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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548

ภาวะเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในไตรมาสที่ 1 มีแนวโนมของการชะลอตัว ฝายวิจัย บริษัทหลักทรัพยทิสโก
จํากัด ไดปรับประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลงจากรอยละ 6.1 ในป 2547 เปนรอยละ 5.4 ในป 2548 ทั้งนี้การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดีเซล ภาวะภัยแลงรุนแรงที่เกิดในบริเวณกวาง และปญหาความไม
สงบในภาคใต สําหรับดานตลาดเงิน เนื่องจากแรงกดดันตอเนื่องจากอัตราเงินเฟอและภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดโลก ธนาคาร
แหงประเทศไทยจึงไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo 14-day) ขึ้นรอยละ 0.25 มาอยูที่รอยละ 2.25

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานงวดไตรมาสที่ 1 ของป 2548 กับไตรมาสที่ 1 ของป
2547 ในขณะที่ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เปรียบเทียบกับขอมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547
สรุปผลการดําเนินงาน

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2548 จํานวน 517.12 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.1 โดย
รายไดสุทธิหลังหักหนี้สูญลดลงรอยละ 7.2 มาอยูที่ 1,301.16 ลานบาท ในจํานวนนี้แบงเปน รายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 591.94
ลานบาท ลดลงรอยละ 18.4 จาก 725.22 ลานบาท ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญจํานวน 709.22 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7 จาก 677.34 ลานบาท

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับงวด 3 เดือน เทากับ 0.71 บาท เทียบกับ กําไรตอหุนจํานวน
0.83 บาท ในงวดเดียวกันของป 2547 และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยรายปเทากับรอยละ 16.8

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และการเติบโตของสินทรัพย

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548 ขยับตัวสูงขึ้นรอยละ 4.7 มา
อยูที่ 709.22 ลานบาท โดยปจจัยหลัก ไดแก การขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ การเพิ่มขึ้นของรายไดเงินปนผลจาก
การลงทุนในเงินลงทุน และการโอนกลับจากการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 60.10 ลานบาท สงผลใหสัดสวนของรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิตอรายไดรวมเทากับรอยละ 54.5 เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 48.3

สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 70,710.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,414.63
ลานบาท หรือรอยละ 6.7 และเพิ่มขึ้นจํานวน 9,486.67 ลานบาท หรือรอยละ 15.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2547
โดยรายการสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 1,225.86 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปจํานวน 259.37
ลานบาท หรือรอยละ 17.5 ขณะที่เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 1,140.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จํานวน 1,102.54 ลานบาท

สินเชื่อธุรกิจเงินทุน ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน 57,914.17 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,154.33 หรือรอยละ 3.9 ซึ่ง
เปนผลจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งมีจํานวน 40,641.91 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,068.12 ลานบาท หรือรอยละ 5.4 และ
สินเชื่อธุรกิจมีจํานวน 10,947.36 ลานบาท คิดเปนการขยายตัวที่อัตรารอยละ 0.2

เงินลงทุนสุทธิจํานวน 6,574.27 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2547 จํานวน 1,362.11 ลานบาท หรือรอยละ 26.1 โดยเปน
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารทุน อันเนื่องมาจากมูลคาตามราคาตลาด
ของตราสารทุนเพิ่มขึ้น
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หนี้สินของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 มีจํานวน 58,669.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 4,954.19 หรือ
รอยละ 9.2 และเพิ่มขึ้นจํานวน 8,500.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2547 หรือรอยละ 16.9 โดยสวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมและรับฝากจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจํานวน 3,361.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,250.78 ลานบาท หรือ   
รอยละ 59.3 และเงินกูยืมและรับฝากจากประชาชนมีจํานวน 41,927.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,707.79 ลานบาท หรือรอยละ 
4.3

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 มีจํานวน 12,041.33 ลานบาท ลดลงจํานวน 539.56 
ลานบาท หรือรอยละ 4.3 เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมไวรองรับการจายเงินปนผล อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว
กันของปกอน บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 986.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.9

