดยรายละเอียดของหนี้สินรวมจํ าแนกตามประเภทเงินกูยืมได
ดังนี้

ตารางที่ 5: รายละเอียดของหนี้สินจํ าแนกตามประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
ประเภทเงินกูยืม จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
สัดสวน
รอยละ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 30,943.75 74.7 33,202.96 73.0
หุนกู 5,131.00 12.4 5,131.00 11.3
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและ
สถาบันการเงิน

3,264.22 7.9 3,844.19 8.5

อื่น ๆ 2,060.99 5.0 3,290.49 7.2
หนี้สินรวม 41,399.96 100.0 45,468.64 100.0

จากตารางขางตนจะเห็นวา เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนยังคงเปนแหลงเงินทุนหลักของบริษัทและ
บริษัทยอย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 คิดเปนรอยละ 73.0 ของหนี้สินรวม  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะขยาย
ฐานเงินฝากรายยอยเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในกลุมลูกคา   นอกจากนี้หากพิจารณาถึงระยะเวลาเงินกูยืมจะ
เห็นวาระยะเวลาที่เหลือของเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยเฉลี่ยอยูที่ 2 ป ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาการชํ าระคืนของ
เงินใหกูยืมและลูกหนี้บริษัท

สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งมี
จํ านวน 7,812.23 ลานบาท เปน 8,878.73 ลานบาท  ทั้งนี้ เปนผลมาจากกํ าไรสุทธิในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 จํ านวน
804.10 ลานบาท

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 17.99 ในขณะที่
กฎหมายกํ าหนดอัตราขั้นตํ่ าไวที่รอยละ 8.00 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของเทากับ
รอยละ 78.25 ในขณะที่กฎหมายกํ าหนดอัตราขั้นตํ่ าไวที่รอยละ 7.00
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ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ

ผลการดํ าเนินงานตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2545 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจเงินทุนหลัก ๆ ที่ดํ าเนินงานโดยบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวย (1) ธุรกิจเชาซื้อ  (2) สินเชื่อธุรกิจ และ

(3) สินเชื่อเคหะ

ธุรกิจเชาซื้อ

นอกเหนือจากการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อโดยบริษัทเองแลว บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยที่ดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อ ซึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ประกอบดวย บริษัท ทรูเวย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และบริษัท
ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 สินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวนรวม
28,458.95 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ในอัตรารอยละ 19.4  และเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2545 ในอัตรารอยละ 49.0   รายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนดังนี้

ตารางที่ 6: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546ดํ าเนินการโดย
มูลคาลูกหนี้
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

มูลคาลูกหนี้
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) 19,004.67 79.8 22,998.11 80.8
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 2,657.07 11.2 3,013.21 10.6
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 1,147.30 4.8 1,276.98 4.5
บริษัท ทสิโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 905.52 3.8 1,112.92 3.9
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด 112.37 0.5 57.73 0.2

รวม 23,826.93 100.0 28,458.95 100.0

สินเชื่อธุรกิจ

บริษัทควบคุมการอนุมัติสินเชื่อใหมดวยความรอบคอบโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปริมาณสินเชื่อธุรกิจ
ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของป 2546 มีจํ านวนทั้งส้ิน 7,610.18 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 9,357.57 ลาน
บาท จากการที่บริษัทไดใหความสํ าคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย โดยเรงการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อลด
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 นี้ บริษัทไดดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสินเชื่อ
ธุรกิจจํ านวน 534.03 ลานบาท เปนผลให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจลดลงจาก
ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 2,068.51 ลานบาท เหลือเพียง 1,564.05 ลานบาท ซึ่งจํ านวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนี้ คิดเปน
รอยละ 3.5 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ทั้งหมด
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สินเชื่อเคหะ

บริษัทไดวางกลยุทธสํ าหรับสินเชื่อเคหะโดยเนนเรื่องคุณภาพของสินทรัพยและการฟนฟูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
มากกวาเรื่องการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากสินเชื่อเคหะในตลาดปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรง สินเชื่อเคหะ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2546 มีจํ านวน 2,481.73 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 2,665.51 ลานบาท โดยปริมาณหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเคหะก็ลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงจาก 861.30 ลานบาท เหลือ 744.16 ลานบาท โดยหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ านวนนี้คิดเปนรอยละ 1.67 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ทั้งหมด

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทิสโก”) ประกอบดวยธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจัดตั้ง
ขึ้นในฮองกง เพื่อดํ าเนินธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพที่จดทะเบียนในตลาดเอเชีย และยุโรป

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บล. ทิสโก จํ ากัด มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาสถาบัน และลูกคารายยอย รวมทั้งใหความสํ าคัญตอ
คุณภาพของงานวิจัยทางดานหลักทรัพยและการลงทุน โดยในป 2545 บล. ทิสโก ไดรวมมือกับดอยชซีเคียวริตี้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของงานวิจัย รวมทั้งขยายชองทางการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไปยังตางประเทศ ซึ่งเปนผลใหรายไดคานายหนา
สํ าหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2546 ของ บล. ทิสโกเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 22.1 เปน 126.98 ลานบาท ใน
เดือนมิถุนายน 2546 บล. ทิสโกมีสวนแบงการตลาดรอยละ 3.89 และมียอดซื้อขายเปนอันดับที่ 6 สํ าหรับรายไดคานาย
หนาของบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง ในงวด 6 เดือนของป 2546 ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค SARS อยางไรก็ตาม ขณะนี้ผลกระทบดังกลาวไดคล่ีคลายลงแลว

