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รายการการวิเคราะหของฝายบริหาร

ในไตรมาสแรกของป 2546 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีการฟนตัวอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา
ดังเห็นไดจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของตนป ยอดขายรถยนตในชวงสองเดือนแรกเพิ่มขึ้นรอยละ 50 เทียบกับใน
ชวงเดียวกันปที่แลวและยังมีการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทฯ อยางตอเนื่องในไตรมาสแรก อยางไรก็
ตามภาวะสงครามอิรักและไขหวัดมรณะ (SARS) สรางความไมม่ันใจใหกับตลาดซื้อขายหลักทรัพย และเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย และรายไดจากคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยของกลุม
บริษัทลดลงไปบาง อยางไรก็ตาม บริษัทใหความสํ าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพของสินเชื่อทุกประเภท อีกทั้งยัง
เรงการปรับปรุงหนี้เพื่อลดปริมาณหนี้เสียอันนํ ามาซึ่งรายไดจากหนี้สูญที่ไดรับกลับคืน ซึ่งเปนสวน สํ าคัญตอราย
ไดในไตรมาสแรกนี้

ในไตรมาสแรก กํ าไรสุทธิของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) คิดตามวิธีราคาทุน (cost method)
เพิ่มเปน 280 ลานบาทหรือมีการขยายตัวรอยละ 190 จากจํ านวน 97 ลานบาทในไตรมาสแรกของป 2545  เนื่อง
จากรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลหลังหักสํ ารองไดเพิ่มขึ้นเปน 456 ลานบาทโดยมีการขยายตัวรอยละ 141
เมื่อเทียบกับในชวงเดียวกันของปที่แลว การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของปริมาณสินเชื่อเชาซื้อรถยนต และหนี้สูญที่
ไดรับกลับคืน สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมทั้งคาธรรมเนียมและกํ าไรจากขายซื้อขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 45
เหลือ 196 ลานบาท ทั้งนี้เพราะคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยและกํ าไรจากการคาหลักทรัพยลดลง
ตามภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํ านวย

บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิในไตรมาสแรกของป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 364 ลานบาท คิดเปนรอยละ
20 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปที่แลว สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนรายป (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย)
คิดเปนรอยละ 19

รายงานการวิเคราะหของฝายบริหารนี้เปนการเปรียบเทียบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบดุลรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 31
ธันวาคม 2545 กับงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับระยะเวลา 3 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และวันที่ 31
มีนาคม 2545 โดยใชวิธีคํ านวณตามสวนไดเสีย (equity method)  งบการเงินรวมนี้ประกอบไปดวยสถานะการ
เงินรวมและผลประกอบการของบริษัท 12 บริษัทในกลุมธุรกิจทิสโก ไดแก บริษัทเงินทุนทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํ ากัด  บริษัททิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด
บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนท โฮลดิ้ง จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้
ยูเค และกลุมบริษัท ทรูเวย ซึ่งประกอบดวย บริษัท ทรูเวย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
และบริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด  และ บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด
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ฐานะการเงิน

การวิเคราะหตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

สินทรัพย
บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจํ านวน 53,265 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 8   ทั้งนี้ เปนผลจากการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของการใหธุรกิจเชาซื้อและการเพิ่มการลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย  เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 8,389 ลานบาทโดยมีการขยายตัว
รอยละ 32  เนื่องจากการบริษัทและบริษัทยอยมีการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารทุนเมื่อโอกาส
อํ านวยมากขึ้น และเพื่อปรับสภาพคลองสวนเกินในไตรมาส

ตารางที่ 1: เงินลงทุนในหลักทรัพยแยกประเภท รวม 8,389 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป
2546

ธันวาคม
2545

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

มีนาคม
2546

รอยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย

ตราสารหนี้ 3,532 55 5,472 65
ตราสารทุน 2,643 42 2,773 33
ลูกหนี้รับซื้อจาก ป.ร.ส. 187 3 144 2
รวม 6,362 100 8,389 100

เงินใหกูยืมและลูกหนี้  เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก 40,637 ลานบาทเปน 42,328
ลานบาท โดยอัตราสวนของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 79   บริษัทและบริษัทยอยมี
การกระจายตัวที่ดีในธุรกิจหลายประเภทไดแสดงไวตามตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2: เงินใหกูยืมและลูกหนี้แยกประเภท รวม 42,328 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของเงินใหกูยืม
และลูกหนี้

