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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
สําหรับป 2547 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 
ภาวะเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในป 2547 มีแนวโนมของการชะลอตัว ดังจะเห็นไดจากการถดถอยของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ จากรอยละ 6.8 ในป 2546 เปนรอยละ 6.5 จากประมาณการณของฝายวิจัย บริษัทหลกัทรัพย ทิสโก 
จํากัด ประกอบกบัเหตุการณภัยพิบัติใน 6 จังหวัดทางภาคใตในชวงปลายป ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอเนื่องตอสภาพเศรษฐกิจใน
ป 2548 สําหรับดานตลาดเงิน เนื่องจากแรงกดดนัตอเนื่องจากอัตราเงินเฟอและภาวะอัตราดอกเบีย้ของตลาดโลก ธนาคารแหง
ประเทศไทยจึงไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo 14-day) 3 คร้ัง จากรอยละ 1.25 ของป 2546 มาอยูที่รอยละ 2.00 

บทวเิคราะหของฝายบริหารเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของงวดป 2547 กับของงวดป 2546  

สรุปผลการดําเนินงาน 

บริษัทและบริษัทยอยมกีําไรสุทธิสาํหรับป 2547 จํานวน 2,224.27 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.7 โดยรายไดสุทธิหลังหัก
หนี้สูญเพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 มาอยูที่ 5,385.03 ลานบาท ในจํานวนนี้แบงเปน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญ
จํานวน 2,655.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.5 จาก 2,083.40 ลานบาท และรายไดที่มิใชดอกเบีย้จํานวน 2,729.46 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.6 จาก 2,512.57 ลานบาท 

กําไรตอหุน (Diluted earning per share) สําหรับป 2547 เทากับ 3.05 บาท เทียบกับ กําไรตอหุนจํานวน 2.60 บาท ของ
ป 2546 และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยรายป สําหรับป 2547 เทากับ รอยละ 19.1 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และการเติบโตของสินทรพัย 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธหิลังหักหนี้สญูสําหรับป 2547 ขยบัตัวสูงขึ้นรอยละ 27.5 มาอยูที ่ 2,655.57 ลานบาท 
โดยปจจยัหลักทีส่ําคัญไดแก การขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซือ้ และคาใชจายในการกูยมืเงินที่ลดลงกวาปกอนตาม
อัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ลดลง ประกอบกับคุณภาพของสินทรพัยที่ดีขึ้น โดยสัดสวนของรายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสุทธิตอ
รายไดรวมเทากับรอยละ 49.3 เปลีย่นแปลงจากรอยละ 45.3 

สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยขยายตัวรอยละ 10.0 จาก 60,263.25 ลานบาท เปน 66,296.04 ลานบาท ตาม
การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเงินทนุที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.4 เปน 55,759.84 ลานบาท โดยสินเชือ่เชาซือ้เปนองคประกอบสําคัญซึ่งมี
การขยายตัวในอตัรารอยละ 32.3 มาอยูที ่38,573.79 ลานบาท และสินเชือ่ธุรกิจเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.0 มาอยูที ่10,924.18 ลานบาท 
โดยในไตรมาสที่ 4 ของป 2547 สนิเชื่อธุรกิจและสนิเชื่อเชาซื้อมีการขยายตัวรอยละ 5.5 และรอยละ 9.0 ตามลําดับ จากไตรมาสที่ 3 
ของปเดียวกัน ในขณะที่เงินลงทุนสทุธิลดลง 2,883.41 ลานบาท จากสิ้นป 2546 โดยเปนการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวในตราสาร
หนี้ เนือ่งจากการคาดการดอกเบี้ยในภาวะขาขึ้น 

เงินทุนที่ใชในการขยายสินเชื่อสวนใหญมาจากเงินกูยืมและรับฝากโดยเนนที่เงินรับฝากจากประชาชนทั่วไป มีจํานวน
เทากับ 44,640.35 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.1 ซึ่งสัดสวนของเงินกูยืมและรับฝากเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 76.9 มาเปนรอยละ 83.1 
ของหนี้สินรวม และสัดสวนของเงินใหกูยืม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ตอเงินกูยืมและรับฝากเทากับรอยละ 127.6 

