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 ���� 2553 ����������������������ก������� !"����#�$%" ������ &"�� �'$(ก"�)*+,"�%- .�" ก"��/& ��ก�( ��0 !",���1"�%,��
!"+ก#" �#�!"+�$� �#����'"'�2�-"3"�)����(4�� ���56ก�����-""�7ก�",�%"�������#.�� ก#%",�#�2ก"�8�"�$�,&�%" �89 �ก�% �2:&�$�""กก,%"
��&�#� 7 &����<��#"�"ก4+� -��" 0/��6"��" ���56ก���2:�89 �ก�%  4���=0"���!"+ก"�� ��ก"�3�"+"��#�!"+�&ก��  ��"�$#"��(�����$�.4$
-&���.ก�.ก"�8�"�$�,�" ���56ก����<�&�%" �2 �#�����2'#�ก���0�*�'% ������������.$�,�0�:8>����&�#� 40 �����2:�%"�" 4�������.������-��.-�(�
�"กก���-� ���(��'#�8�"�"ก$%" ������ 
 
 ��%���2�,ก�.����" ก"��$�.4$8& ���56ก�� 3�"+"���-4ก�2�#���ก&.ก"��2:4����%�&�%" "ก���� 2553 4��2ก1"��-(�3�'#� '�ก!"52 1,993 
#�"�."� �0�:8>����&�#� 46.9 �"ก��ก%&�'��" -�����0�*�,8�"�$�,&�%" �89 �ก�% ��2E#+%"�,ก,%" 162,000 #�"�."� �"ก-����/:&�2:�$�.4$-E ��<�
���,�$�ก"�)*7> ��&�#� 33 8)��2:ก"��$�.4$�#�+,"-""�7��ก"��1"ก1"��2&�$�"�2:-E  3�"+"���-4ก��� + ��ก5"+()!"0-�����0�*�,������<�&�%" �2�%"�
��..ก"�.��'"�+,"�-2:� �2:2���-��3�!"0 �� ���'9�����"ก&�$�"-%,�'�2��2:�%ก%&�'��ก���"�����2:#�# &�%" $%&��/:& ��&�E%������.��&�#� 1.6 F>: $:1"�2:-(�
��&($-"'ก�� �&ก�"ก�2� &�$�"�#$&.���8& �E�7/&'(��8& 3�"+"���-4ก�&�E%�2:��&�#� 17 &�E%������.�2:-E ��&($-"'ก�� ��� �2���<��#�"ก3(�ก��'#�ก�2:2
+,"��: �/��������", �#��"ก+,"0��&8& 4+� -��" 3(�ก��3�"+"���,ก�8�"ก�..��ก"��" ก"�� ���2:+�.+��� -% �#�'�3�"+"���-4ก�ก�",8>��"��<�
3�"+"��2:2-7"���89 �ก�%  
 

3�"+"���-4ก���<�.��5�����+�/&8& ก#(%��-4ก� F>: 2.��5�� ��-4ก��G�����2�#ก�(H� �1"ก�� ('"��) ��<�.��5���% ���� 2553 ก#(%��-4ก����-.
+,"-1"��9���,��2��ก"���#2:����# 4+� -��" �E�.��'"�����.-E �#�4+� -��" ��ก"�.��'"�3(�ก�� 4����.0�-�K6 !�+�ก5 &�2$���3"�+)�ก��ก"� ���
#"&&ก�"ก$1"�'�% ���3"�+)�ก��ก"��#�ก��ก"� �#�+()�#�, � ก�ก�ก &�2$���3"����"'��"�2:.��'"�ก#(%��-4ก� �8�"�1"� $1"�'�% ���3"�
+)�ก��.��5���%��� ��4&ก"-�2�+)�ก��ก"�3�"+"�8&�-� +,"8&.+()$%& ��.0�-�K6 !�+�ก5 �2:����'�+1"����1"&��2+()+%"�#�,�-������*�2:
ก,�" �ก#�ก%ก#(%.��5��"$#&������,#"ก"��1"� $1"�'�%   8)���2�,ก�� +()&��(� &!���ก��L����ก(#  &�2$ก��ก"��E����ก"��'�% .��5�� ��-4ก��G�����2�
#ก�(H� �1"ก�� ('"��) �����.ก"��$% $�� �'��8�"�1"� $1"�'�%  ���3"����"'��"�2:.��'"�8& ก#(%��-4ก� 4��2    +()-(����* ��/& "�� +# �1"� $1"�'�% 
ก��ก"��E����ก"��'�%8& 3�"+"���-4ก� 

 
0��&��ก�.+,"-1"��9�8& ก#(%��-4ก� 3�"+"���-4ก�����1"����ก"����.��#2:��4+� -��" -"� "� �0/:&ก�",-E%ก"���<�& +*ก��2:����#Eก+�"��<�

�E��*ก#" &�%" �$9�E��.. �#����ก1"'��,�-������*�'%�0/:&(% -��" +,"�: +�: �'�ก�.�E�2-%,����-%,��-2��(กMN"� 3�"+"���-4ก�������.��#2:��4+� -��" ��
ก"�.��'"�3(�ก����ก#(%&&ก��<� 3 -"� "� ����ก% -"�-����/:&�"��%&� (Retail Banking) -"�ก#(%#Eก+�".��5�� (Corporate & SME Banking) �#�-"�
���ก"�3�.�2�#�� ��M"ก (Wealth & Deposit Service) �0/:&�'��2 "���ก#(%-% �-��ก���#�ก�����"ก8>�� �0/:&-��" ���4���*-E -(��'��ก%#Eก+�"�#��E�2
-%,�����-2��(กMN"� 
 ���������������� (Retail Banking) ���ก&.��,�3(�ก����"�-����/:&�"��%&���� '�8& 3�"+"� 4��2-����/:&��%"F/�&��<�3(�ก��'#�ก +����<�
-��-%,���&�#� 89.5 8& -����/:&�"��%&���� '� �����2:�%"�" -����/:&��%"F/�&�� + 2&�$�"ก"��$�.4$�2:�%"0&�� 4��8�"�$�,��&�#� 22.9 �"ก���2:�#�, &��
��<��#"�"กก"��$�.4$&�%" -E 8& �&�8"��7��$*�'%���������#��#-1"��9��"กก"��8�"��<�0��3�$��" 3(�ก��ก�.+%"��7��$*���+�/& G&�*� 
"-��" �#���G4��#$ �&ก�"ก3(�ก��'#�ก��"�-����/:&��%"F/�& 3�"+"���-4ก��� ���-.+,"-1"��9���ก"��1"�-�&-����/:& h��-4ก� &&4$� �+�i F>: ��<�-����/:&
&(�4!+.��4!+�2:������.2���7��$*��<�'#�ก���ก�� 4�������.+,"����"กก#(%#Eก+�"�"��%&���<�&�%" "ก ��/:& �"ก2+,"-��,ก +,"�/�'�(%� �#�
28�&ก1"'���#�� /:&��8�2:��<�3�� ��,��'$(�2� -����/:& h��-4ก� &&4$� �+�i �> ���-.+,"-1"��9��#��$�.4$7> ��&�#� 104.6 �����2:�%"�" ��"�3(�ก��
$�,���8"����ก���%"�3�"+"� 3�"+"���-4ก�-""�7��ก5"+,"��<��E��1"��.��ก"���"����ก���2,�$�#����ก��!���7��$* 4���"����+%"3����2�
�$�.4$-E 7> ��&�#� 74.6  
 



  

 

A-2 

 ��ก!"��!#ก�$�%��&'( (Corporate & SME Banking) +/&ก"��,�2 "��"ก-����/:&3(�ก��8�"��'�% �#�-����/:&3(�ก��8�"�ก#" �#�
8�"��%& �8�"��-"� "���2�,ก�� �0/:&�'�.��ก"��" ก"�� ������.��,'��"�ก%#Eก+�".��5�� ��� �2� �"กก"�Gjk�$�,8& +,"$�& ก"�-����/:&3(�ก�� F>: 
8�.�+#/:&�4��,�K��ก�ก"�# �(�8"8>�� -����/:&3(�ก��8�"��'�%8& ก#(%��-4ก�8�"�$�,&�%" "ก ��&�$�"��&�#� 50.8 ���� 2553 �"กก"��'�-����/:&��� ����
-����#������",�ก%#Eก+�".��5��8�"��'�%��'#"ก'#"�&($-"'ก�� ��8)��2:-����/:&3(�ก��8�"�ก#" �#�8�"��%&8�"�$�,&�%" �89 �ก�% �2:&�$�"
��&�#� 101.8 �"ก+,"-1"��9���ก"��'�-����/:&�0/:&�E�����1"'�%"��7��$* �#�ก"��$�.4$�2:�89 �ก�% 8& -����/:&��ก#(%3(�ก��4#��-$�ก-*�#�ก"�8�-%  
 
