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คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 3 เติบโตอยางตอเนื่อง เปนผลจากการขยายตัวของการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม การฟนตัวของธุรกิจทองเที่ยวภายหลังสถานการณการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรงคลี่คลายลง ทั้งนี้ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนจะยังคงเปนปจจัยสํ าคัญที่สนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจตอไป แมวาดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเล็กนอยตามการชะลอตัว
ของยอดจํ าหนายยานพาหนะ อัตราการขยายตัวของปริมาณจํ าหนายรถยนตนั่งในเดือนสิงหาคม 2546 ลดลงจากรอยละ
80.0 ในชวงไตรมาสที่ 1 มาอยูที่รอยละ 22.4 นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวของปริมาณจํ าหนายรถจักรยานยนตในชวง
เดือนสิงหาคม 2546 ก็ชะลอตัวลงเชนกัน เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 3 นี้เปนชวงนอกฤดูการขาย รวมทั้งปริมาณการ
จํ าหนายยานพาหนะไดเพิ่มสูงมากในชวงตนปที่ผานมา

สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังไดประเมินสภาพเศรษฐกิจในป 2546 วายังสามารถขยายตัวได
ตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากความตอเนื่องของมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในการกระตุนการ
อุปโภคบริโภคของภาคเอกชน โดยไดปรับเพิ่มแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2546 เปนรอยละ
6.1

ในสวนของตลาดทุน ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีการเติบโตที่ดีขึ้นเชนกัน โดยในชวงไตรมาสที่ 3 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ย
ตอวันอยูที่ 24,257.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,740.54 ลานบาทในชวงเดียวกันปกอน ซึ่งสงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยใน
ไตรมาสที่ 3 ปดที่ 578.98 จุด ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมา

ผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 จํ านวน 482.00 ลานบาท
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 39.8 จากงวดเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อซ่ึงสูงถึง
รอยละ 49.6  ซึ่งสงผลใหรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินขยายตัวจากงวดเดียวกันของปกอน
ในอัตรารอยละ 29.8 เปน 627.88 ลานบาท  นอกจากนี้ รายไดคานายหนา และรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนอยางมีนัยสํ าคัญในอัตรารอยละ 249.3 และ 115.0 เปน 247.61 ลานบาท และ 233.27
ลานบาท ตามลํ าดับ

จากผลการดํ าเนินงานของงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2546 ตามที่กลาวมาขางตน สงผลใหในรอบ 9 เดือนแรกของป
2546 บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิรวม 1,286.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 32.3 จากงวดเดียวกันของปกอน
สํ าหรับกํ าไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สํ าหรับงวดไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนแรกของป 2546 เทากับ
0.66 บาท และ 1.77 บาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 37.5 และ 31.1 ตามลํ าดับ สวนอัตราผลตอบแทน
ผูถือหุนเฉลี่ยรายป (ไมรวมกํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทากับรอยละ 20.8
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2546 มี
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2545

งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2546ประเภทของรายได

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ/ิ1 569.28 62.1 538.98 43.9
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

คานายหนา 70.89 7.7 247.60 20.2
คาธรรมเนียมและบริการ 108.52 11.8 233.27 19.0
กํ าไรจากหลักทรัพย 139.35 15.2 166.63 13.6
อืน่ๆ /2 29.11 3.2 41.17 3.4

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 347.87 37.9 688.67 56.1
รวม 917.15 100.0 1,227.65 100.0

/1  เปนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
/2 ประกอบดวย สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทรวม และอื่น ๆ

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิกอนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ

ปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 จํ านวน 586.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 5.4 ซึ่งออนตัวกวาการขยายตัวของสินเชื่อในงวดเดียวกัน เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อธุรกิจและ
สินเชื่อเคหะลดลง แมวาสินเชื่อเชาซื้อจะมีรายไดจากการใหเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นก็ตาม รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลัง
หักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ลดลงรอยละ 5.3 จากงวดเดียวกันของปกอน โดย
สาเหตุหลักมาจากในงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามการขยายตัว
ของธุรกิจปกติ ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปกอนมีการโอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปนรายได

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 จํ านวน 688.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 98.0 เปนผลจากรายไดคานายหนาที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํ านวน
70.89 ลานบาท เปนจํ านวน 247.60 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํ ากัด ในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2546 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 298.1 เปน 95,559.01 ลานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้นมาก
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นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการซึ่งมีจํ านวน 233.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนใน
อัตรารอยละ 115.0 ตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ การเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุน  ในสวน
ของกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 มาอยูที่ 166.63 ลานบาท

คาใชจายการดํ าเนินงาน

คาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนรอยละ 138.2 มาอยูที่ 1,301.84 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 นี้ บริษัทได
ตัดจํ าหนายคาความนิยมจํ านวน 708.91 ลานบาท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คาความนิยม”)  นอกจากนี้ จากการที่
บริษัทมีนโยบายในการตั้งสํ ารองเงินโบนัสพนักงานไวทุกเดือน แทนการรับรูเปนคาใชจายครั้งเดียวในชวงสิ้นป โดยได
เริ่มตั้งสํ ารองดังกลาวมาตั้งแตเดือนมกราคม 2546 เปนตนมา และจากการปรับโครงสรางคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย โดยลดสวนที่เปนคาใชจายคงที่ลง และเพิ่มคาใชจายที่ผันแปรตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท
ดังนั้น คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจึงขยายตัวตามการขยายตัวของผลการดํ าเนินงานของบริษัท โดยในงวดไตรมาสที่ 3
ของป 2546 นี้ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานมีจํ านวน 286.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 36.4

จากการบริหารรายจายลงทุน (Capital Expenditure) ที่ไดกํ าหนดไวไมเกินรอยละ 0.2 ของสินทรัพยรวม ทํ าให
บริษัทและบริษัทยอยสามารถควบคุมคาใชจายในสวนที่ไมเกี่ยวกับพนักงานใหเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ า

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดรับรูประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํ านวนรวม
573.62 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทยอยไดเริ่มบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีอีกครั้ง ภายหลังจากได
ระงับการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตั้งแตป 2543 เปนตนมา (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี”)

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

สินทรัพย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 57,094.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป
2545 รอยละ 16.0 เนื่องจากในชวง 9 เดือนที่ผานมา สินเชื่อเชาซื้อมีการขยายตัวจาก 23,473.97 ลานบาท ณ ส้ินป 2545
เปน 31,228.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 33.0 นอกจากนี้ เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เพิ่มขึ้นเชนกัน โดย
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รอยละ 27.7 เปน 7,892.56 ลานบาท

เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีมูลคา 7,892.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.7 จากสิ้นป 2545

เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 27.2 เปน 3,362.96 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการปรับ
มูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้เปน
ผลจากการลงทุนเพื่อเปนสํ ารองสภาพคลอง
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ตารางที่ 2: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ประเภทหลักทรัพย จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

ตราสารหนี้ 3,531.64 57.1 4,523.07 57.3
ตราสารทุน 2,642.96 42.8 3,362.96 42.6
ลกูหนีรั้บซื้อจาก ป.ร.ส. 6.53 0.1  6.53 0.1

รวม 6,181.13 100.0 7,892.56 100.0

เงินใหกูยืม และลูกหนี้
เงินใหกูยืม และลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 จํ านวน 46,511.79 ลานบาทคิดเปน

รอยละ 81.5 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 13.9 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัท
และบริษัทยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ

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

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

สนิเชื่อธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย 3,806.12 9.3 3,533.25 7.6
อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,080.08 7.6 1,849.12 4.0
สาธารณูปโภคและการบริการ 2,655.39 6.5 1,604.71 3.4
สนิเชื่อธุรกิจอื่นๆ 2,688.31 6.6 2,533.04 5.4

สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเชาซื้อ 23,473.97 57.5 31,228.17 67.1
สนิเชื่อเคหะ 2,665.51 6.5 2,413.03 5.2

ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 1,099.60 2.7 1,785.30 3.8
อื่น ๆ 1,357.21 3.3 1,565.17 3.4