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 10,721.10 ลานบาทเปน 12,580.90 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.3 ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสวนใหญมาจากกําไรสุทธิงวดป จํานวน 2,224.27 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 648.53 ลานบาทในเดือน
เมษายน และการเปลี่ยนแปลงของสวนเกินทุนจากมูลคาเงินลงทุนที่ยังไมไดรับรูรายไดหลังปรับปรุงภาษีเงินไดที่เพ่ิมขึ้น 222.47 
ลานบาท จาก 1,032.91 ลานบาท เปน 1,255.38 ลานบาท ณ สิ้นป 2547  
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รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 มาอยูที่ 2,729.46 ลานบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดคานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยที่เพ่ิมขึ้น ตามมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยและสวนแบงตลาด และรายไดจากคาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ประกอบกบัในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน บริษัทไดจําหนายหุนของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 24.34 ลานหุน ผานการกระจายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก(IPO) ซึ่งเมื่อรวมกบักําไรจากการลงทุนอืน่แลวทําให
บริษัทมีกําไรจากเงินลงทุนเปนจํานวน 567.10 ลานบาท 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

เนื่องจากในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการตัดจําหนายคานิยมจํานวน 833.48 ลานบาท ทําใหคาใชจายในการ
ดําเนินงานของป 2547 ตํ่ากวาป 2546 เปนจาํนวนมาก อยางไรก็ตามหากไมรวมผลจากการตัดจําหนายคานิยมในป 2546 
คาใชจายการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.9 มาอยูที ่ 2,646.32 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาการขยายตัวรอยละ 
17.5 ของรายไดสทุธิหลังหักหนีสู้ญ  

เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยที่เพ่ิมขึ้นในป 2547 คาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจเชน คาใชจายสงเสริมการขายตางๆ เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.8 มาอยูที่ 721.02 ลานบาท ตามปริมาณธุรกรรมที่เพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่คาใชจายการจัดการและดําเนินการตามปกติเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.1 จาก 1,748.02 ลานบาท เปน 1,925.31 ลานบาท โดยใน
จํานวนนี้เปนคาใชจายทางดานบุคลากรจํานวน 1,259.00 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 5.9 และคาใชจายที่ไมใชบุคลากรจํานวน 
666.31 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.2 คาใชจายที่ไมใชบุคลากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องมาจากการเรงบันทึกคาใชจายจากการ
ลงทุนเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย 

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีการรับรูผลประโยชนทางภาษีจํานวน 515.98 ลานบาท ในขณะทีป่ 2547 บริษัทและ
บริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวน 478.93 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีเทากับรอยละ 17.5 เนื่องจากยังคงมีการ
ใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมา 

คุณภาพของสินทรัพย และการตั้งสํารองหนี้สูญ 

 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและบริษัทยอย ลดลงจากรอยละ 7.0 ณ สิ้นป 2546 มาอยู
ที่รอยละ 5.8 ตามการขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอยลดลง 
106.23 ลานบาท เปน 3,303.78 ลานบาท (บริษัทจํานวน 2,628.15 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 675.63 ลานบาท) เนื่องจาก
คุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้นประกอบกับการเรงปรับโครงสรางหนี้อยางมีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทไดพิจารณาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดทั้ง
ในแงของคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity) อยางถี่ถวนแลวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด จากการตรวจสอบของ
ธนาคารแหงประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 การเปลี่ยนแปลงเกณฑการตั้งสํารองไมมีผลกระทบกับการตั้งสํารองของบริษัทและ
บริษัทยอย เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสํารองสูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวมาก นอกจากนี้ในสวนของหลักประกันตาม
เกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย สวนใหญมีผลกระทบกับสินเชื่อเคหะ ซึ่งบริษัทมีการใหสินเชื่อดังกลาวในสัดสวนต่ําเมื่อ
เทียบกับสินเชื่ออื่นๆ ดังนั้นโดยรวมแลวบริษัทและบริษัทยอยจึงไมตองต้ังสํารองเพิ่มเติม 

บริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 
4,288.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 129.8 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของบริษัทจํานวน 
3,590.55 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นเทากับ 2,766.27 ลานบาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญทั่วไป
เทากับ 824.28 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,350.99 ลานบาท ตามนโยบายการตั้ง
สํารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน บริษัทจะพิจารณาบันทึกสํารอง
สวนเกินนี้เปนรายไดเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นในการรับชําระเงินจากลูกหนี้  
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การดําเนนิงานของกลุมธุรกิจ 

