สารบัญ
สวนที่ 1

ขอมูลสรุป…………………………………………………………………………………………...1

สวนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย…………………………………………………………………………….1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

ขอมูลสําหรับติดตอ .................................................................................................................. 1
วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนกู ............................................................................................. 1
แหลงที่มาของเงินที่จะนํามาชําระคืนหนี้ตามหุนกู ...................................................................... 1
ปจจัยความเสี่ยง...................................................................................................................... 2
ประวัติความเปนมาของบริษัท .................................................................................................. 3
โครงสรางผูถือหุน และทุนจดทะเบียน........................................................................................ 5
โครงสรางการจัดการและโครงสรางองคกร................................................................................. 6
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ....................................................................................................... 9
การตลาด................................................................................................................................ 9
นโยบายดานสินเชื่อ ............................................................................................................... 11
นโยบายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ..................................................................................... 13
คุณภาพสินทรัพย................................................................................................................... 15
การบริหารการเงิน.................................................................................................................. 16
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน .................................................................................. 17
ขอมูลโดยยอของผูค้ําประกัน .................................................................................................. 25
ขอมูลอื่น ๆ ............................................................................................................................ 26

สวนที่ 3

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ 1

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุน กูและผูถือหุนกู

เอกสารแนบ 2

งบการเงินในอดีต (ที่ไดรับการตรวจสอบแลว) และรายงานผูสอบบัญชี

เอกสารแนบ 3

สถาบันทางการเงินที่ติดตอเปนประจํา ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
ผูออกหุนกู

เอกสารแนบ 4

สัญลักษณที่กําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ขอมูลทางการเงินตอไปนี้เปนขอมูล ณ วันสิ้นสุดรอบงวดบัญชี วันที่ 31 มีนาคม
2549 และคําวา “โตโยตาหรือกลุมบริษัทโตโยตา” หมายถึง บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น (TMC) และ
บริษัทยอย
บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น (TMC) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุนและจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน ในตลาดหลักทรัพยนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา และในตลาดหลักทรัพย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปจจุบันโตโยตาเปนผูผลิตรถยนตรายใหญที่สุดในประเทศญี่ปุนและเปนผูผลิตรถยนต
รายใหญที่สุดรายหนึ่งของโลก เมื่อพิจารณาจากปริมาณรถยนตที่ผลิตและจําหนายไดในกวา 170 ประเทศใน
ภูมิภาคตาง ๆ ภายใตเครื่องหมายการคาโตโยตา เล็กซัส ไดฮัทสุ และ ฮีโน ทั้งนี้ในรอบงวดบัญชีป 2549 โตโยตามี
ยอดขายรถยนตถึง 7.97 ลานคันทั่วโลก โดยมียอดขายรวม 21.04 ลานลานเยน และมีกําไรสุทธิรวม 1.37 ลาน
ลานเยน
บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (“TLT” หรือ “ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและลีสซิ่งสําหรับรถยนต ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายไทยและจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อเดือน ตุลาคม 2536 โดย TLT จัดเปนบริษัทยอยทางการเงินนอกประเทศญี่ปุนแหงแรกในเครือของ
โตโยตาที่จัดตั้งขึ้นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะใหการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของโตโยตาในประเทศไทย โดยใหบริการสินเชื่อรถยนตแบบครบวงจรแกลูกคาและตัวแทนจําหนายรถยนต
โตโยตา เล็กซัส และฮีโน ในประเทศไทย
นับจากวันที่กอตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 TLT ไดขยายกิจการจนมีสาํ นักงานสาขาในเขตภูมิภาคจํานวน
6 แหง สํานักงานสาขายอยจํานวน 3 แหง และมีพนักงานปฏิบัติงานประจํา 594 คน (ไมนับรวมพนักงานชั่วคราว)
เพื่อใหบริการแกตัวแทนจําหนายรับอนุญาตของรถยนตโตโยตา และเล็กซัส จํานวน 120 ราย และฮีโน จํานวน
46 รายทั่วประเทศ
ณ วันสิ้นสุดรอบงวดบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2549 TLT มีรายไดรวม 4,721 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 36.48 กําไร
กอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 3,278 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 57.22 และกําไรสุทธิจํานวน 927 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.81 เมื่อเทียบกับงวดบัญชีที่ผานมา ตลอดจนมีสินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนจํานวน
79,085 ลานบาท และ 7,754 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัท โตโยตา ไฟแนนซเชียล เซอรวิส คอรปอรเรชั่น (“TFS”) เปนบริษัทแมของ TLT ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุน (ถือหุนใน TLT รอยละ 78.75) เปนบริษัทในเครือ TMC ที่ใหบริการทางการเงินแกลูกคา และบริษัท
ตางๆ ในกลุมโตโยตาทั่วโลก และมีหนาที่ดูแลการบริหารจัดการของ TLT ทั้งนี้ ผูถือหุนทั้งหมดใน TFS คือ
บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น (TMC) ซึ่งเปนบริษัทหลักของกลุมบริษัทโตโยตาทั่วโลก

สวนที่ 1 หนาที่ 1

สําหรับการเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ TLT มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนกูจํานวน 2 ชุด มูลคารวม 4,000 ลานบาท
ซึ่งเปนการออกหุนกูภายใตโครงการหุนกูระยะกลางมูลคารวมไมเกิน 30,000 ลานบาท ที่ไดรับการสนับสนุนโดย
หนังสือค้ําประกันแบบไมมีเงื่อนไขและไมสามารถเพิกถอนไดของ บริษัท โตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด)
บี. วี. (“TMF” หรือ “ผูค้ําประกัน”) โดยหนังสือสัญญาใหความสนับสนุนดานการเงินของ บริษัท โตโยตา มอเตอร
คอรปอเรชั่น จํากัด (TMC) ที่มีใหกับ TFS และโดยหนังสือสัญญาใหความสนับสนุนดานการเงินของ TFS ที่มีใหกับ
TMF อีกตอหนึ่ง สําหรับผูค้ําประกัน (TMF) นั้นเปนบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนด
เมื่อป 2530 และไดจดทะเบียนไวกับหอการคาอัมสเตอรดัม โดยมี TFS เปนผูถือหุนทั้งหมด
ทั้ง TMC, TFS และ TMF ตางไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะยาวระหวางประเทศ (International Long
Term Credit Rating) ในระดับ AAA (สถานภาพมั่นคง) และ Aaa (สถานภาพมั่นคง) จากสถาบัน สแตนดารด
แอนด พัวส และ มูดดี้ส อินเวสเตอรเซอรวิสตามลําดับ
หุนกูที่ออกโดย TLT ในครั้งนี้ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูที่ระดับ AAA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
อนึ่ง การสนับสนุนทางการเงินและการค้ําประกันหุนกู TLT สามารถสรุปไดแผนภาพแสดงดานลางนี้

บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชัน่ จํากัด (TMC)
(บริษัทแม)

TLT
TFS subsidiary

หนังสือ สัญญาใหความสนับสนุนดานการเงิน (Credit Support Agreement (CSA))

บริษัท โตโยตา ไฟแนนซเชียล เซอรวิส คอรปอเรชัน่ (TFS)
(ถือหุน 100% โดย TMC)
หนังสือ สัญญาใหความสนับสนุนดานการเงิน (Credit Support Agreement (CSA))
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หนังสือค้ําประกัน
บริษัท โตโยตา มอเตอร ไฟแนนซ (เนเธอรแลนด) บี.วี.
(ถือหุน 100% โดย TFS)
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