 ���'1ก��2�%134!
����5�ก (Wealth & Deposit Service)  +�&.+#(7> .��ก"�3�.�23�ก��-1"'��.#Eก+�"�"��'�% �#�.��ก"�� ��M"ก
-1"'��.#Eก+�"��:,�� 4��(% �����'�3�"+"���-4ก��'�.��ก"�ก"�&&+�., �� &"�� .��ก"�� ��M"ก $�"-"��" ก"�� �� �#�ก"��'�+1"��>ก5"��"�ก"�&&
�#�ก"�# �(� 4��#Eก+�"�$%#��"��������.ก"��E�#&�%" �ก#�����"ก�E����ก"�+,"�: +�: -%,�.(++# (Wealth Relationship Manager) ��,�ก"��1"�-�&
.��ก"��2:�2�2:-(��0/:&-��" +,"0> 0&��-E -(��'��ก%#Eก+�" �&ก�"ก�2��� �'�+1"��>ก5"��"�ก"�&&�#�ก"�# �(��ก%#Eก+�"�"�-1"+���(ก�"�&�%" -:1"�-&
&2ก��,�    
 
 3�"+"���-4ก��1"����3(�ก����,�����".��)-E -(��#�ก1"ก�.�E�#ก��ก"�&�%" �+�% +������(ก'�%,� "�8& & +*ก�$#&�" $"�4�."�ก"�
ก1"ก�.�E�#ก��ก"�8& ก#(%��-4ก� �#����2:�%"�"��<����2: 3 �2:.��5����-4ก� �G�����2�#ก�(H� �1"ก�� ('"��) F>: ��<�.��5���%8& ก#(%�����.ก"�������ก"�
�l�.�$�$"'#�ก.��5��!�."#����. h�2�#��i �"กก"�������ก"�ก1"ก�.�E�#ก��ก"�.��5�������.2������1"�� 2553 4��-"+-% �-��-7".��ก��ก"�
.��5����� ��� �2���...��'"�+,"�-2:� !"���8& 3�"+"���-4ก�2+,"���-��������.��,'��"8& &($-"'ก��"4��$#&� F>: �%�02� �&/�&�'�ก"�
�1"����3(�ก����<���&�%" ������,� �#�2+()!"0-�����0�*�2:�2 �� -% �#�'�3�"+"���-4ก����-.+,"-1"��9���ก"�8�"�-����/:&��,�&�$�"�2:-E ��<�
���,�$�ก"�)* �&ก�"ก�2� ���� 2553 7/&��<�����ก�2:3�"+"���-4ก�����8�"-E%��...��'"�+,"�-2:� $"�ก)m* Basel II o IRB (Internal Rating Based) ��
ก"�+1"�,)� ��ก& �(�4��2�#��<��2:�%"0&�� ��,�ก�&.ก"��1"� � ��ก& �(��2:���-���&�+,"�-2:� &�%" ������  4��2� ��ก& �(�&�E%������.�2:�89 �ก�% �2:
��&�#� 15.2 
 
 ��-!"0���56ก��4���,��2��,4���$�.4$&�%" $%&��/:&  ������+,"����,��" ���56ก���� + &�E%������.-E  �������-2:� �2:�� �%�����.ก"�
�ก��8��� !"����#�$%" �������� + �1"����&�E% &2ก��� ก"��8% 8����3(�ก��3�"+"�0")���*�� + �,2+,"�(��� &�%" $%&��/:&  �� ��������8�" '��"�> ��7/&
���,%"����<�&2ก��'�>: �2:�$9����,�+,"��"�"�-1"'��.��-4ก���ก"���ก5"+,"-1"��9��2:�%"�" &�%" ��ก9$" +)�ก��ก"�2+,"�:���,%"��,�4+� -��" 
0/��6"��2:�89 �ก�% �#����-��3�!"0�#�+,"-""�7��ก"��8% 8����3(�ก��'#�ก ����<��� �#�ก����'�3�"+"���-4ก��� + ��ก5"�#���ก&.ก"��2:
�89 �ก�%  -&�+#�& ��ก�.ก"�8�"�$�,�" ���56ก���#�-� +8& ������������$%&�� 
 

 +)�ก��ก"�8&8&.+()��<�&�%" -E $%&#Eก+�" 0��3�$��" 3(�ก�� �#��E�7/&'(���(ก�%"� -1"'��.+,"-��.-�(�&��$%&��/:& �#��",�"� �#�
8&8&.+()+)��E�.��'"��#�0��ก "��(ก�%"�-1"'��.+,"�-2�-#� ,����� &($-"'� �#�+,"�%,/&�%,����ก"��l�.�$� "����1"�'�3�"+"���-4ก�
���-.+,"��9���,��2�����2:�%"�" 
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������� 1 

���������ก���ก������ 

����
���� : �����	
��ก� ���ก�� (�����) 

���������ก�� : �����	������� 

����� !�"#��ก!#�$�%� : 48/2 !���	
��ก�
�"#"!	� ��$� 1 %����
	#��&! '(")�*+� #(,-�)	�ก ก	.)#
������	 

��&���
���
���� : 0107539000171 

����'���
��� : 11,002,000,000 -�
 

�������ก�"#��(�)� : 7,281,522,500 -�
  

5	6ก!-��"��.������7 728,152,146 �.�� �9+�:�
*;,	�<"�  �.��+6 10.00 -�
 

'+6�.��-.	����
�� 104 �.�� �9+�:�
*;,	�<"�  �.��+6 10.00 -�
 

Home Page : www.tisco.co.th   

1��2���� : (66) 2633 6000 

1���#� : (66) 2633 6800 


�33��)#!��! 
�#����
�����)� : 
���� 24�����
5#ก���ก������ ((��!�����27��) �"#ก�' 

#+(
*; 2/7 !���	�%�-��"�
��ก�	,+��
.� 
��9:
*; 4 (�	)ก�	�!	��5�	��) %��"�E�"�*	�)��, 
'(")
.:)�!)��!) #(,�+�ก�*; ก	.)#
�F 10210 

	G��
� 0 2596 9000 
	��	 0 2832 4994-6 

94)(��94):����)�ก4) : ��#3#�;�7���<=
� 7�� �"#ก�' (=�#��) 
#+(
*; 44 %���+�)�"�  
'(")+.����* #(,5
.�"�� ก	.)#
�F 10330  

	G��
� 0 2626 7000, 0 2657 3000, 0 2638 8000  
	��	 0 2657 3333 

�#����
�����)�ก4) : ��#3#���#�7�� �"#ก�' (=�#��)   
#+(
*; 3000 %����+����  
'(")+����" #(,�,.��ก	 ก	.)#
�F  10900 

	G��
� 0 2299 1111 
	��	 0 2273 7121 

94)(��94):����)�ก4)')������� 

 

: ��#3#���#�7�� �"#ก�' (=�#��)   
#+(
*; 3000 %����+����  
'(")+����" #(,�,.��ก	 ก	.)#
�F  10900 

	G��
� 0 2299 1111 
	��	 0 2273 7121 

�#����
�����)�ก4)')������� : ��#3#���#�7�� �"#ก�' (=�#��)   
#+(
*; 3000 %����+����  
'(")+����" #(,�,.��ก	 ก	.)#
�F  10900 

	G��
� 0 2299 1111 
	��	 0 2273 7121 
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94)��

�%�� : �#!�#���)!��# ���2�����>ก�� 94)��

�%����
���%#� ��&���
��� 3516 

���� �"#��ก!#�������� (��'� ��! �"#ก�' 

193/136-137   !���	#+�	���� ��$� 33 
%��	����E�#Hก,��I��: ก	.)#
�F 10110 

	G��
� 0 2264 0777 
	��	 0 2264 0789-90 

 

�#�������'&�!����
�33������#3#�:����)��#!��!�� !(���)���� 10 &C �7�&�!�"#�����)������ก�"#���#�(�)� 

�����	
��ก� ���ก�� (�����) %&!�.��
�),	)I�-	�H�
!&;�,�$)',:	�!�+6 10 (J$�<5(!)����"��.��
*;!!ก�����:��'+�" ����"� 2 -	�H�
 �&! 
-	�H�
 
��ก� +*�K�;) ���ก�� '+6 TISCO Securities Hong Kong Limited   5[��.-�� TISCO Securities Hong Kong Limited !�9:	6�":�)ก	6-"�ก�	
���	6-�7�* �!ก��ก�*$ �����	%&!�.��I���,�-.��+!&;�	�!�+6 10 (!)����"��.��
*;!!ก�����:��'+�" ��-	�H�

�$)���<�:I�:-	�H�
��
6#-*��I�,+��

�+�ก
	���� '+6ก�	%&!�.����)ก+:�"���#5\�#)��+)
.�
�;"<5 ���*	��+6#!*��,������#�,.5	6ก!-)-ก�	#)��(�! 3.2.4 
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2. ������	
������� 

����
����ก��������	
������� 

ก����	
��������������ก����	��ก�������
� กก����	
�����������!����"#$�%��#������	& � �	��ก��'!$$�����ก��() *+�ก � 
(
��$) (.��	& �/) 01���)2$��	& ��
3����ก����	��ก� �ก��������#!�ก����	
��* �ก������������$4�5��4���6�
� ก�ก78%ก��
ก+�ก �!����ก��� ���ก����	
��������������9$�����	��ก�*:��#�4���6�$�����!�:!$����);	� 6	���ก+�
$������	& ��
3� 01��9$����
���� �!�:�1�<=�);	� 6	6��5=���
��ก	�)�:�	�9	4�5�#�������ก����	
��* �ก����������� 