เชาซื้อ 59
กอสรางและอสังหาริมทรัพย 5
การผลิตและการพาณิชย 9
การเคหะ 6
การบริการและสาธารณูปโภค 6
อื่น ๆ 15
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ดอกเบ้ียคางรับ  บริษัทมีดอกเบี้ยคางรับจํ านวน 109 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.3 ของเงินกูยืมสุทธิ  และ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายรายรับดอกเบี้ยที่ระมัดระวัง บริษัทไดหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยโดยตัดออกจากบัญชี
และจะรับรูรายไดดังกลาวก็ตอเมื่อไดรับชํ าระเปนเงินสด  นโยบายนี้ใชกับสินเชื่อธุรกิจ บัญชีการใหกูยืมหลัก
ทรัพย  และสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่คางชํ าระเกิน 1 เดือน  2 เดือน และ 3 เดือนตามลํ าดับ

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได   บริษัทและบริษัทยอยใหความสํ าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพของเงินใหกูยืมทุก
ประเภทและไดใชความพยายามที่จะเรงการปรับปรุงหนี้ใหเร็วที่สุด   ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  ในไตรมาสแรกของป 2546 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอยลดลงเหลือ 3,584 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 7 หรือรอยละ 8.5 ของสินเชื่อทั้งหมด  ภายในไตรมาสแรกนี้ บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางหนี้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจเปนจํ านวน 320 ลานบาท สวนสินเชื่อเพื่อการเคหะและสินเชื่อเชาซื้อมีการปรับปรุงโครงสราง
หนี้เปนจํ านวน 65 ลานบาท  ตารางตอไปนี้เปนการแสดงหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามธุรกิจ

ตารางที่ 3: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตามธุรกิจ รวม 3,584 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดรวม

สินเชื่อธุรกิจ 51
สินเชื่อเพื่อการเคหะ 22
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต                                   7
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 5
สินเชื่ออื่น ๆ 16

เงินสํ ารองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  คิดเปนจํ านวน 4,690 ลาน
บาท ซึ่งในจํ านวนนี้เปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,808 ลานบาท สวนที่เหลือ
เปนเงินสํ ารองทั่วไป (general reserve) จํ านวน 1,882 ลานบาทเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการตั้งสํ ารองอยาง
ระมัดระวัง   และดวยเหตุนี้เองเงินสํ ารองของกลุมทิสโกจึงสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยถึง
รอยละ 167

สินทรัพยรอการขาย การฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยสงผลใหบริษัทสามารถขายสินทรัพยรอการขายออก
ไปไดอยางตอเนื่อง  โดยปริมาณไดลดลงเหลือ 1,294 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2   

หนี้สิน
โดยภาพรวมหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 9 เปน 45,069 ลานบาท รายละเอียดสามารถ
จํ าแนกเปนกลุมหลักๆ ไดดังนี้
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ตารางที่ 4: สวนของหนี้สินแยกประเภท รวม 45,069 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของหนี้สินรวม
ประชาชน 75
หุนกู 11
ธนาคารและสถาบันการเงิน 8
อื่น ๆ 6

เงินกูยืมและเงินฝาก   เงินฝากยังคงเปนแหลงเงินทุนหลักของบริษัท  โดยเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เปน 33,833 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานเงินฝากรายยอยเพื่อลดความเสี่ยง
จากการกระจุกตัวในกลุมลูกคา

สวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 7,812 ลานบาทเปน 8,197
ลานบาท  ทั้งนี้ เปนผลมาจากกํ าไรสุทธิในไตรมาสแรกของป 2546 สวนอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยภายใต
มาตรฐาน BIS ของบริษัทคิดเปนรอยละ 19 ในขณะที่เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทหลักทรัพยทิสโกคิด
เปนรอยละ 200

การวิเคราะหงบกํ าไรขาดทุนโดยสรุป
การวิเคราะหนี้เปนการเปรียบเทียบงบกํ าไรขาดทุนในไตรมาสแรกของป 2546 กับไตรมาสแรกของป
2545