รวม 40,826.19 100.0 46,511.79 100.0

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา เงินใหกูยืมและลูกหนี้สวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
และ 30 กันยายน 2546 คิดเปนสัดสวนรอยละ 57.5 และรอยละ 67.1 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ทั้งหมด ตามลํ าดับ ธุรกิจ
เชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 สินเชื่อเชาซื้อ
เพิ่มขึ้นรอยละ 33.0 จาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 23,473.97 ลานบาทมาเปน 31,228.17 ลานบาท
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หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทย ณ ส้ินไตรมาส
ที่ 3 ของป 2546 มีจํ านวน 3,590.51 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.7 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวม ลดลงจาก ณ ส้ินป
2545 ซึ่งมีจํ านวน 3,846.19 ลานบาท สาเหตุมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจและ สินเชื่อเคหะเปนหลัก
สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อ

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

สัดสวน
รอยละ

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

สัดสวน
รอยละ

สนิเชื่อธุรกิจ 2,068.51 53.8 1,788.47 49.8
สนิเชื่อรายยอย

สนิเชื่อเคหะ 861.30 22.4       728.65 20.3
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต 196.29 5.1       298.68 8.1
สนิเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 140.66 3.7       159.32 4.4
สนิเชื่ออื่น ๆ 579.42 15.1       615.39 17.1

รวม 3,846.19 100.0 3,590.51 100.0

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ จํ านวน 4,554.69 ลานบาท ซึ่งในจํ านวนนี้เปนสวนของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน
3,772.12 ลานบาท แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 3,000.74 ลานบาท สวนที่เหลือ
จํ านวน 771.39 ลานบาทเปนเงินสํ ารองทั่วไป (General Reserve) การตั้งสํ ารองของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ที่สูงกวาเกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยถึงรอยละ 125.7 นี้ เปนไปตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยาง
ระมัดระวังของบริษัท  นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ 126.9

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตามนโยบายบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ในการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งเกิดจากการแตกตางชั่วคราว
ในการรายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษีนั้น ภาษีเงินไดในสวนที่สัมพันธกับรายการที่ยังไมอาจรับรูเปน
รายไดหรือรายจายที่ยังไมถือหักเปนคาใชจายในการคํ านวณภาษีเงินไดจะบันทึกเปน “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี” ในงบดุล
ซึ่งจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือจะตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษีเมื่อรายไดสามารถรับรูเปนรายไดตามประมวลรัษฎากร หรือ
คาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้นจริง และถือหักเปนคาใชจายไดแลวในการคํ านวณภาษีเงินได ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยจะ
รับรูผลประโยชนทางภาษีไวเปนสินทรัพยในบัญชีหากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทและบริษัทยอย จะมีกํ าไร
จากการดํ าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนดังกลาวได
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จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา และผลขาดทุนจากการประกอบการในชวงป 2540 ถึง 2542 กอใหเกิดความไม 
แนนอนในการใชประโยชนจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยระงับการบันทึกภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีนับแตป 2543 เปนตนมา อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานมาโดย
ตลอด อีกทั้งมีสัญญาณบงชี้วา เศรษฐกิจจะฟนตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงไดเริ่มบันทึกภาษีเงินได 
รอตัดบัญชีอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 นี้ เปนจํ านวน 688.97 ลานบาท ซึ่งภาษีเงินไดจํ านวนนี้สวนใหญเกิดจากผลแตกตาง 
ชั่วคราวของการตั้งสํ ารองและการรับรูรายไดตามนโยบายบัญชีที่ถือหลักระมัดระวัง โดยบริษัทไดตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเกินกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด และคาใชจายสํ ารองสวนเกินนี้ไมสามารถบันทึกเปนคาใชจายทาง
ภาษีได  ในขณะที่บริษัทหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยของสินเชื่อธุรกิจที่คางชํ าระเกินกวา 1 เดือน และ/หรือที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ โดยรับรูรายไดสวนนี้ตามเกณฑเงินสด ซึ่งเขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหหยุดรับรู
รายไดตามเกณฑสิทธิเมื่อลูกหนี้คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน รายไดสวนตางนี้ถูกนํ าไปรวมคํ านวณเปนรายไดทางภาษี

จากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีขางตน สงผลใหภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เพิ่ม
ขึ้นจาก 260.70 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปนจํ านวน 743.88 ลานบาท

คาความนิยม
คาความนิยมตามงบการเงินรวม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 91.0 มาอยูที่ 

75.10 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 นี้ บริษัทไดตัดจํ าหนายคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อ
กิจการในกลุมบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด ทั้งจํ านวน มูลคา 708.91 ลานบาท 
โดยยึดหลักความระมัดระวังตามนโยบายบัญชีของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางการปรับโครงสรางการถือหุนของ
กลุมบริษัททั้งหมด เพื่อใหบริษัทเปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยทุกบริษัท ซึ่งเปนการลดความซํ้ าซอนของการถือหุน โดย
บริษัทจะควบรวมกิจการของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัดและรับโอนเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด
ทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มายังบริษัทตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่กลาวมาขางตน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีจํ านวน 47,564.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
14.9 จาก ณ ส้ินป 2545 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 12.8  รวมทั้ง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่ง ซึ่งไดแก บริษัท ไฮเวย จํ ากัด ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป
ครบกํ าหนดไถถอนป พ.ศ. 2549  หุนกูดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด

นอกจากนี้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2546 บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งไดแก บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด ได
ออกและเสนอขายหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุนสถาบัน
มูลคารวม 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.20 ตอป ครบกํ าหนดไถถอนป พ.ศ. 2549 หุนกูดังกลาวไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เชนกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 431.45 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน 1,873.78
ลานบาท เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส
ที่ 3 ของป 2546 นี้
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ตารางที่ 5: รายละเอียดของหนี้สินจํ าแนกตามประเภท

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

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 30,943.75 74.7 34,915.04 73.4
หุนกู 5,131.00 12.4 5,441.00 11.4
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 3,264.22 7.9 3,764.76 7.9
อื่น ๆ 2,060.99 5.0 3,443.94 7.2

รวม 41,399.96 100.0 47,564.74 100.0

จากตารางขางตนจะเห็นวา เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนยังคงเปนแหลงเงินทุนหลักของบริษัทและ
บริษัทยอย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 คิดเปนรอยละ 73.4 ของหนี้สินรวม

ในการกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินนั้น หากมีความไมสอดคลองกันระหวางเวลาในการจายและรับดอกเบี้ยจาก
สินทรัพยและหนี้สินตางๆ  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัท  ทั้งนี้ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทในลักษณะนี้มีอยูในระดับตํ่ ามาก เนื่องจากความแตกตางดานอัตรา
ดอกเบี้ยจากฐานะของสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญไดถูกจัดการ โดยการปรับระยะเวลาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยทางดานหนี้สินใหสอดคลองกับสินทรัพย ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาสวนตางของอัตราดอกเบี้ยไดและเสี่ยงตอ
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในเกณฑตํ่ ามาก

สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เพิ่มขึ้นจาก 7,812.23 ลานบาท ณ ส้ินป 2545
เปน  9,529.32 ลานบาท  ทั้งนี้ เปนผลมาจากกํ าไรสุทธิในชวง 9 เดือนของป 2546 จํ านวน 1,286.10 ลานบาท รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ที่เปนผลจากการปรับมูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 20.1 เทียบกับอัตรา
ขั้นตํ่ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวที่รอยละ 8.0 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ของเทากับรอยละ 72.7 เทียบกับอัตราขั้นตํ่ าที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนดไวที่
รอยละ 7.0
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ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30
กันยายน 2546 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ธุรกิจเงินทุน
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจเงินทุนที่สํ าคัญ ไดแก (1) ธุรกิจเชาซื้อ  (2) สินเชื่อธุรกิจ และ (3) สินเชื่อ