� >�$�>6�!$�$�������	
��������������ก����	��ก� 9$����6�:
$ ก<1�����+�� 3���ก����	
�����������!�:ก�������
���������������)2$�:�� !�:�)�:�	�9	4�5 � >�$�> 9$�������ก+�
$�� 6<�)�:���% ���������  !�:$�����
� ก�$ก����	
�����������������%ก�
���������
�:�!�:� ��*$  ���ก	*ก��ก����	
������������ >�
��� 6<�)�:���%
� ก�5=����������6�:
$ ก<1���������� ���� �?	����6��
���������  !�:�������<�$ก����	
����������������� ��� >����%ก� ��<1�ก��� ก&��6�@�$���
� ก���& �4	��������  $�ก*�ก$�>ก��* ����
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$�>����6��9$�����=�����ก+�
$����  
�=�*��*��);	� 6	6�� 33����*:�+��:
$�>�
�ก �9$���� ���������*�กก���
��	$��=��
�ก�ก	��1>$������

� ก)�:ก $�������*:�?��+��
�9$����6���ก $�+����
$�>�#3�ก�1>$  � $*:���?�6��ก+������9	!�:��	$ก����$���9$���� 

� &�
'��ก��������	
���������กก��#�����$%�� 

�7:ก��ก����	
��������������� �ก��!6��6 >��
��#!�ก����	
�����������*�กก���
��	$��=���$4�5�����5��%6�	$��=�� 01���
$�����
� �?	�����$ก��ก+�
$�ก����9% 
� ก�ก78% !�:���*+�ก �6���C �$ก����	
�����������*�กก���
��	$��=��   ��<1��
������$�!$:!ก�
$�����$���
�ก��������  $�ก*�ก$�> �7:ก��ก��� ��
$������$ก��6	�6� !�:����$���������*�กก���
��	$��=���$�:� �4�5�� ��<1������$���#����
������*�กก���
��	$��=����������+�� 3�
�!ก��7:ก��ก��9$�������� ����� 

�$�7:������������*�กก���
��	$��=���n5�:���$�$�:� ����ก�� ��#�4���6�ก��������#!�����7:ก��ก��5	*��7��	$��=��   !�:
�7:ก��ก��5	*��7��	$��=������)E3
� 01���7:ก��ก��5	*��7��	$��=��*:�+�
$������#!�ก��5	*��7�!�:�$� 6	�	$��=��   �+�
� �9��ก���������
��������#��$�:� �6�+� ����<���� �ก��5	*��7�*�ก������������ �ก��!6��6 >�*�ก�7:ก��ก��5	*��7��	$��=���5=���#!����������*�กก���
��	$��=�� 
$�ก*�ก$�> !�:�7:ก��ก��5	*��7��	$��=������)E3
��+�
$�����6	�6�!�:* �ก��ก �ก�������+��:����	$��=������)E3
�!�:�	$�� 5�%��ก����������
�ก���	� 

ก�:��$ก��)�:�	$������������)�:ก������ก��* �� $� �����	6 ก���	����:
%ก��?	�$ ��+��: ก���	����:
%ก��ก�:*�ก6 �����	$��=�� !�:
��	$ก����$�������$ก������ ����������*�กก���
��	$��=�� �)2$!$����);	� 6	����+�� 3���9$���� ���9$�������6�:
$ ก<1�����+�� 3���
ก�:��$ก��)�:�	$��������� � �$ >$ ก���+��$	$��$���$����	6� >�
�*:��#�4���6�ก�:��$ก���$� 6	�	$��=������)2$�6�@�$�����" �
� ก�ก78%�$
ก��* �� $� �����	6����	$��=��6���C   �$���$����	$��=���������������ก��* �� $� �����	6���ก��5	*��7�<1�� ก&7:����������1�ก $����	$��=��!6��:
���   �����" �ก��5	*��7����#��$4�5��   �+�
� �ก��5	*��7�� $� �����	6����	$��=��9��ก	*���5	*��7�<1�� ก&7:������������!6ก6���ก $���
!6��:���9��ก�� 

ก��* �ก�����$���������*�กก��ก�:*�ก6 �����	$��=���)2$��ก)E** ��+�� 3�$ก����	
��* �ก�����������*�กก���
��	$��=�� 
� ก�ก78%������
�$ก�������ก��ก�:*�ก6 �����	$��=�����<#ก* ��+�����+�$1�<1�����
�:�!�:��������ก �ก���+��$	$9��ก	*!�:��	$ก����$���9$���� 

9$������6�ก��!�:���*+�ก ����ก����	
��������������$�	$��=������ ��<1�!�:� �ก� 01���#!����������� >��$�:� �4�5�����5��%6
�	$��=��!�:�:� ����ก�� ��<1�ก��6	�6� !�:* �ก��ก ��	$��=������)E3
�!�:�	$�� 5�%��ก����� )E** ����������*�กก���
��	$��=������+�� 3�
� �6���)$�> 

2.1.1 	
���������กก������	()���������$%�� 

�$)q 2553 � 6�����$
$�>�����ก���
��ก	�������6���	$��=�������9$��������*�ก�����: 2.3 7 �	>$)q 2552 �)2$�����: 1.6 �$=���
�����4�5�"�&@ก	*������1>$ )�:ก��ก �ก����	
��* �ก�����$����	6��������������ก�1>$ ���)<1�ก����	
��* �ก���	$��=��������74�5������
)�:�	�9	4�5?��$���=���=�ก����	
������������ $� $� � !�:�ก��6	�6��+��:
$�> )� �)������������
$�> !�:6 �*+�
$���
$�>�#3���� �ก� ����
$�>���
��ก���
��ก	�����������	$��=����������$� 6�������: 1.3 !�:
$�>�����ก���
��ก	�����������	$��=��9��ก	*�$� 6�������: 1.9 � >�$�> 
$�>�����ก���
��ก	�������
� >�
��*+�$�$ 2,359.00 ���$��� ���� 102.08 ���$��� �	��)2$�����: 4.1  

9$��������	9�ก��6 >��+��������?=��
$�>��� �*:�#3�+�
� �5��%6�	$��=������0=>��<�$6%6�
� ก�ก78% Collective Approach 01��*:6 >�
�+����6����)�:�7ก������#3�������$��*:�ก	��1>$�$�$��6��ก 12 ��=�$����
$�� (Expected Loss) *�ก5��%6�	$��=��� �ก���� ���������#��<	6	

$�>�������5��%6�	$��=���$���6)�:ก��ก �ก��)� �)������#��
�����ก ��4��:�"�&@ก	*�$�$��6 ���9$���������+��������?=��
$�>��� �*:�#3!�:
����?=��ก��)� �#����*�กก��)� ����������
$�>� >��	>$*+�$�$ 3,859.41 ���$��� �	��)2$�����: 163.6 ������
$�>�����ก���
��ก	������� ���!����)2$
�+����
$�>�#3�n5�:����+�
� �
$�>* �� >$*+�$�$ 1,508.58 ���$��� !�:�)2$����+����
$�>�#3� ���)*+�$�$ 2,350.83  ���$��� 01���#�ก����ก78%� >$
6�+����9$����!
��)�:��"����������ก � 1,485.07 ���$��� 6�$�����ก��6 >��+����������: ��:� � �5=���)2$ก��)B��ก $��������������**:�ก	��1>$ 
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2.1.2 	
���������กก��ก�*�(ก��
������$%�� 

7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$������	$��=������0=>�!�:�	$��=��9��ก	* �$� ����$�����: 69.8 !�: 21.9 ����	$��=���� 6��+�� � 
����$���$����	$��=������0=>�*+�$�$ 101,404.99 ���$��� �ก��ก�:*�ก6 �����	$��=����#��$�:� �6�+��ก !�:ก����#ก
$�>����0=>�����
3� 10 ���!�ก�
#������ก $�5���*+�$�$ 81.5 ���$��� 
�=��	��)2$�����: 0.08 �����	$�
��	$��=������0=>� 
�=������: 0.06 �����	$�
��	$��=���� 