รายไดสุทธิ
รายไดสุทธิหลังหักสํ ารองในป 2546 ของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 15 เปน 940 ลานบาท สวนใหญมา
จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรายยอย หนี้สูญที่ไดรับกลับคืน รายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการจัดกองทุน
และการลดลงของคาใชจายในการกูยืมของทั้งบริษัทและบริษัทยอย โครงสรางรายรับของบริษัทและบริษัทยอยมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 5: รายไดสุทธิ หลังหักหนี้เสีย แยกประเภท รวม 940 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของรายไดสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 62
คาธรรมเนียม 29
กํ าไรจากการ ซื้อขายหลักทรัพย 5
อื่นๆ 3
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ดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ
รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักสํ ารองของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 102 เปน 586 ลานบาท ทั้งนี้
สาเหตุหลักมาจากรายไดดอกเบี้ยของธุรกิจเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 37 และคาใชจายในการกูยืมที่ลดลงรอยละ 3
หนี้สูญที่ไดรับกลับคืน  ประกอบกับมีการกลับเงินสํ ารองเผื่อหนี้สูญซึ่งกอใหเกิดรายไดเทากับ 16 ลานบาทเทียบ
กับคาใชจาย 188 ลานบาทในไตรมาสแรกของปที่แลว

รายไดที่ไมใชดอกเบ้ีย
สภาวะตลาดหุนที่ซบเซาในไตรมาสแรกนี้มีผลกระทบตอรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้
รายไดคาธรรมเนียมและรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงเหลือ 353 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 33
เนื่องจากกํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมนายหนาลดลงเหลือ 51 ลานบาทและ 84 ลานบาท
ตามลํ าดับหรือคิดเปนรอยละ 76 และ 23  อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจและการ
จัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นมีสวนเปนอยางมากในการชวยใหคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 45 จากเดิม 131 ลาน
บาทเพิ่มเปน 189 ลานบาท

คาใชจายในการดํ าเนินกิจการ
คาใชจายในการดํ าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 413 ลานบาทเปน 514 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 24  ทั้งนี้เพราะคาใชจายฝายบุคคลไดเพิ่มขึ้นรอยละ 30  เนื่องจากการตั้งสํ ารองโบนัสไวในตั้งแตใน
ชวงตนปเพื่อที่จะกระจายคาใชจายสวนนี้เปนคาใชจายของตลอดทั้งปแทนที่จะไปเรงในชวงปลายป 
สํ าหรับคาใชจายที่ไมใชคาใชจายฝายบุคคลนั้น คาใชจายที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัว
ของธุรกิจเชาซื้อ

กํ าไรสุทธิ
กํ าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสแรกของป 2546 เพิ่มขึ้นจาก 302 ลานบาทเปน 364 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 20  เมื่อเทียบกับในชวงเดียวกันของปที่แลว    เนื่องจากเหตุผลตางๆ คือการขยายตัวของธุรกิจ
เชาซื้อ  หนี้เสียที่ไดกลับคืนมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียม
ของธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุน ประกอบกับคาใชจายในการกูยืมไดลดลงไปดวย  กํ าไรตอหุน
ปรับลดคิดเปน 0.51 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21 จาก 0.42 บาท สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนรายป (ไมรวม
กํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทากับรอยละ 19

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ
ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยธุรกิจเชาซื้อ  สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อการเคหะ มีรายได
ดอกเบี้ยและเงินปนผลหลังหักสํ ารองเม่ือเทียบกับในชวงเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นเปน 586 ลานบาทหรือ
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รอยละ 102  สวนคาธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นเปน 81 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23 (จากรายไดคาธรรมเนียมทั้งส้ิน
189 ลานบาท)

ธุรกิจเชาซื้อ   นอกเหนือจากธุรกิจเชาซื้อของบริษัทเองแลว ยังมีธุรกิจเชาซื้อในกลุมบริษัทยอยซึ่งประกอบดวย
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด
โดยธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมมีมูลคาถึง  5,346 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35 สงผลใหเงินใหกูยืมขยายตัวถึงรอยละ
46 เปน 26,827 ลานบาท   ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัทและบริษัทยอยในไตรมาสแรกป 2546 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

ตารางที่ 6: ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท รวม 26,872 ลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของปริมาณธุรกิจเชาซื้อรวม
บริษัทเงินทุนทิสโก จํ ากัด (มหาชน) 78.0
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 13.4
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 4.7
บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 3.7
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด 0.3

สินเชื่อธุรกิจ บริษัทมุงเนนการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อลดปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได  นอกจากนี้ บริษัทยังควบคุมการอนุมัติสินเชื่อใหมดวยความรอบคอบโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม
พื้นฐาน  ปริมาณสินเชื่อรวมของบริษัทในไตรมาสนี้เปนจํ านวนทั้งส้ิน 11,319 ลานบาท