ตารางที่ 7: ปริมาณซื้อขายหลักทรัพยจํ าแนกตามประเภทลูกคา

สัดสวนตอปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผาน บล. ทิสโก
ประเภทลูกคา สํ าหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2545
สํ าหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ลูกคารายยอย 36.4 39.6
ลูกคาตางประเทศ 36.6 36.3
ลูกคาสถาบันในประเทศ 15.9 14.5
ลูกคาอินเตอรเน็ต 8.7 7.2
อื่น ๆ 2.4 2.4

รวม 100.0 100.0
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ
บล. ทสิโก ยังคงรักษาจุดยืนในระดับแนวหนาในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ผานมา บล. ทิสโก ได

รับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
เปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทจํ านวนมาก รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจในชวง 6 เดือนแรกของป
2546 มีจํ านวนเกินกวาสามในสี่ของรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจของป 2545 ทั้งป

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนของกลุมบริษัทดํ าเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”)
โดยใหบริการจัดการกองทุนประเภทตาง ๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงกองทุนสํ ารองเพื่อการ
เล้ียงชีพ) และกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยกองทุนภายใตการบริหารมูลคารวม
42.2 พันลานบาท โดย บลจ.ทิสโก ไดรับความไววางใจจากลูกคาที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากรายไดคา
ธรรมเนียมในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 70.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  

ตารางที่ 8: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จํ าแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
ประเภทกองทุน มูลคาของสินทรัพย

(ลานบาท)
สัดสวนรอยละ มูลคาของสินทรัพย

(ลานบาท)
สัดสวนรอยละ

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 31,742.84 80.7 33,857.14 80.2
กองทุนรวม 3,586.86 9.1 3,597.77 8.5
กองทุนสวนบุคคล 4,005.79 10.2 4,784.21 11.3

รวม 39,335.49 100.0 42,239.12 100.0

ธุรกิจอื่น

ในเดือนพฤศจิกายน 2544 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของแผนการขออนุญาตยกสถานะเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดจํ ากัด
ทางเลือกที่จะเปนธนาคารจํ ากัดขอบเขตเทานั้น บริษัทยังเปดกวางสํ าหรับทางเลือกอื่นๆที่จะชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมาย
เดียวกันนี้อยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ตํ่ าที่สุด ปจจุบัน บริษัทจึงไมมีแผนการที่จะดํ าเนินธุรกิจหรือกิจการใดๆ ภายใตบริษัท
เงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด

สํ าหรับบริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทนั้น ปจจุบันยังคงใหบริการดาน
เทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมเปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนทโฮลดิ้ง จํ ากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
บริษัทโฮลดิ้งในฮองกง
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การบริหารความเสี่ยง

 ในไตรมาสที่ 2 ของป 2546 นี้ บริษัทไดทํ าการปรับปรุงระบบการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดภายใตแนวนโยบาย
และหลักการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงฉบับใหมซึ่งบังคับใชตั้งแตไตรมาสแรกเปนตนมา ซึ่งไดปรับปรุงใหสอดคลอง
กับ BIS Capital Accord ฉบับใหมซึ่งคาดวาจะประกาศในอนาคต แบบรายงานความเสี่ยงชุดใหมและขั้นตอนการ
ดํ าเนินงานเพื่อส่ือสารขอมูลความเสี่ยงนี้ไดถูกนํ าไปใชเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูงใหมีความ
เขาใจในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทตั้งแตจากระดับสูงสุดจนถึงในรายละเอียดที่สํ าคัญ โดยแบบรายงาน
ตาง ๆ จะถูกจัดทํ าขึ้นอยางตรงเวลาและสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารอยางเหมาะสมในระดับองคกรเพื่อใหทุกฝายที่
เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสํ าคัญในเรื่องความเสี่ยงอีกดวย

สํ าหรับการประเมินเงินกองทุนนั้น บริษัทไดรวมความเสี่ยงดานการปฏิบัติการโดยทํ าการประเมินดวยวิธี Basic 
Indicator Approach ตามแนวทางของ BIS ที่กํ าหนดไวใน Consultative Paper สํ าหรับ New Capital Accord เพื่อให
ภาพรวมฐานะความเสี่ยงมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2546 เงินกองทุนความเสี่ยงซึ่งประเมินไดจาก
ประเภทความเสี่ยงสํ าคัญ กลาวคือ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
มีมูลคาทั้งส้ิน 4,495 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสที่แลว 317 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ ระดับความ
เส่ียงดังกลาวยังคงตํ่ ากวาความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอยางมาก โดยบริษัทมีความสามารถที่จะรองรับความ
เส่ียงไดถึง 9,638 ลานบาทเมื่อพิจารณาถึงระดับเงินกองทุนและเงินสํ ารองหนี้สูญสวนเกิน สํ าหรับฐานะสภาพคลอง
ของบริษัทยังอยูในเกณฑดี ซึง่เปนผลมาจากสภาพคลองสวนเกินในระบบการเงินและการบริหารสภาพคลองอยางมี
ประสิทธิภาพ
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