�+�
� ��	$��=��9��ก	* �ก���
��	$��=��!ก�4��9��ก	*6���C ���!ก� ��6��
ก��ก��?�	6!�:ก��5�7	��% *+�$�$ 10,996.33 ���$��� 
9��ก	*�� �
��	�� 5�%!�:ก��ก������� *+�$�$ 6,374.43 ���$��� 9��ก	*��9��7#)�4�!�:ก����	ก�� *+�$�$ 4,905.58 ���$��� 9��ก	*ก���ก&6�!�:
�
=��!�� 155.24 ���$���  �	��)2$�����: 49.0 �����: 28.4 �����: 21.9 !�:�����: 0.7 ����	$��=��9��ก	* !�:�����: 7.6 �����: 4.4 �����: 3.4 
!�:�����: 0.1 ����	$��=����6��+�� � � >�$�> <��� �*�กก���
��	$��=��9��ก	*!ก�ก����#ก
$�>����
3� 10 ���!�ก����#������ 14,206.89 ���$��� 
�=�
�	��)2$�����: 9.8 ����	$��=���� 01��5	*��7��
A$����ก��ก�:*�ก6 �����	$��=��9��ก	*��#��$��6��
ก��ก��?�	6!�:5�7	��% �������กA6� ��	$�
�
�	$��=��9��ก	*������$�
3��)2$�	$��=���
� ก)�:ก $ ���9$�����ก�:��$ก����	
�����������6���C �5=����������������*�กก��ก�:*�ก6 ����
�	$��=�� ����ก�:��$ก��5	*��7�����	601��*:5	*��7�����ก������� ����$��	$ก#������ก �#�������
� ก)�:ก $����
�:��5=�����������������
���#�
�$�:� ��������<��� ���� !�:9$����� �* ��
��ก��)�:�	$!�:6	�6�#����
� ก)�:ก $�������+����  $�ก*�ก$�>9$����� ��� >$6�$6���C �$
ก�������ก����	ก*�����	$ก#�������)�:�	�9	4�5 ��<1��
��ก��6	�6���74�5����	$�� 5�%�����6���$=��� 

2.1.3 	
���������ก�,�ก��*ก�� 

7 � $��� 31 9 $��� 2553 ��	$�
��	$��=�������: 90.31 �����	$�
��	$��=�����9$����� >��	>$ �)2$�	$��=���
� ก)�:ก $ �+�
� ��	$��=��
����0=>� �� 5�%�	$����
�����0=>�� �<=��)2$ก���	�9	w���9$���� � �$ >$
�ก?#�����0=>����+��:��	$6�ก+�
$�4���6�
� ก�ก78%!�:กj
�����ก+�
$� 9$����
����<�+��$	$ก�������1�!�:���������� 5�%�	$����$� $�� 4��
� �*�ก����������������� 5�%�	$����
�����0=>� ก��*+�
$���6���$6�������
�:�:�������$����� >$ 01������<ก�:�+��
����A*�	>$���4���$�:�:�����n����)�:�7 1 ��=�$  

)E** ����������6��
� ก)�:ก $����	$��=������0=>� �=� #��������<�$6%�ก�� �$=���*�ก�<�$6%�)2$�� 5�%�	$����0=>�
� ก���9$����*:
�����1�!�:*+�
$���6���$6����<�$6%�ก�� !���$+���	$������*�กก��*+�
$����������������
������ก	��1>$ 
�ก#��������<�$6%�ก�������ก�ก	$�) 
��*�+��
������	$*�กก�����
� ก)�:ก $�����#�
$�> !�:���?�����
��6��ก+���!�:��	$ก����$���9$���� #��������<�$6%�ก���1>$��#�ก �
���)E** � 
)�:ก������ �4�5���6���ก���<�$6%�ก������� )�:�4�!�:���
������< !�:)E** ����$4�&��<�$6%�����*�?�ก�:��6����������<�
�  

�������กA6�  *�ก)�:� 6	ก���1�!�:*+�
$���
� ก)�:ก $���ก������0=>��<�$6% 9$��������<����ก�=$ก���+��:��	$*�กก��
*+�
$����� 5�%�	$����$� 6������n����)�:�7�����: 70 <1� 90 ���#�
$�>������ 01��* ��)2$� 6������#� �+��
�?�ก�:��6��ก+������
$�>������$�����
�ก $�ก*�ก$�> 9$��������+��$	$ก���5=�����������������ก��6	�6������<�$6%�ก�������6���$=��� ก���$�$)�����	$��=���
��#����
� ก)�:ก $�#�
ก���#�
$�>��#�6������� ก������ก��	$���$%�$�:� �����
�:� !�:ก���$�$)�����	$��=���+�
� ��<�$6%����6����������� 

�+�
� ��	$��=��9��ก	*!�:�	$��=���5=��ก����
: 
� ก)�:ก $���$�
3����9$�����)2$�� �
��	�� 5�% 01������<$+�����
 กก��6 >�
�+��������?=��
$�>��� �*:�#3����	$��=��������74�5��� 9$��������+��$	$ก��)�:�	$����
� ก)�:ก $6�!$�����6�@�$� 3����ก� n� ���� 39 
*�ก�ก78%���9$����!
��)�:��"��� ���9$������ ����$#����
� ก)�:ก $������
 ก#�
$�>����	$��=��������74�5�$ก��6 >�����?=��
$�>��� �*:�#3
�	��)2$�����: 64.16 �����	$�
��	$��=��������74�5�+�
� ��	$��=��9��ก	*!�:�	$��=���5=��ก����
:� >�
� 

9$��������������*�ก#�������
� ก)�:ก $����)2$�� �
��	�� 5�%�
���$�> ���#��������� �
��	�� 5�%*:�1>$��#�ก ��4�5ก��7%
����"�&@ก	*�)2$
� ก ก��<�<������"�&@ก	*��*�+��
�#��������� �
��	�� 5�%���� 01����*���?��
�9$����6����5	�ก��ก $��	$�+��������?=��
$�>
��� �*:�#3 � $*:���?�6��ก+������9	!�:��	$ก����$���9$���� $�ก*�ก$�> ก��������������
� ก)�:ก $ � �6���?��$ก�:��$ก�����กj
��!�:
ก��� �� �������������ก!�:�������$�$ �������กA6�9$�������6	�6�� >$6�$ก���+���$���$ก��� �� ����������ก���	� 

2.1.4 	
���������กก������	 �������'����.��ก����� 

���������*�กก�������������	$�� 5�%��ก������ก	�*�กก������������#������ 5�%�	$����1��=$*�ก�#ก
$�>�����+��:�)2$����$�$ 

�=��#ก
$�>����ก��)� ����������
$�> *�ก������$
�=�#�������*:���� �!���!6�������*:6�+�ก��� ���9$������	$�� 5�%��ก����� 7 � $��� 31 9 $��� 
2553 01���#����6�����6�$��$���� 3�����9	
� �
 ก����?=��ก��������� 17.96 ���$��� 
�=��	��)2$�����: 0.01 ����	$�� 5�%�� !�:����?=��ก��
��������	��)2$�����: 94.8 ���#�����	$�� 5�%��ก�����6�����6�$��$���� 3�� ����*�ก 47.24 ���$��� 7 �	>$)q 2552 � >�$�>�$=����*�กก��
�+��������?=��ก�������������5	��1>$ )�:ก��ก ��ก������	$�� 5�%��ก�)�$������$ �5=���)2$ก�������������*�กก�������������	$�� 5�%��ก����� 
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2.2 	
���������กก���,����&�,������	� 

���������*�กก���)����$!)��������� �=� �������������ก	��1>$*�กก���)����$!)������������6����� !�:� 6����ก���>� 01��*:�?��+�
�
��ก	����? $?�$6��������
�=���	$ก����$���9$���� 
�=�ก���)����$!)���$#����)E**�� $����	$�� 5�%!�:
$�>�	$���ก����	$���9$���� 

� &�
'��ก��������	
���������กก���,����&�,������	� 

�7:ก��ก����	
������������ �?	�����$ก����	
��!�:��������������*�กก���)����$!)��������� ���
$���9��ก	*����ก��������
�
$������$ก����	
��* �ก�����������5��%6���
$���9��ก	*$ >$4���6�
� ก�ก78%!�:���*+�ก ����ก+�
$�����7:ก��ก����	
����������� 
$�����$
ก+�ก ��#!�����������n5�:���$<#ก* �6 >��5=���
$������$ก���#!�9��ก���������������*�กก���)����$!)����������#��$���$6���C ���$ ก��ก+�
$�

� ก�ก78%ก������$ �+�$�*�$ก��6 ��	$�*����$ !�:�#���� �)2$6�$ 

�5=���
�ก����	
�����������*�กก���)����$!)����������)2$�)������)�:�	�9	4�5 !$����ก����	
��* �ก�����������*�กก��
�)����$!)�������������
�:�*:<#ก$+��)�:��ก6%��� ���������*�กก���)����$!)������������� >��	$�� 5�%!�:
$�>�	$���ก����	$���9$����
*:<#ก)�:�	$���!��*+���� Value at Risk ��<1��	9�ก������
�:�ก �� ก&7:������������!6��:)�:�4� $�ก*�ก$�>9$����� �������ก�:��$ก�� 
Back Testing �$ก��6��*������<#ก6������!��*+���� Value at Risk   !�:ก��)�:�	$���������4���6�4��:�	กl6	 (Stress Testing) �5=�����
)�:ก��ก��� �����������$ก�7����6 �!)�*�ก!��*+�������<#กก+�
$��
���#��$�
6�ก��7%���������������� � >�$�>� 6<�)�:���%�$ก���+�9��ก����<1�
�4�5��������
� ก�� 5�%*:6������� �ก��)�:�	$���������!�:��	
��* �ก��������5���5� 

���������*�กก���)����$!)������ 6����ก���>�*:<#ก�	����:
%�$�#)���ก��ก+�
$�ก���)����$!)��� 6����ก���>�����	$�� 5�%!�:

$�>�	$���9$���������5���ก $ (Interest Rate Mismatch) !�:?�ก�:������ก	�ก ���������ก���>����9	���9$����4���6��<�$ก��7%*+����6���C 