ดวยการใหความสํ าคัญตอการพัฒนาคุณภาพของสินทรัพย บริษัทไดดํ าเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อธุรกิจเปนจํ านวน 320 ลานบาท สงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธุรกิจสินเชื่อธุรกิจลดลง 254
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12 เมื่อเทียบกับในชวงเดียวกันของไตรมาสที่แลว จํ านวนนี้คิดเปนรอยละ 16 ของ
สินเชื่อรวมหรือลดลงรอยละ 17.4   

สินเชื่อเพื่อการเคหะ บริษัทวางกลยุทธสํ าหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะโดยเนนเรื่องคุณภาพของสินทรัพยและการ
ฟนฟูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดมากกวาเรื่องการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากมีการแขงขันกันอยางรุนแรงซึ่งสงผลตอ
กํ าไรขั้นตนในตลาด บริษัทจึงตองพิจารณาการอนุมัติสินเชื่ออยางรอบคอบเพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถทํ ากํ าไรใน
ระยะยาวได ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเพื่อการเคหะลดลง 85 ลานบาทเหลือ 777 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 10 เมื่อเทียบกับในชวงเดียวกันของปที่แลว จํ านวนนี้คิดเปนรอยละ 23.4 ของสินเชื่อเพื่อการ
เคหะทั้งหมด   
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ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  วาณิชธนกิจ  บริหารเงิน และธุรกิจ
จัดการกองทุน  ธุรกิจนี้ประกอบกิจการภายใตบริษัทตางๆ ดังตอไปนี้ บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํ ากัด บริษัททิสโก
ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนท โฮลดิ้ง จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ยูเค และ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาสถาบัน
และลูกคารายยอย  ในป 2545 บริษัทไดรวมมือกับดอยชซีเคียวริตี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย รวมทั้งขยาย
ชองทางการประกอบธุรกิจไปยังตางประเทศ บริษัทไดพัฒนาธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยทางอินเตอรเน็ตเพื่อการให
บริการกับลูกคารายยอย สงผลใหบริษัทหลักทรัพย ทิสโกมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4  โดยมียอดซื้อ
ขายเปนอันดับที่ 7 ของตลาด   อยางไรกต็ามสภาวะตลาดทีซ่บเซามผีลท ําใหปริมาณซือ้ขายลดลงรอยละ 52
เหลอื 29,816 ลานบาท ดงันัน้คาธรรมเนยีมจงึลดลงรอยละ 24 เหลอื 72 ลานบาทหรอื

ในไตรมาสแรกนี้ ธุรกิจที่ประเทศฮองกงและอังกฤษมีผลขาดทุน 14 ลานบาท   บริษัทจึงไดพิจารณาแลววาหลัง
จากที่มีการรวมมือกับดอยช ซีเคียวริตี้  บริษัทไมมีความจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินธุรกิจทิสโก ซีเคียวริตี้ ยูเค อีก
ตอไป และไดตัดสินใจปดกิจการลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการในอนาคต

ตารางที่ 7: ปริมาณซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในประเทศไทยแยกตามกลุมลูกคา รวม 29.9 พันลาน
บาท

ไตรมาสแรกของป 2546 รอยละของปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยรวม

ลูกคารายยอย 36
ดอยชแบงค และลูกคาตางประเทศ 37
ลูกคาสถาบันในประเทศ 16
ลูกคาอินเตอรเน็ต 9
บริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิก และอื่น ๆ 2

ธุรกิจวาณิชธนกิจ  บริษัทยังคงรักษาจุดยืนในระดับแนวหนาในธุรกิจวาณิชธนกิจโดยบริษัทดังปรากฏใน
สัญญาตัวแทนเสนอขายหุนตอสาธารณะ (IPO) เปนจํ านวนมาก จากเหตุผลที่การเสนอขายหุนเหลานี้ไดเล่ือน
ระยะเวลามาจากปที่แลว รายไดคาธรรมเนียมสุทธิในไตรมาสแรกของป 2546 จึงมีจํ านวน 50 ลานบาทหรือ
ประมาณสามในสี่ของรายไดคาธรรมเนียมของธุรกิจวาณิชธนกิจในป 2545 ทั้งป

ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจจัดการกองทุนเปนธุรกิจภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จํ ากัด ซึ่งบริษัทไดเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เชน กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม (รวม
ทั้งกองทุนเกษียณอายุ) และกองทุนสวนบุคคล ในปลายไตรมาสแรกของป 2546 บริษัทหลักทรัพยจัดการกอง