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยลดลงรอยละ 18.4 มาอยูที่ 591.94 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพยจํานวน 209.33 ลานบาท ลดลงจาก 316.98 ลานบาท หรือรอยละ 34.0 ซึ่งเปนไปตามมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย
โดยรวม และรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการมีจํานวน 220.70 ลานบาท ลดลงรอยละ 45.0 จาก 401.02 ลานบาท เนื่องจากใน
เดือนมกราคม 2547 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด เปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัททีพีไอโพลีน 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําใหรายไดคาธรรมเนียมในไตรมาสนั้นมีจํานวนสูงมาก

ถาหากไมรวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการรวมจะเทากับ 
209.33 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.0 จาก 175.97 ลานบาท และสงผลใหรายไดที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 580.57 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จํานวน 80.40 ลานบาท หรือรอยละ 16.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน

คาใชจายในการดําเนินงาน

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 มาอยูที่ 625.30 ลานบาท โดยคาใชจายโดยตรงที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจ เชน คาใชจายสงเสริมการขายตางๆ เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.1 มาอยูที่ 187.25 ลานบาท ตามปริมาณธุรกรรมที่
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่คาใชจายการจัดการและดําเนินการตามปกติลดลงรอยละ 0.7 จาก 441.13 ลานบาท เปน 438.05 ลานบาท โดย
ในจํานวนนี้เปนคาใชจายทางดานบุคลากรจํานวน 243.00 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.8 ตามการลดลงของรายไดธุรกิจหลักทรัพย 
และคาใชจายที่ไมใชบุคลากรจํานวน 195.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 37.4 เนื่องจากคาใชจายสําหรับการลงทุนเพื่อปรับสถานะ
เปนธนาคารพาณิชย

ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีการใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมา อยางไรก็ตามในป 2548 บริษัทและ
บริษัทยอยเร่ิมทําการจายภาษีในอัตราปกติ ในไตรมาสนี้บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวน 150.79
ลานบาท

คุณภาพของสินทรัพย และการตั้งสํารองหนี้สูญ

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและบริษัทยอย อยูที่รอยละ 5.8 ไมเปลี่ยนแปลงจากสิ้นป 
2547 แมวาสัดสวนเงินใหกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยไดขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัท
ยอยจํานวน 3,446.45 ลานบาท (แบงเปนของบริษัทจํานวน 2,738.33 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 708.12 ลานบาท) เพ่ิมขึ้น
จํานวน 142.67 ลานบาท ตามการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งบริษัทไดรักษาและบริหารคุณภาพของสินทรัพยและเรงปรับโครงสรางหนี้
อยางมีคุณภาพ

บริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 
4,245.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 123.2 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของบริษัทจํานวน 
3,611.25 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,916.86 ลานบาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญทั่วไป
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จํานวน 694.39 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,418.24 ลานบาท ตามนโยบายการตั้ง
สํารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน บริษัทจะโอนกลับสํารองสวนเกิน
นี้เปนรายไดเมื่อลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจ

การวิเคราะหผลการดําเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ป 2548 เปน
การเทียบกับขอมูลของไตรมาสที่ 1 ป 2547 ในขณะที่การวิเคราะหขนาดและปริมาณของธุรกิจเปนการเทียบกับขอมูล ณ สิ้นป 
2547 มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเงินทุนซึ่งประกอบดวยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอย ดําเนินการโดย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยที่ดําเนินการธุรกิจเชาซื้อไดแก บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด บริษัท วีแอลที ลีสซิ่ง 
จํากัด และบริษัท ไฮเวย จํากัด

สินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีมูลคา 10,947.36 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.2 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอ
สินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ 9.6 เพ่ิมขึ้นจากอัตรารอยละ 9.2 ณ สิ้นป 2547

กลุมธุรกิจสินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต สินเชื่อเคหะ โดยสินเชื่อเชาซื้อคิดเปน
สัดสวนรอยละ 94.6 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด มูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 40,641.91 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 จากสิ้นป 
2547 เนื่องจากกลยุทธในเชิงรุกของบริษัทที่สามารถเพิ่มสวนแบงตลาด โดยสินเชื่อที่อนุมัติใหมในไตรมาสนี้มีจํานวน 6,628.11 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.4 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยบริษัทมีอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทตอปริมาณ
การจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) ใน 2 เดือนแรกของป 2548 เทากับรอยละ 8.0 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7.6 ณ สิ้นป 2547

สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อเชาซื้อเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1.9 เปนรอยละ 2.3 เปนการปรับตัวเขาสูภาวะปกติ 
ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนของสินเชื่อใหมที่มีอยูในระดับสูงมากอันเปนผลมาจากการเติบโตอยางกาวกระโดดใน 2-3 ปกอนหนา เร่ิมปรับ
ตัวเขาสูภาวะปกติ อนึ่งลักษณะการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเชาซื้อจะมีการกระจายตัวออกไปตลอดอายุสัญญา 3-5 ป 
ทั้งนี้เมื่ออัตราการเจริญเติบโตปรับเขาสูภาวะคงที่ สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อจะกลับเขาสูภาวะคงที่เชนกันเพราะ  
คุณภาพของสินเชื่อยังอยูในเกณฑดี

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดําเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) มีธุรกิจหลักไดแกธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและธุรกิจวาณิชธนกิจ สําหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องทั้งลูกคาสถาบัน
และลูกคารายยอยทั่วไป อยางไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายผาน บล. ทิสโก ลดลงตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของตลาด สงผล
ใหรายไดคานายหนาลดลงรอยละ 34.0 เปน 209.33 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 3.2

บล. ทิสโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ บล.ทิสโก ไดรับแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาทาง
การเงิน การนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทหลายแหง หากไมรวมผลจาก
การจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) คาธรรมเนียมในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้น
รอยละ 132.0 มาอยูที่ 11.37 ลานบาท

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) ใหบริการจัดการกองทุน
ประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual 
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Fund) สินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมีมูลคารวม 72,594.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 67,704.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.2 
ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยสุทธิ การลงทุนเพิ่มของลูกคา และปริมาณลูกคาที่เพ่ิมขึ้น รายไดคาธรรมเนียมการบริหารพื้นฐาน
เทากับ 56.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 47.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.8 นอกจากนั้น ในไตรมาสนี้ บลจ. ทิสโก มีรายไดคาธรรม
เนียมสวนแบงจากผลการดําเนินงานของกองทุนที่สูงกวาเปาหมาย จํานวน 11.60 ลานบาท ในขณะที่ ป 2547 ไมมีคาธรรมเนียมดัง
กลาว

สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธเทากับรอยละ 7.5 หรือเปนอันดับที่ 4 โดยแบงเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 15.1 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.9 และกองทุน
รวมอยูที่อันดับ 15 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.3

การบริหารความเสี่ยง

ณ ไตรมาสแรกของป 2548 เงินกองทุนของบริษัทอยูที่ 12,041.33 ลานบาท ในขณะที่ความตองการใชเงินทุนที่ประเมิน
จากความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เปน 6,209.20 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อ
รายยอย เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 52.4 แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงและเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของบริษัทอยูในระดับสูงที่รอยละ 16.8 ประกอบ
ดวยเงินกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 14.9 สูงกวาอัตราขั้นตํ่ารอยละ 8.0 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และบล. ทิสโก มีเงิน
กองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 81.7 เทียบกับอัตราขั้นตํ่าที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0

เงินกองทุนความเสี่ยงหรือความตองการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยความเสี่ยงดานตลาด
ดานเครดิต และดานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในเพิ่มขึ้นจาก 6,054.53 ลานบาท ณ สิ้นป 2547
เปน 6,209.20 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกของป 2548 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2547 รอยละ 4.5 จาก 2,861.80 ลานบาท เปน 2,992.81
ลานบาท จากการขยายตัวอยางของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยงดานตลาดนั้นลดลง
เล็กนอยจากสิ้นป 2547 จาก 2,578.41 ลานบาท เปน 2,569.67 ลานบาท จากการเพิ่มคาของเงินลงทุนในตราสารทุน และความ
แตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินที่ลดลง สําหรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนั้น
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ของสินทรัพยและหนี้สินเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจาก 1.22 และ 0.72 เปน
1.18 และ 0.74 ตามลําดับ โดยความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินลดลงเล็ก
นอยจาก 6 เดือน เปน 5.28 เดือน เนื่องจากการระยะเวลาที่ผูฝากเงินหันมาฝากเงินนั้นยาวขึ้นกวาเดิมเล็กนอย  ทั้งนี้ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยลดลงและอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได

การปรับองคกรเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ

บริษัทไดดําเนินการตามเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบใหบริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) จัดต้ังธนาคารพาณิชยที่
กําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครบถวนแลว และบริษัทจะดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยใน
เดือนเมษายน 2548 ทั้งนี้คาดวาจะเริ่มประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยไดตามแผนที่วางไว คือ ในไตรมาสที่ 3 ของป 2548
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ตารางที่ 1 โครงสรางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
จํานวน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
สินทรัพย
  สินเชื่อธุรกิจ 10,947.36 15.5     10,924.18 16.5 0.2
  สินเชื่อรายยอย 42,977.55 60.8 40,971.27 61.8 4.9
  สินเชื่ออื่น 5,781.31 8.2 5,089.28 7.7 13.6
คาเผื่อ (4,245.91) (6.0) (4,288.37) (6.5) (1.0)
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,126.30 3.0 994.48 1.5 113.8
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,447.97 6.3 4,217.69 6.4 5.5
  สินทรัพยอื่น 8,676.09 12.3 8,387.51 12.7 3.4
รวมสินทรัพย 70,710.67 100.0 66,296.04 100.0 6.7
หนี้สิน
  เงินกูยืมและรับฝาก 47,164.82 80.4 44,640.35 83.1 5.7
  หุนกู 5,941.00 10.1 5,941.00 11.1 0.0
  หนี้สินอื่น 5,485.25 9.5 3,133.79 5.8 77.5
รวมหนี้สิน 58,669.34 100.0 53,715.14 100.0 9.2
รวมสวนผูถือหุน 12,041.33 - 12,580.90 - (4.3)

ตารางที่ 2 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จําแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

สินเชื่อธุรกิจ 10,947.36 18.9  10,924.18 19.6 0.2
  การผลิตและการพาณิชย 5,641.05 9.7    5,525.07 9.9 2.1
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 3,528.62 6.1    3,500.24 6.3 0.8
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1,616.60 2.8    1,744.45 3.1 (7.3)
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 161.09 0.3       154.43 0.3 4.3
สินเชื่อรายยอย 42,977.55 74.2 40,971.27 73.5 4.9
  สินเชื่อเชาซ้ือ 40,641.91 70.2 38,573.79 69.2 5.4
  สินเชื่อเคหะ 2,335.64 4.0    2,397.48 4.3 (2.6)
อื่น ๆ 3,989.26 6.9 3,864.39 6.9 3.2
รวม 57,914.17 100.0  55,759.84 100.0 3.9
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ตารางที่ 3 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตามประเภทสินเชื่อของบริษัทและบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

รอยละ
สินเช่ือ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ รอยละ
สินเช่ือ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตรา

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

สินเชื่อธุรกิจ 9.6 1,046.70 30.4 9.2  1,009.82 30.6 3.7
สินเชื่อรายยอย
  สินเชื่อเชาซ้ือ 2.3 919.74 26.7 1.9    719.52 21.8 27.8
  สินเชื่อเคหะ 15.5 361.56 10.5 15.7     375.63 11.4 (3.7)
สินเชื่อเพื่อหลักทรัพย 21.8 390.63 11.3 38.5     471.21 14.3 (17.1)
สินเชื่ออื่น ๆ 18.2 727.81 21.1 18.8     727.60 22.0 0.0
รวม 5.8 3,446.45 100.0 5.8  3,303.78 100.0 4.3

ตารางที่ 4 มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก แยกตามประเภทกองทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการเปลี่ยน
แปลง (รอยละ)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 46,862.94 64.6 42,471.28 62.7 10.3
กองทุนสวนบุคคล 19,099.93 26.3 18,458.16 27.3 3.5
กองทุนรวม 6,631.95 9.1 6,774.71 10.0 (2.1)

รวม 72,594.82 100.0 67,704.15 100.0 7.2

ตารางที่ 5 ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย

(ป)
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอ
การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท)

ไตรมาสที่ 1 ป 2548 ไตรมาสที่ 4 ป 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 ไตรมาสที่ 4 ป 2547
สินทรัพย 1.18 1.22 224.96 190.15
หนี้สิน 0.74 0.72 (273.64) (267.77)
ความแตกตางสุทธิ (Gap) (48.69) (77.62)
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