@�$:���������*�กก���)����$!)����������������0 �0��$ ���$ 6������$�5 $9% *:<#ก��	
��* �ก����������: ��:� � 01�����
���������$�$�5 $9%*:<#ก�	����:
%���5	*��7����������5=>$@�$�5=�������*<1��<�$:������������������ ��*$ $�ก*�ก$�>$�������	
�����������
������$6������$�5 $9%���<#ก* ��+��1>$�5=���
�ก�������!�:��	
��������������������)�:�	�9	4�5!�:�
�:�ก ����0 �0��$���6�����
�$�5 $9%$ >$ )E** ����������*�กก���)����$!)�������������+�� 3 �� �6���)$�> 

 

2.2.1 	
���������กก���,����&�,�����/,	 �������'(� 

7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$�������	$����$���9	�$6�������$�)2$*+�$�$ 620.82 ���$��� ����)2$6�������$�����*��:����$
�$6���
� ก�� 5�%� >�*+�$�$ 01���)2$#����6�����6�$��$���� 3�����9	
� �
 ก����?=��ก��������� $�ก*�ก$�> 9$�������	$����$�$��	& �����6��	9�
������$*+�$�$ 135.31 ���$��� 

(1) ���������*�ก6�������$���*��:����$�$6���
� ก�� 5�% 

�+�
� ���	$����$�$6�������$���*��:����$�$6���
� ก�� 5�% 9$��������������*�ก���? $?�$�������

� ก�� 5�%�$6��� !���� 7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$�������@�$:��	$����$�$���$$�> !6��������กA6� 9$�������$+����
!��*+���� Value at Risk ����� ����������*�กก���)����$!)��������������	$����$�$
� ก�� 5�%*��:����$ !�:�����$
�
�ก �?#���	
���:� ��#��$�����$����ก��������!�:�7:ก��ก����	
������������)2$���� $ Value at Risk ��ก<1�?������$�#����
���5��%6��	$����$�������<�ก	��1>$ 7 �:� ������=�� �$!�:�����:�:�������ก+�
$��$�$��6 01��*:���?����6��6��#�������
�����������	$����$ $�ก*�ก$�> 9$����� ����ก+�
$� ����	$ก���6=�$��������� (Trigger Limits) )�:�4�6���C �5=������$ก��
�����!�:6	�6���������� ���$ ����	$ก��ก�:*�ก6 � ����	$*+�ก ������$ �)2$6�$ 

(2) ���������*�ก6�������$�����*��:����$�$6���
� ก�� 5�% 

9$�������	$����$� ���)�$
� ก�� 5�%)�:�4���$��������*��:����$�$6���
� ก�� 5�%�)2$*+�$�$ 620.82 ���$��� ������
#����6�����6�$��$���� 3��
� �
 ก����?=��ก���������!��� �������*�ก� $��� 31 9 $��� 2552 ����*+�$�$ 630.01 ���$���
$�ก*�ก$�> 9$�������	$����$�$��	& �����6��	9�������$*+�$�$ 135.31 ���$��� �5	��1>$*�ก 60.06 ���$��� 7 �	>$)q 2551 

)E**�� $9$�������$��������*:����$�5	��6	�$
� ก�� 5�%�����*��:����$ !6�����$�$ก��6	�6���74�5���
� ก�� 5�%
�����6���$=��� !�:���
� ก�� 5�%��ก�=�����ก������
�:� 
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2.2.2 	
���������กก���,����&�,�����������ก��0� 

���������*�กก���)����$!)������ 6����ก���>�!����)2$ 2 )�:�4� �=� ���������*�ก����������	$�� 5�%!�:
$�>�	$������ก���>� 
!�:���������*�ก#����6���6�����
$�> 

(1) ���������*�ก����������	$�� 5�%!�:
$�>�	$������ก���>� 

���������*�ก����������	$�� 5�%!�:
$�>�	$������ก���>� �ก	�*�กก��ก+�
$�ก���)����$!)��� 6����ก���>�����	$�� 5�%
!�:
$�>�	$���9$���������5���ก $ (Interest Rate Mismatch) 01��
�ก� 6����ก���>��$6����)����$!)���) ��*�+��
�6���
� �4��:6�$��$��ก���>�*�������#��1>$�=�������ก ���ก���>�� � ���?��+��
����$6������� 6����ก���>�������� ����� !�:ก�:��6��ก+���
!�:��	$ก����$���9$������� 

�7:ก��ก����	
����������� �+�
$������)2$��=�$�7:ก��ก����	
���	$�� 5�%!�:
$�>�	$�$ก��������#!�ก����	
��
���������*�ก� 6����ก���>�����ก	�*�ก���!6ก6���������������� 6����ก���>�� �ก���� ���������#!����������ก+�
$�����
����	$�� 5�%!�:
$�>�	$������ก���>� �
���#��$�:� ������� ���� 7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$���������������	$�� 5�%!�:
$�>�	$���
���ก���>� !���6��:�:����ก���)����$��ก���>�� �$�> 

 (
$���: ���$���) 
�	$�� 5�% 
!�:
$�>�	$ 

�)����$��ก���>�
4���$ 1 ��=�$ 

�)����$��ก���>�
4���$ 2-12 ��=�$ 

�)����$��ก���>�
4���$ 1-2 )q 

�)����$��ก���>�
4��
� � 2 )q 

�� 

�	$�� 5�% 31,053.55 42,156.44 33,142.89 46,831.28 153,184.16 

$�>�	$ (71,626.47) (51,444.31) (6,295.52) (13,232.78) (142,599.09) 
���$6��� (40,572.92) (9,287.88) 26,847.37 33,598.50 11,585.07 

� >�$�>9$��������$6�������	$�� 5�%!�:
$�>�	$�$�:�:�)����$��ก���>�4���$ 1 ��=�$����
$�>�	$�กก����	$�� 5�%�)2$
*+�$�$ 40,572.92 ���$��� ���
$�>�	$�����:�:�)����$��ก���>�4���$ 1 ��=�$$ >$)�:ก������� 3������ 5�%!�:ก�:!����� $
<1������: 42.13 01��*:�������$�
�6��ก���)����$!)������ 6����ก���>����ก$ ก ���
�ก$+����!6ก6���������������
� 6����ก���>���+�$�7 *:5����9$��������������6��ก���1>$���� 6����ก���>���#���Aก$���  

(2) ���������*�ก#����6������6�����
$�> 

���������*�ก#����6������6�����
$�> �ก	�*�กก�����#����6������6�����
$�>)�:�4�ก+�
$�� 6����ก���>�!�������
��*���� �$=����*�กก���1>$���� 6����ก���>� �5��:� 6��?�6��!�$���6�����
$�>�$6����#��1>$ ����6������6�����
$�>
*1�6���)� ������5=���
�?�6��!�$����ก �6���  

7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$�������	$����$�$6�����
$�>�� 2,463.19 ���$��� 01���5	��1>$*+�$�$ 226.81 ���$��� 
�=�������ก ��	>$)q 2552 !�:�����:�:�����n����<���$>+�
$ ก (Duration) ���5 $9� 6��n������#���� 0.11 )q �7:��������:�:�����n����
<���$>+�
$ ก (Duration) ���
��$ก#��n������#���� 2.11 )q �������*�ก 7 �	>$)q 2552 01����#���� 0.21  )q !�: 2.96 )q 6��+�� � � $�)2$?�
*�กก������$�$5 $9� 6�!�:
��$ก#���ก�$�:�:� >$�5	��6	�$)q���?��$� �������กA6� ���������*�กก���)����$!)���������
�����	$����$�$6�����
$�>� ���#��$�ก78%6�+��$=���*�ก9$�����$�$ก������$�$6�����
$�>�:�:� >$�5=��� 6<�)�:���%�$ก��� ก&�
�4�5������
��)2$�)6��ก78%���9$����!
��)�:��"��� 

2.3 	
���������������	, �� 

������������$�4�5����� �=� ������������9$����������<);	� 6	6�4��:?#ก5 $�$ก���+��:��	$�=�����ก+�
$� �$=���*�ก������<
�)����$�	$�� 5�%�)2$��	$�� 
�=�������<* �
���	$��$�
���
�����5���5�6�����6���ก��4���$�:�:�������ก+�
$�01����*�+��
��ก	��������
��
6��9$������� ������������$�4�5������ก	�*�ก)E** �� >�4���$!�:4��$�ก ���)E** �4���$�1>$��#�ก ��������������	$�� 5�%!�:
$�>�	$ !�: 
ก���+�����	$�� 5�%�4�5������5=��$+��������� ����6���ก�� ���$)E** �4��$�ก�1>$��#�ก �4��:�4�5��������6���!�:�����=�� �$���?#�o�ก
��	$�)2$
� ก 
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� &�
'��ก��������	
���������������	, �� 

ก����	
��������������$�4�5�������#�4���6�ก���#!�����7:ก��ก����	
����������� ���
$���9��ก	*����ก��������*:�
$�����
� �?	�����$ก��* �ก��@�$:�4�5������$!6��:� $ �
���������!�:�)2$�)6�$�������	
��������������9$���� ��<1�6��ก78%���
���ก�� 