(1) ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจเงินทุนซึง่ประกอบดวยสินเชือ่ธุรกิจและสินเชือ่รายยอย ดําเนินการโดย บริษัทเงินทนุ ทิสโก จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอยที่ดําเนินการธุรกิจเชาซือ้ไดแก บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท ไฮเวย จํากัด และบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด 
ก. สินเชือ่ธุรกิจ 

ณ สิ้นป 2547 สินเชื่อธุรกิจมีมูลคา 10,924.18 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.0 โดยในไตรมาสที่ 4 มีการขยายตัวรอยละ 
5.5 จากไตรมาสท่ี 3 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ 9.2 ลดลงจากรอยละ 11.9 เนื่องมาจากการขยาย
ตัวอยางมากของสินเชื่อธุรกิจประกอบกับคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น 

ข. สินเชื่อรายยอย 

กลุมธุรกิจสินเชือ่รายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซือ้รถยนตและรถจกัรยานยนต สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอื่นๆ สินเชื่อเชาซือ้คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.1 ของสินเชือ่รายยอยทั้งหมด มูลคาของสินเชือ่เชาซื้อ ณ สิ้นป 2547 มีจํานวน 
38,573.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 32.3 จากสิ้นป 2546 โดยสินเชื่อทีอ่นุมัติใหมในปนี้มีจํานวน 24,976.46 ลานบาท ขยายตัวตาม
ปริมาณการจําหนายรถยนตใหมซึ่งในชวงป 2547 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 จากปกอน ประกอบกับกลยุทธในเชิงรุกของบริษัทที่
สามารถเพิ่มสวนแบงตลาดโดยบรษัิทมีอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหม 
(Penetration Rate) ในป 2547 เทากับรอยละ 7.6 เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2546 ที่รอยละ 6.6  

สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อเชาซือ้เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 1.9 เปนการปรบัตัวเขาสูภาวะปกต ิ
ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนของสินเชือ่ใหมที่มีอยูในระดบัสูงมากอันเปนผลมาจากการเติบโตอยางกาวกระโดดใน 2-3 ปกอนหนา เร่ิม
ปรับตัวเขาสูภาวะปกต ิอนึ่งลักษณะการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชือ่เชาซือ้จะมีการกระจายตัวออกไปตลอดอายุสัญญา 3 
- 5 ป ทั้งนี้เมือ่อัตราการเจริญเติบโตปรับเขาสูภาวะคงที่ สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายไดตอสินเชื่อจะกลับเขาสูภาวะคงที่เชนกัน
เพราะคุณภาพของสินเชือ่ยังอยูในเกณฑดี 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

ธุรกิจหลักทรัพยประกอบดวยธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกจิวาณิชธนกิจ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย 
ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) และธุรกจิจัดการกองทุนซึง่ดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”)  
ก. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรพัย 

ธุรกิจนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยมีการขยายตัวรอยละ 12.7 สวนหนึ่งมาจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
ตลาดหลักทรัพย ประกอบกับความสามารถในการขยายฐานลกูคาไดอยางตอเนือ่งทัง้ลูกคาสถาบันและลูกคารายยอยทัว่ไป เปนผล
ใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.36 เปนรอยละ 3.52 และมีรายไดคานายหนาเพิ่มขึ้นจาก 759.32 ลานบาท เปน 854.66 ลาน
บาท  

ข. ธุรกิจวาณิชธนกจิ 

บล. ทิสโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนาํในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ไดรับแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ
การนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทัง้เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยใหกบับริษัทจํานวนมากอาทิเชน บริษัท ทีพีไอโพลีน 
จํากัด (มหาชน), บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากดั (มหาชน) และ บริษัท ไทยนอคซ สแตนเลส 
จํากัด (มหาชน) สงผลใหรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มขึน้รอยละ 127.4 มาอยูที ่360.93 ลานบาท  
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ค. ธุรกิจจัดการกองทุน 

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) สินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมีมูลคารวม 67,704.15 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 56,459.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.9   ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยสุทธิ การลงทุนเพิ่มของลูกคา และ
ปริมาณลูกคาที่เพ่ิมขึ้น รายไดคาธรรมเนียมการบริหารพื้นฐานในป 2547 เทากับ  206.79 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 165.06 ลานบาท 
โดยไมมีรายไดคาธรรมเนียมสวนแบงจากผลการดําเนินงานของกองทนุที่สูงกวาเปาหมายอันเนือ่งมาจากภาวะของตลาดหลักทรัพย
ที่ชะลอตัว  

 สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ สิ้นป 2547 เทากับรอยละ 7.3 หรืออันดับที่ 4 โดยแบงเปนกองทุนสํารองเลีย้ง
ชีพอยูทีอ่ันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.9 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.8 และกองทนุรวมอยูที่
อันดับ 13 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.4 

การบริหารความเสี่ยง 

ในระหวางป 2547 เงินกองทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 เปน 12,580.90 ลานบาท ในขณะที่ความตองการใชเงินทุน
ที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 เปน 6,055.16 ลานบาท เปนผลมาจากการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ใช
ทําธุรกิจเพ่ือสรางรายไดที่มากขึ้น เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 55.1 แสดงถึงฐานะเงินกองทุนทีแ่ข็งแกรงและ
เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสนิทรัพยเสี่ยงของบริษัทอยูใน
ระดับสูงที่รอยละ 19.6 ประกอบดวยเงินกองทุนขัน้ที่ 1 รอยละ 17.5 สูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.0 ที่กําหนดโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย และบล. ทิสโก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธ ิ (NCR) เทากับรอยละ 56.5 เทียบกับอัตราขั้นตํ่าที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0 

เงินกองทุนความเสี่ยงหรือความตองการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งหมด ซึง่ประกอบดวยความเสี่ยงดานตลาด 
ดานเครดิต และ ดานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในเพิม่ขึ้นจาก 5,064.02 ลานบาท ณ สิ้นป 2546 
เปน 6,055.16 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 ตามการขยายตัวการขยายตัวอยางสูงของสินเชื่อเชาซือ้รถยนต การลงทุนในตราสารทุน และ
ความออนไหวตออัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น  

เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 รอยละ 25.3 มาอยูที่ 2,861 ลานบาท จากการขยาย
ตัวอยางตอเนือ่งของสินเชือ่เชาซือ้รถยนตโดยเฉพาะปริมาณสินเชือ่รถยนตมือสองที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในปที่ผานมามีการขยายระบบการ
อนุมัติสินเชือ่ผานการใหคะแนนเครดิตในสํานักอํานวยสินเชือ่ตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทาํใหการประมาณคาโอกาสการผิดนัดชําระหนี้
โดยรวมมีความเที่ยงตรงมากขึ้น  

เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาดนั้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 รอยละ 15.4 มาอยูที่ 2,578 ลานบาท จากการ
เพ่ิมขึ้นของฐานะการลงทุนในตราสารทุน และความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบี้ยของสินทรัพยและ
หนี้สินที่เพ่ิมขึ้น สําหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนั้น ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ของสินทรัพย
และหนี้สินเปลีย่นแปลงไปจาก 1.14 และ 1.06 เปน 1.22 และ 0.72 ตามลําดับ โดยความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการ
ปรับอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 1 เดือน เปน 6 เดือน เนือ่งจากการที่ผูฝากเงนิหันมาฝากเงินในชวงสั้นมาก
ขึ้นในภาวะอัตราดอกเบีย้ขาขึน้และการขยายตัวของสินเชือ่เชาซือ้รถยนต อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหภาระตนทุน
เงินทุนปรับตัวลดลงดวยเชนกัน จึงจัดวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ยังอยูในระดับทีส่ามารถยอมรับและบริหารจัดการได 

การปรับองคกรเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ 

หลังจากที่กระทรวงการคลังไดอนุมัติแผนการยกระดับเปนธนาคารพาณิชยของบริษัทเมื่อวันที ่ 22 ตุลาคม 2547แลวนัน้ 
บริษัทไดเร่ิมดําเนินการตามแผนงาน โดยไดจัดหาระบบปฏิบัติการหลักสําหรับธนาคาร (Core Banking System) โดยมีบริษัท        
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I-Flex Solutions Limited เปนผูใหบริการ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2548 ในการนี้บริษัทไดทําการวาจางบริษัท IBM 
จํากัด เปนผูใหคําปรึกษาและจัดการโครงการในการพัฒนาระบบดังกลาว และเปนผูดําเนินการหลักสําหรับดูแลศูนย
ขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) เมื่อธนาคารเปดทาํการ ในลักษณะ Outsource  