เคหะ

ธุรกิจเชาซื้อ

นอกจากการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อโดยบริษัทเองแลว บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยที่ดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อ ซึ่ง ณ วันที่
30 กันยายน 2546 ประกอบดวย บริษัท ทรูเวย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และบริษัท ไทย
คอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 สินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวนรวม
31,228.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2545 ในอัตรารอยละ 33.0  และเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ในอัตรา
รอยละ 49.6  รายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และณ วันที่ 30 กันยายน
2546 เปนดังนี้

ตารางที่ 6: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546ดํ าเนินการโดย
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) 18,671.44 79.5 26,316.24 84.3
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 2,658.97 11.3 2,957.83 9.5
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 1,148.40 4.9 1,235.94 4.0
บริษัท ทสิโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 910.79 3.9 677.55 2.2
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด 84.36 0.4 40.62 0.1

รวม 23,473.97 100.0 31,228.17 100.0

ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ

เนื่องจากภาวะตลาดของสินเชื่อธุรกิจยังไมมีการขยายตัวอยางชัดเจน บริษัทจึงมีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจเพียงเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และมุงเนนการปรับโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เปนผลใหปริมาณสินเชื่อ
ธุรกิจ ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ของป 2546 มีจํ านวนทั้งส้ิน 9,520.12 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน
12,229.90 ลานบาท
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ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

สํ าหรับสินเชื่อเคหะนั้น บริษัทใชนโยบายเชนเดียวกับสินเชื่อธุรกิจดวยเหตุผลเดียวกัน ในงวดที่ผานมา บริษัทได
มีการปรับโครงสรางหนี้จํ านวนมาก ทํ าใหสินเชื่อเคหะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีจํ านวน 2,413.03 ลานบาท ลดลงจาก
ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 2,665.51 ลานบาท

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทิสโก”) ประกอบดวยธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศฮองกง ประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเปนชองทางใหแกลูกคาตางประเทศที่สนใจลงทุนใน
ประเทศไทย รวมถึงประเทศจีนและฮองกง

ในชวงไตรมาสที่ 3 ที่ผานมา บล. ทิสโกไดรับรางวัล “Best Brokerage Service” และ “Best Research House”
จากการประกาศผล SET Awards 2003 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับนิตยสารการเงินการธนาคาร โดย
พิจารณาจากผลงานดานคุณภาพในการใหบริการสํ าหรับนักลงทุนรายยอย และคุณภาพงานวิจัยของสํ านักวิจัยทิสโก

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บล. ทิสโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกทั้งลูกคาสถาบัน และลูกคารายยอย รวมทั้งใหความสํ าคัญตอ
คุณภาพของงานวิจัยทางดานหลักทรัพยและการลงทุน โดยไดรวมมือกับ Deutsche Securities เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
งานวิจัยและขยายชองทางการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไปยังตางประเทศ จากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2546 ที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 24,257.12 ลานบาทตอวัน เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่ง
มีจํ านวน 5,740.54 ลานบาทตอวัน นั้น สงผลใหรายไดคานายหนาสํ าหรับไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว
กันของปกอนถึงรอยละ 249.3 เปน 247.60 ลานบาท  สํ าหรับรายไดคานายหนาของบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม สวนแบงตลาดของ บล. ทิสโก
ในชวง 9 เดือนที่ผานมาลดลงเล็กนอย มาอยูที่ระดับ 3.4 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นในปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยมาจากกลุมนักลงทุนที่ซื้อขายในวันเดียวเปนสวนใหญ ในขณะที่บล. ทิสโก ไมไดมุงเนนลูกคากลุมนี้มาก
นัก

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
บล. ทสิโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ บล.ทิสโก ไดรับแตงตั้งใหเปน

ที่ปรึกษาทางการเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหง และการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัด
จํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทจํ านวนมาก
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ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยใหบริการ
จัดการกองทุนประเภทตาง ๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม
ประเภทกองทุนสํ ารองเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพย
ภายใตการบริหารมูลคารวม 43,980.01 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 255.7