$�����
� ก�$ก����	
��������������$�4�5�����)�:ก������  ก����	
��* �ก�����������ก�:!���	$�� ก��ก�:*�ก6 ������	$o�ก  
�	$�� 5�%�4�5����� ��<1�!?$n�ก�n	$�5=��ก����	
���4�5������$���	กl6	  (Emergency Contingency Plan)  ก����9%ก����	
��������������$
�4�5��������5	*��7�<1��4�5������$6��� ��� >�?�ก�:��6���<�$:������������9$�����$ก�7�����ก	�ก���)����$!)�������������ก��7%�1>$  
�$���$������������*�ก�������������ก $���ก�:!���	$��*�ก�	$�� 5�%!�:
$�>�	$6������ 33�  (Maturity Mismatch)  !�:�:� ����
�	$�� 5�%�4�5�����*:6���<#ก6	�6��������+����  ก��* �
�!
�����	$��$!�:ก��ก�:*�ก6 ����!
�����	$��$*:6���<#ก���!?$�5=���
����������
!�:?�6��!�$��#��$�:� �����
�:�  $�ก*�ก$�>!?$n�ก�n	$�+�
� �ก����	
��* �ก���4�5������$4��:�	กl6	�"�&@ก	*���<#ก* ��+��1>$�5=���
�
����<$+��������� $���� 

�+�
� ��	$�� 5�%�4�5����� 7 � $��� 31 9 $��� 2553 9$������	$�� 5�%�4�5������ >��	>$*+�$�$ 16,137.69 ���$��� )�:ก������
��	$��*+�$�$ 826.53 ���$��� �����ก � 826.10 ���$��� 7 �	>$)q 2552 ���ก���:
����9$����!�:6�����	$���9	*+�$�$ 12,847.97 ���$��� 
�����ก � 12,074.64 ���$��� 7 �	>$)q 2552 !�:��	$����$� ������-���9	 2,463.19 ���$��� �����ก � 2,537.85 ���$��� 7 �	>$)q 2552 

9$��������������*�ก�������������ก $����	$�� 5�%!�:
$�>�	$�$�:�:� >$6������ 33� (Maturity Mismatch) ��#��$�:� �)�$
ก��� ���
� �*�ก)� �5l6	ก������ก	��1>$�$���6����*��
$�>!�:�#ก
$�>�=�����ก+�
$�� 33�!��� ���$ ก�������� ���	$6�� 33� 
�=�ก��o�ก6���=��
���ก+�
$� 01���������������ก $����	$�� 5�%!�:
$�>�	$�$�:�:� >$6������ 33�������ก	$ 1 )q 5����9$������	$�� 5�%6������ 33�
�กก���
$�>�	$6������ 33��)2$*+�$�$ 24,341.40 ���$��� $�ก*�ก$�>9$����� ������	$ก#��=�$ก�7�n�ก�n	$ ก�:!���	$��*�กก���+��$	$��$ 
��<1���	$ก#��=�:
����9$���� 01���5���5����*:���� ���������������*�ก	��1>$��� 

�5=���)2$ก���5	������=�ก�$ก������$���
��ก
����+�
� ��#ก������9$���� ��� >��5=���5	�����=�
���$!�:���
��ก
������ก��
��	
��* �ก�������������	$��$ 7 �	>$)q 2553 9$�����
��$ก#��:�:��� ��#�������
�=�� >��	>$ 7,000 ���$��� !�:�6 {�!�ก��	$��#���� 72,513.37 
���$��� �5=���)2$��ก�����=�ก
$1���$ก������$ 

2.4      	
���������กก���1�������� 

���������*�กก��);	� 6	��$ 
��<1� �������������ก	��1>$*�ก���?	�5���
�=�������5���5����ก�:��$ ก���+���$ �����ก� 
�:����$ 
�=�)E** �4��$�ก � $�)2$?��
��ก	��������
��� >�����)2$6 ���	$!�:���)2$6 ���	$ ���$ �=�������!�:ก���#3������ก�����9��ก	*���9$���� 
����$)q 2553 9$��������ก������ก���+��$	$9��ก	*��ก�)�$
��� C ���$ � >�����)2$ก�������������ก���+��$	$9��ก	*����+��$	$ก����#�!��� ���)<1�
9��ก	*�
� 01�����?��
����������*�กก��);	� 6	��$�5	��1>$6�ก������6 ����9��ก	* �������กA6� 9$�������* ��+�
� ก�ก78%ก��)�:�	$���������
�+�
� �9��ก	*�
��1>$�5=��6��*���!�:�
� �$�*����������������5	��1>$��#��$�:� ����� ���� �$���$������������*�กก��);	� 6	��$����ก	��1>$�$!6��:
� >$6�$���ก��);	� 6	01��
$�����$��	
��������������$);	� 6	ก��, 
$�����$ก+�ก �, กj
�� ��� >�
$�����$�5	�?�?�	6 01��� >�
��)2$
$�����$
4���6���	& ��
3� ����<�������� �$�*������ก�:��$ก����������� �ก�!�:���������<#ก$+�����  !�:�
�:�ก ��������������ก	��1>$ 

� &�
'��ก��������	
���������กก���1�������� 

9$�����+��$	$9��ก	*���$ก����	$
���)�:�4� *1�����������*�กก��);	� 6	��$���!6ก6���ก $�) ������������$�
3����<#ก* �ก��?��$
ก�:��$ก�������4���$���� �ก� !�:������������%ก�!�:ก����������
$���������
�:� ����
��ก	�ก��ก6��*� ��5=�����������  (Check and 
Balance) ����� $�ก*�ก$�>9$����� ��1� �$�$ก����������6�:
$ ก<1���=������� �?	����!�:����: ��:� �����ก����ก �����ก ����������*�กก��
);	� 6	��$�
�!ก�5$ ก��$���9$������ก�$ 

�7:ก��ก����	
����������� �)2$?#����ก���!�:!?$ก��)�:�	$!�:������������������� ����op����	
��������������$
);	� 6	ก�������	& � �+�
$������$ ��$�$ 
 �
$��
$�����$ก+�ก �!�:�����4���$�����	& ��
3��)2$?#��#!��
��ก������:�������4���$�+�
� �
!6��:9��ก	*�����5��5��� !�:);	� 6	6�กj�:�����!�:���� �� �������ก�� $�ก*�ก$�>�:�������4���$!�:��	
������������ >�
� � �<#ก
6��*�������7:ก��ก��6��*��� (Audit Committee) 01�������$6��6���7:ก��ก��9$���� �$ก��);	� 6	6����ก+�
$���� Basel II ��<1�
กj�ก78%���9$����!
��)�:��"���  
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9$����ก+�
$��
��:��!�:)�:�	$����������$ก��);	� 6	ก�������6���$=��� �5=���
�������#��+�
� �����$ก���	����:
%
����
6�
���?	�5���!�:
��	9�ก��* �ก������������
���$ >$ ���ก��)�:�	$���������$�> op����	
��������������$);	� 6	ก��*:���=�ก ���กC
$�����$
�5=���
�������#����� ��*$�ก������ �=������	9�ก��* �ก�����������!��� !6��:
$�����$*:ก+�
$��)2$���$
$1�����!?$ก��5 d$�
$�����$ !�:
ก+�
$�6 ���>� �6���C�5=�����������������
���#��$�:� �����
�:� $�ก*�ก$�> 9$����� ����ก $�+������	$ �5=���)2$��	$ก����$�+�
� ����� ����
������*�กก��);	� 6	ก��6��6�@�$���9$����!
��)�:��"�����ก���� 

�$�:� �);	� 6	ก�� 
�ก�ก	����?	�5�����C ���#����?	�5���!�:����:���������+�� 36���C*:<#ก� $�1ก�����$�:��* �ก�����
����
�� �5=������)2$���#���=>��6�$�+�
� �ก��)�:�	$������������< ��) $�ก*�ก$�>�:��* �ก�����?	�5���� �����$�����
�9$���� �$�*������ 
���?	�5���6���C����ก	��1>$ *:���� �ก��* �ก��������
�:�6��:� ��+�$�*���� �?	�������?#�);	� 6	��$ !�:4���$�:�:�����������<�+�
�
��������
��6���C��#��$��*+�ก ���� 

$�ก*�ก$�> 9$����� �����6���5������� ����������*�กก��);	� 6	��$� $�ก	�*�ก�
6�ก��7%�������
����$!�������*�+��
�ก��
�+��$	$��$���9��ก	*6�)ก6	
����:� ก ���9$�������* ��+�!?$n�ก�n	$�+�
� ��:����$����+�� 3��ก�:���1>$ ���ก �!?$ IT Disaster Recovery ����
��#���	 �5=������� !�: �$�*����:����$����+�� 3����<�+��$	$ก����������6���$=��� 