สําหรับการดําเนินการในดานอื่น ๆ ตามแผน ไดมีการตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบงานดานตาง ๆ เชน ดานอาคาร
สถานที่ กิจการสาขา การบัญชี การบริการความเสี่ยง การบุคคล การดําเนินการดานองคกร การปฏิบติังาน การพัฒนาผลิตภัณฑ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งคาดวาจะใชลงทุนเริ่มตนประมาณ 155 ลานบาท และคาใชจายรายปประมาณปละ 90 ลานบาท และ
คาดวาจะเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 
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ตารางที่ 1 โครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษทัยอย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 จํานวน 

(ลานบาท) 
รอยละ จํานวน 

(ลานบาท) 
รอยละ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (รอย

ละ) 
สินทรัพย      
  สินเชื่อธุรกิจ 9,667.53 16.0     10,924.18  16.5 13.0 
  สินเชื่อรายยอย 31,699.97 52.6 40,971.27 61.8 29.2 
  สินเชื่ออื่น 7,624.68 12.7 5,089.28 7.7 (33.2) 
คาเผื่อ (4,599.63) (7.6) (4,288.37) (6.5) (6.8) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,891.12 6.5 994.48 1.5 (74.4) 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,197.93 7.0 4,217.69 6.4 0.5 
  สินทรัพยอื่น 7,781.65 12.8 8,387.51 12.7 7.8 
รวมสินทรัพย 60,263.25 100.0 66,296.04 100.0 10.0 
หนี้สิน      
  เงินกูยืมและรับฝาก 38,113.90 76.9 44,640.35 83.1 17.1 
  หุนกู 5,941.00 12.0 5,941.00 11.1 0.0 
  หนี้สินอื่น 5,485.25 11.1 3,133.79 5.8 (42.9) 
รวมหนี้สนิ 49,542.15 100.0 53,715.14 100.0 8.4 
รวมสวนผูถือหุน 10,721.10 - 12,580.90 - 17.3 

 

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จําแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัทและบรษิัทยอย 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

สินเชื่อธุรกิจ 9,667.53 21.2  10,924.18 19.6 13.0 
  การผลิตและการพาณิชย 4,903.81 10.8    5,525.07 9.9 12.7 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,578.56 5.7    3,500.24 6.3 35.7 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 2,072.38 4.5    1,744.45 3.1 (15.8) 
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 112.79 0.2       154.43 0.3 36.9 
สินเชื่อรายยอย 31,699.97 69.6 40,971.27 73.5 29.2 
  สินเชื่อเชาซ้ือ 29,154.27 64.0 38,573.79 69.2 32.3 
  สินเชื่อเคหะ 2,545.70 5.6    2,397.48 4.3 (5.8) 
อื่น ๆ  4,196.68 9.2 3,864.39 6.9 (7.9) 
รวม 45,564.18 100.0  55,759.84 100.0 22.4 
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ตารางที่ 3 หนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายไดแยกตามประเภทสินเชือ่ของบริษัทและบรษิัทยอย 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 รอยละ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ รอยละ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธุรกิจ 11.9 1,153.86 33.8 9.2  1,009.82 30.6 (12.5) 
สินเชื่อรายยอย        
  สินเชื่อเชาซ้ือ 1.5 434.77 12.7 1.9    719.52 21.8 65.5 
  สินเชื่อเคหะ 17.8 452.80 13.3 15.7     375.63 11.4 (17.0) 
สินเชื่อเพื่อหลักทรัพย 15.4 529.14 15.5 38.5     471.21 14.3 (10.9) 
สินเชื่ออื่น ๆ 20.0 839.54 24.6 18.8     727.60 22.0 (13.3) 
รวม 7.0 3,410.01 100.0 5.8  3,303.78 100.0 (3.1) 

 

 

ตารางที่ 4 มูลคาของสินทรพัยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก แยกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 37,805.26 67.0 42,471.28 62.7 12.3 
กองทุนสวนบุคคล 13,762.01 24.4 18,458.16 27.3 34.1 
กองทุนรวม 4,892.15 8.6 6,774.71 10.0 38.5 

รวม 56,459.42 100.0 67,704.15 100.0 19.9 

 

 

ตารางที่ 5 ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรบัอัตราดอกเบี้ยของสินทรพัยและหนี้สิน และผลกระทบ 

 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ

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

 2546 2547 2546 2547 
สินทรัพย 1.14 1.22 189.39 190.15 
หนี้สิน 1.06 0.72 -215.52 -267.77 
ความแตกตางสุทธิ (Gap)   -26.13 -77.62 

 

 