ตารางที่ 7: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จํ าแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ    31,742.84 80.7  34,954.22 79.5
กองทุนสวนบุคคล     4,005.78 10.2     4,945.98 11.2
กองทุนรวม     3,586.86 9.1     4,079.81 9.3

รวม    39,335.48 100.0    43,980.01 100.0

ธุรกิจอื่น

สํ าหรับบริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทนั้น ปจจุบันยังคงใหบริการดาน
เทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมเปนหลัก บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนทโฮลดิ้ง จํ ากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ฮองกงเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง สวนบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งบริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดตามแผนการขอ
อนุญาตยกสถานะเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจใน ป 2544 นั้น  ปจจุบัน บริษัทยังคงไมมีแผนการที่จะดํ าเนินธุรกิจ
หรือกิจการใดๆ ภายใตบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด

การบริหารความเสี่ยง

ฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการรองรับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเงินกองทุนของ
บริษัท ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ของป 2546 เมื่อปรับคาดวยการบวกกลับเงินสํ ารองหนี้สูญสวนเกินแลว มีปริมาณทั้งส้ิน 10,552 
ลานบาท ซึ่งเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ที่ประเมินไดในรูปของเงินกองทุนความเสี่ยง 4,688 ลานบาท หรืออาจกลาวไดวา บริษัทมีเงินกองทุนสวนเกินจากความ
เส่ียงทั้งหมดที่ประเมินไดถึงรอยละ 60.5 โดยจํ านวนนี้เปนความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อและการถือครองหุน จํ านวนรอยละ 
48.4 และรอยละ 32.3 ตามลํ าดับ
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การพัฒนาในไตรมาสที่ 3 ป 2546 โดยสวนใหญจะมุงเนนในเรื่องระบบติดตามความเสี่ยงในธุรกิจสินเชื่อรายยอย
และการทํ า Stress Test  ในเรื่องของการติดตามความเสี่ยงนั้น บริษัทไดทํ าการวิเคราะหอยางละเอียดสํ าหรับธุรกิจสินเชื่อ
เชาซื้อในเรื่องความสูญเสียจากการผิดสัญญาของลูกคา โดยพิจารณาอัตราการคางชํ าระหนี้ตามแงมุมตางๆ เชน ตามวันที่
ปลอยสินเชื่อ ตามระยะเวลาเชาซื้อที่ระบุในสัญญา และตามจํ านวนเงินดาวน  มาตรฐานในการติดตามความเสี่ยงนี้ได
ถูกสรางขึ้นและทํ าการรายงานเปนระยะ เพื่อใหขอมูลอยางละเอียดตอผูบริหารระดับสูง อันจะเปนประโยชนในการชี้ใหเห็น
ลักษณะความเสี่ยงและการเคลื่อนไหวของความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัท

สํ าหรับเรื่องการทํ า Stress Test บริษัทไดกํ าหนดเปนนโยบายที่จะทํ าทุก 6 เดือน โดยไดปรับใหเปนมาตรฐานเพื่อ
ใหเทียบเคียงแตละชวงเวลาได โดยมาตรฐานในการทํ า Stress Test ถูกนํ ามาใชทดสอบหาความเสียหายสูงสุดตอเงินกอง
ทุนของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นภายใตภาวะวิกฤตกับฐานะความเสี่ยง ณ ชวงเวลาตาง ๆ ไดแก เดือนมิถุนายน 2545 เดือน 
ธันวาคม 2545 และเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งผลที่ไดจากฐานะความเสี่ยงเมื่อเดือนมิถุนายน 2546 พบวาเงินกองทุนรวมกับ
เงินสํ ารองหนี้สูญมีมากพอที่จะรองรับความสูญเสียสูงสุดในภาวะวิกฤต และฐานะความเสี่ยงของบริษัทยังดีขึ้นมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยความสูญเสียจากภาวะวิกฤตลดลงถึงรอยละ 20.5 เนื่องมาจากมาตรฐานการบริหารความ
เส่ียงที่สูงขึ้น ประกอบกับความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงกับโครงสรางความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทที่
ปรับตัวดีขึ้น
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