2.4.1 	
���������กก���1�����ก�� 

�=��5	*��7�������������$);	� 6	ก�����9$����6���ก���ก	��������
��!�:�:� ��������
�������*�ก	��1>$ 5�����$
4�5�����������������#� ���$�
3�* ���#��$�ก78%�:� ��������
��6�+�<1�)�$ก��� (�������
��6�+�ก��������: 0.05 ���ก+������9	6��)q !�:��
���?�ก�:��6��9��ก	*�$�:�:���) 01������������
���$�> ���$�
3�*:ก�:�����$�=��������กก������$6 ���	$ !�:<#ก*+�ก �������
�ก�:*���)�#���
ก�������  ����$4�5�����9$���� � 6�����?	�5����$ก���+���$����ก	��1>$�$����)q 2553 �$���ก��� 0.1% ���*+�$�$���ก��� >�
�  ���
���?	�5������$�
3��)2$��=������?	�5����$ก��� $�1ก���#����ก�� ���?	�5����$ก���+����ก��6��+�� ���#ก���4���$�:�:�������ก+�
$� !�:
ก��
����:� ก����:��6���C ���$ �:�� ATM  �������กA6� 9$����� �������������ก��Aก$������* ���#��$�ก78%�:� ��������
�����$�����#�<1�
�#� ���!ก� ���������*�ก��*�	6 ���������*�ก9��ก	*
����:� ก����!�� !�:�������������ก	�ก ��#ก�������
3� 01������������
���$�>*:<#ก������#!�
�)2$5	�"&�5=��)B��ก $���
��ก	��1>$
�=�<�����$����������)� �?#�� �)�:ก $���������                                                                                                                  

�=��5	*��7��$�:� ����9��ก	* ���������������9��ก	*��	ก��9$ก	*�#ก���������� ���$�
3�* ���#��$ก�����ก���ก	����?	�5���
�#� ?�ก�:��6�+�<1�)�$ก��� ���$ ���?	�5����$ก��� $�1ก���#����ก��6���C 
�=����?	�5����$ก���+����ก��6��+�� ���#ก���4���$�:�:�������
ก+�
$� ���������ก���$�> ���$�
3����+��
��ก	����?	�5�������)2$6 ���	$�$=���*�ก����<����ก�=$��� �ก���$ก�7��������������ก	��1>$�$� >$6�$ก��
)�����	$��=�����?#����� ���	$$+���	$��ก*�ก�:���)!���  �+�
� ����
6�����������������ก	��1>$ ������$�
3��)2$?��*�ก���?	�5���*�ก5$ ก��$
�)2$
� ก  9$����*1�����$�$�)���ก��o}ก���!�:�=������5=���
�5$ ก��$�+���$���6���74�5���6���ก�� $�ก*�ก$�> 9$����� ���)� �)����	9�ก��
�+���$�����6���$=��� �5=���
��	9�ก���+���$���� !�:������6��ก���+���$?	�5���$�����  �������กA6� ������������ก������$����$ก�����ก���ก	�
���?	�5���6�+� ?�ก�:�����$�����#�<1��#� ���$ ����������$6 ���	$�� ���������������$��*�	6 !�:������������?	�5������ก�:���=��������$��
ก����  ����������
���$�> 9$����* �ก������5	�*�������6���C���*:����)B��ก $���?	�5������
��ก	��1>$ 
�=�����<6��*5����?	�5���6���C���
����������A� 

���������������9��ก	*"#$�%�+��:��	$ �)2$��������������ก���ก	����?	�5������$����6�+� !6��� >�ก�������������
��6�+�<1�)�$
ก��� ���$ �)2$��=����ก����ก ����?	�5����$ก�:��$ก�����$ก����ก��A� ������%��A� !�:ก����$��	$�$�:� ����ก�� 01�����)ก6	����<����ก�=$��� 
!�:ก�������������
�����$�����#� ���$ ����������ก����ก ���	ก���+�
� ��#ก�������
3� 01�����?	�5���6���C��*����<���?�ก�:��<1���ก��
���9��ก	*6���C6����� ����$���$�����������=����#ก�������
3�$�> �ก	������#��$9��ก	*6���C����ก����)B�
���)2$�#ก�������" ก�4�5�#� ���$ 9��ก	*
���& �9$ก	* (Corporate Banking) 9��ก	*9$���9$ก	* (Private Banking) 9��ก	*��	ก��� ��6����$ (Custodian) !�:9��ก	** �ก����	$ (Cash 
Management) 6���*$9��ก	*��	
����	$ (Treasury and Investment)  �$���$ก��* �ก�� 9$����* ��
���	9�ก���+���$!�:ก����������������
�กก����������#ก���������� !�:���5$ ก��$��������#������������35	�"&�$� >$6�$ก���+���$����+�� 3 

2.5      	
�����������ก,�('3. 

������������$ก����9% �=� ���������� $�ก	�*�กก��ก+�
$�!?$ก����9% !�:ก��);	� 6	6�!?$ก����9%��������
�:� 
�=���*�)2$���
�����������:
����ก����9% $����� �)B�
�� ������������%ก� ก��!���� $ !�:�� 5��ก�������%ก� 01���$����������*:���?�ก�:��6��������!�:
��	$ก����$���9$���� � $�)2$?��*�ก� >�)E** �4���$!�:4��$�ก 
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� &�
'��ก��������	
�����������ก,�('3. 

�7:ก��ก����	
��!�:?#���	
���:� ��#��)2$?#��#!�������������$ก����9%���9$�������6�� �����" �!$�);	� 6	�$ก��* �ก��
��	�ก����9%������������<�$��6��6��ก���)����$!)������4�5!�������	�9��ก	* ��<1��
6�ก��7%4��$�ก�����������ก��7%������
)�:�	�9	4�5 01�� Vision and Mission Statement ���9$��������:���$�
��
A$<1��	"���ก���+��$	$9��ก	*���9$������� >�!$�����$ก��
ก+�
$�ก����9%!�:$��������9$���� � >�$�> ก�:��$ก��6���C ���<#ก������1>$�5=���+�$���
�ก��ก+�
$�ก����9% ก�����!?$9��ก	* ก��* �ก��
�� 5��ก������ ก��� �?�ก���+��$	$��$ ���)<1��:����$�$ ��$�$
� ก�)2$�)������)�:�	�9	?� �$���$���ก�:��$ก��6��*��� ���
���������$ก����9%*:<#ก6��*����$�:� �����7:ก��ก��9$���� �����7:ก��ก���	��:�)2$?#�6��*����$�:� �������� 

!$�);	� 6	������%ก�!�:!$�);	� 6	���9��ก	*���5	*��7�<1�ก��$+�
� กก��!�:!$�����$ก��ก+�ก ��#!�ก	*ก��������)� �����5=��
� ก&��	�9	!�:?�)�:���$%���?#�����$������$���� (Stakeholders) ������������ก��ก+�ก ��#!�ก	*ก�������)�:ก������ $�����ก��ก+�ก ��#!�
ก	*ก�� !�:�:�������4���$����)�:�	�9	4�5 01��*:<#ก)�:�	$!�:����$�)2$)�:*+� 

�$ก����	
��!�:�����������������$ก����9% 9$����* ��
��ก��* ��+�!?$ก����9%�5=��ก+�
$��	"���ก���+��$	$9��ก	* �+�
� �
�������� 3 )q����
$�� ����#��)ก �ก���+�!?$��)�:�7 ���*:�+�ก������$!?$�����6���$=�����ก)q !�:6	�6�?��5=�������ก �!?$��$���������
�)2$�����=�$ 

2.5.1 	
���������ก��
*4�56ก�� &,*ก��&� ����#�3(�ก�� 

!�9$����*:�ก��ก�:*��6 ����!
����������)�$
���C 9��ก	*����!$��$��� 01��9��ก	*���$�
3�����? $!)��)ก �4��:
�"�&@ก	* ������$9��ก	*����0=>�����? $?�$ก �4��:�"�&@ก	* !�:�4�5ก��!���� $���9��ก	* ����n5�:������	���:� �ก���*�	3�6	��6���ก��
��	�4��)2$)E** �����+�� 36��ก���6	��6�����	$�
��	$��=��!�:��74�5����	$��=�� 
�ก4��:�"�&@ก	*�ก	�ก���:��6 � 
�=��4�5ก��!���� $�����$!���1>$ *:
���?�ก�:��6��)�	�79��ก��!�:���������9$���� �������กA6� 9$��������$!������ก��6�����#��$4��:�����!�:��<�$:�������)�����$ก��
!���� $9��ก	* *1��+��
�?�ก�:���������ก$ ก 