รายงานการวิเคราะหของฝายบริหาร

8/9

ทุนมีสินทรัพยกองทุนภายใตการบริหารจํ านวนรวม 39.9 พันลานบาท โดยบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาที่
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  รายไดคาธรรมเนียมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปกอน
สงผลใหมีกํ าไรในไตรมาสนี้ 19 ลานบาท

ตารางที่ 8: กองทุนภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก รวม 39.9 พันลานบาท

ไตรมาสแรกของป 2546 ขนาดกองทุน (พันลาน)
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 32.4
กองทุนสวนบุคคล   3.9
กองทุนรวม   3.5

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ า บริษัทมีแผนจะขยายฐานลูกคา โดยคงความเชี่ยวชาญในการลงทุน และความ
สามารถในการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคาที่มีการขยายฐานอยางตอเนื่อง

ธุรกิจอื่น

บริษัทไดซื้อกิจการบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ไวในเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยเปน
สวนหนึ่งของการดํ าเนินการขออนุญาตยกสถานะเปนธนาคารจํ ากัดขอบเขตในอนาคต อยางไรก็ดี บริษัท
ไมไดจํ ากัดทางเลือกที่จะเปนธนาคารจํ ากัดขอบเขตเทานั้น บริษัทยังเปดกวางสํ าหรับทางเลือกอื่นๆที่จะ
ชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายเดียวกันนี้อยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ตํ่ าที่สุด บริษัทไมมีแผนการที่จะดํ าเนิน
ธรุกิจหรือกิจการใดๆ ภายใตบริษัท ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัดและบริษัท ไทย อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด
เนื่องจากบริษัท ไทย อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัดเปนบริษัทที่มจีุดประสงคในการใหบริการทางดาน
เทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมทิสโกทั้งหมดเปนหลัก

การบริหารความเสี่ยง
ในไตรมาสแรกของป 2546 การพฒันาการบริหารความเสี่ยงไดเนนไปยังเรื่องการสรางแนวนโยบายและ
หลักปฏิบัติสํ าหรับการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทรวมถึงกระบวนการติดตามและรายงานความเสี่ยง
ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักปฏิบัตินั้นๆ  ในดานนโยบายและหลักปฏิบัติสํ าหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดมี
การทบทวนแนวนโยบายและหลักปฏิบัติทั้งหมดใหสอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ และสภาวะความเสี่ยง
ทีบ่ริษัทไดเผชิญอยู นโยบายในการบริหารความเสี่ยงเพื่อกํ าหนดแนวทางทั่วไปและทิศทางในการบริหาร
ความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของบริษัท การดํ าเนินงานตาม
แนวทางที่กํ าหนดในนโยบายจะเปนไปตามหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกํ าหนดขั้นตอน กฎ
เกณฑ และขอจํ ากัดในเรื่องความเสี่ยง เพื่อควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงทุกประเภท
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ภายใตการควบคุมความเสี่ยงตามโครงสรางใหมนี้ หลักการปฏิบัติจะประกอบดวย 2 สวนสํ าคัญ คือ
หลกัปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงรวม และหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง หลัก
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงรวมจะเกี่ยวของกับการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทั้งบริษัทซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลัก
ทั้งหมดในกลุมบริษัททิสโก สวนหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดถูกสรางขึ้นโดย
แยกจากความเสี่ยงประเภทอื่นตามแนวนโยบายในการบริหารสภาพคลองของธนาคารแหงประเทศไทย 
รวมถึงมีการปรับกระบวนการในการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยงดานสภาพคลองตามหลัก
ปฏบิตัินั้น โดยมีการสรางแบบจํ าลองใหมใหสะทอนการวิเคราะหความไมสอดคลองกันของกระแสเงินสด
เมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาทั้งตามอายุสัญญาและพฤติกรรมการรับ-จายเงินของลูกคา ซึ่งรองรับโดย
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีการดูแลอยางรัดกุม

สถานะทางการเงินของทิสโกนับวาอยูในฐานะเขมแข็งมากเนื่องจากมีเงินกองทุนเกินจากฐานะความ
เส่ียงถึงรอยละ 56  ณ ส้ินไตรมาสแรกของป 2546 ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทสามารถประเมินเปนเงิน
กองทุนความเสี่ยงไดประมาณ 3,469 ลานบาท เทียบกับเงินกองทุนทั้งหมด 8,008 ลานบาท โดยความ
เส่ียงสวนใหญมาจากการใหสินเชื่อ รองลงมาคือความเสี่ยงจากการถือหลักทรัพย ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 49 และรอยละ 24 ของความเสี่ยงทั้งหมด ตามลํ าดับ
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