2.5.2 	
���������ก	
��������������ก��'(� 

7 � $��� 31 9 $��� 2553 �$ก���+�$�7����5���5������	$ก����$6��ก78% Basel II 9$�����+�����	$ก����$6���	$�� 5�%
������6��ก78%ก���+�����	$ก����$6��	9� Internal Rating Based Approach (IRB) 01��ก���+�����	$ก����$� >$6�+�6���9� IRB $ >$ *:����
��������ก �������������!��*�	�����	$�� 5�%�กก����ก78%ก���+�����	$ก����$� >$6�+�6��	9� Standardised Approach (SA) 01��@�$:��	$ก����$6��
�	$�� 5�%������6��ก78%4��
� �ก��5	*��7��ก78%ก���+�����	$ก����$� >$6�+� (Capital Floor) ��#���������: 15.23 ���� ����#�ก���� 6����	$ก����$� >$
6�+������: 8.50 ���ก+�
$����9$����!
��)�:��"��� �$�7:�����	$ก����$� >$��� 1 !�:� >$��� 2 6���	$�� 5�%���������9$����ก��$5	*��7��ก78%ก��
�+�����	$ก����$� >$6�+���#���������: 11.29 !�:�����: 6.56 6��+�� � ���� 6�����$ก���+�����	$ก����$� >$��� 1 � �ก����� ����#�ก���� 6��� >$6�+������: 
4.25 $�ก*�กก���+�����	$ก����$6�ก; 9$�������)� �ก����	
�����������!�:ก���+�����	$ก����$4���$6��ก78% IRB 4���6� Basel II 01�����
)�:�	$��	$ก����$����������1>$*�ก!��*+����4���$ ���)�:�	$���9$����������	$ก����$�5=������ ��������������)2$*+�$�$ 5,917.76 ���$
��� 01���	��)2$�����: 36.5 �����	$ก����$��4���6��ก78% IRB Basel II ��� 16,226.78 ���$��� $�ก*�ก$�> 9$����� ����	$�+��������?=��
$�>��� �*:
�#3�ก	$�ก78%���9$����!
��)�:��"�����ก�����: 62.6 � �$ >$9$����*1�����������*�ก����5���5������	$ก����$�$�:� �6�+� 
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3. ��ก���ก	
�
�ก���
ก�� 

3.1 ��	������	�����	�	
 ���ก	
�������������� �!�	"��#$	��% 
�����	
��ก� ���ก�� (�����) ����	���������ก�	���
� ��
!� "#$ �����%$&�	���
� ��
!� 
��ก� ���ก�� (�����) ('� .
��ก�)) ก*&+�, -#,�.��/ 2512 

�2�345�	*6�ก*&+�, �%& (1) Bankers Trust New York Corporation �%&�!��	�&2H� 60 (2) Bancom Development Corporation �%&�!��	�&2H� 20 PH� (3) 
�����	ก��ก	�
2 �%&�!��	�&2H� 20 �2�	�ก&��!	ก��� ��
!��H�ก
	�Q2RPH�.���	�ก�	6�S����ก�����* P	ก.��	��
T�
2 +*&��.��/ 2515 �3ก�	
��H3$2�P�H 45��%&�!��	�2.�U* �%& The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. ("#$ +*&������%$&6*� Mizuho Corporate Bank Ltd.) ����-��"%,&�!��-& � .
��ก�

�, �����ก Bancom Development Corporation .��/ 2517 � .
��ก����+�, �	���
�H�ก
	�Q2R �
2��� ���ก�� -#,��Q%$&�	�ก&��!	ก����2�������
�H�ก
	�Q2R PH�.��/ 2526 � .
��ก��-����̀��	���
��
���32�.�+H���H�ก
	�Q2RP�* �	��
T�
2 "#$ +*&��.��/ 2539 � .
��ก�����6�	6�ก��ก�	-& 
�	���
�H�ก
	�Q2R �
2��� ���ก�� �-���� �Q%$&	6��!	ก���H�ก
	�Q2R
3$ก	���2&25*.��& �	���
.����&25*b�2.+�ก�	���ก�	-& �	���
��326 �2���+�, ��̀�
�	���
.��*-#,�PH�.���%$&����6*� '�	���
� ��
!��H�ก
	�Q2R 
��ก� ���ก�� (�����)) ('� H. 
��ก�)) +*&��.��/ 2541 +���	�ก�T�����	P�* �	��
T�
2

3$ก�����.��P2ก�!	ก��� ��
!�PH��!	ก���H�ก
	�Q2R&&ก��กก�� � H.
��ก��# ���P2ก�& �!	ก���3,&&ก��กก��PH�+�, �	���
�H�ก
	�Q2R 
��ก� ���ก�� -#,��Q%$&
	��&��!	ก���H�ก
	�Q2R��ก� H.
��ก�
�, ��� 

.��/ 2542 � .
��ก����	���6����d��&���กก	�
	6 ก�	�H� .���-��	*6��	 ก�	�*62�Q�$�� ��ก& 
!���,�
3$ 1 �2� .
��ก����&-�2�!���!	����
��

�, �������6� 600 H����!�� �5H�*��!��H� 10 ��
 �����̀�����6�� �� 6,000 H�����
 .��Pก*ก	�
	6 ก�	�H� ��̀�����6� 300 H����!�� �5H�*� 3,000 
H�����
 PH�.��ก����กH 
!���
� 300 H����!�� �5H�*� 3,000 H�����
 4H��กก�	�Q�$�
!��	�, ��,� 
��.������*6�-&  Banker Trust "#$ ��̀�45��%&�!��	�2
.�U*H�H ��ก�	���S	�&2H� 52 ��H%&	�&2H� 7.44 .�-S�
3$ก	�
	6 ก�	�H� �-�����3����*6�.�ก�	�%&�!��� .
��ก���̀�	�&2H� 42.84 PH�.��*6�
-& ก	�
	6 ก�	�H� ����3ก�	&&ก.������UP�� ��
��������H3$2��%&��� (Warrants) &�2! 3 �/ �Q%$&.��"%,&�!���!	����
��-& � .
��ก�
3$ก	�
	6 ก�	�H� �%&
�	& .��ก����กH 
!���
� PH�b�2�H� ��ก
3$.������UP�� ��
���� กH*�6�	�ก������� ��%$&6��
3$ 31 Qh�b��� 2545 "#$ �345�.����
����̀�����6���ก
��
��.������*6�ก�	�%&�!��-& ก	�
	6 ก�	�H� H�H ��H%& 319,000 �!�� �	%&	�&2H� 0.05 -& �!��
�, ���-& � .
��ก� 

.��/ 2548 � .
��ก���̀�������ก�	� ��P�* P	ก
3$���	��&�!U�+.���	�ก&��!	ก�������	Q�S��2R�+d�	5�P����กก	�
	6 ก�	�H�  �����ก
3$
�����	P�* �	��
T�
2����	�ก�T.��P4�Q�i��������ก�	� ���Q%$&�j�	5�	���������ก�	� ���
2.���%&�+!H��� 2547 �2�����H3$2��%$&��̀� 
�����	
��ก� ���ก�� (�����) ('�����	)) PH�����	�$��	�ก&��!	ก�������	Q�S��2R+�, P+*6��
3$ 1 ก	กk��� 2548 ��̀�+���� 

.��/ 2550 �����	����������ก�	���+�, กH!*��!	ก��ก�	� ��+��
3$���	��&�!U�+��ก�����	P�* �	��
T�
2+���H�ก�กSlRก�	ก��ก��P��
	6�กH!*� (Consolidated Supervision) ��%$&6��
3$ 9 �� ���� 2550 �2�3�����	��̀��	���
.�U*-& กH!*�
��ก� "#$ ก�	���กH!*��!	ก��ก�	� ���3,�&%,&+*&
�����	.�ก�	�	���	�6����3$2  PH�ก�	���ก�	� ��ก& 
!����&2*� �3�	���
��b�Q "#$ ���2�# �����	2� ����	���������!	ก��PH����	 �2��2
�*�2� ���n�4H���+��P4� ��
3$�����	���6� �6� 

�H� ��กQ	�	����UU�+��!	ก��������ก�	� �� Q.T. 2551 �34H�� ���.����%$&6��
3$ 3 �� ���� 2551 �����	���2%$�-&&�!��+�ก�	���+�, กH!*��!	ก��

� ก�	� ���2�3�	���
oH��, ��̀��	���
.�U*-& กH!*�P
������	
��ก�ก�������	P�* �	��
T�
2 S 6��
3$ 22 �� ���� 2551 �����	������+�, �	���

oH��, �2.���%$&6*� �	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� ���ก�� (�����) +��
3$���	���6����d��&���ก�����	P�* �	��
T�
2 
�, �3, +��P4�ก�	�	��
�	 �	�� ก�	�%&�!��-& กH!*�
��ก� �����	
��ก����������ก�	-�2� ��H 
!�.��	���
2*&2
�, ��� PH��!��.��	���
 +�ก326 H3�"�$  (�
2PH��R) ���ก��  
.��ก���	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� ���ก�� (�����) �2�����	���	�ก&��!	ก�������	Q�S��2R�Q32 &2*� ��326 PH���*�%&�!��-& �	���
2*&2.�r .�
กH!*��!	ก��
� ก�	� ��
��ก� 

.��/ 2552 P4�ก�	�	���	 �	�� ก�	�%&�!���2�3�	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� ���ก�� (�����) ('�	���
)) ��̀��	���
.�U*-& กH!*�
��ก����
�������ก�	PH�6��	d���̀�
3$�	32�	�&2 �2�	���
����	�
��������&"%,&�H�ก
	�Q2R-& �����	
��ก����	�&2H� 99.51 -& ����6��H�ก
	�Q2R
3$&&กPH�6

�, ��� PH��-����̀��	���
��
���32�.�+H���H�ก
	�Q2RP�* �	��
T�
2 P
������	
��ก���%$&6��
3$ 15 �ก	��� 2552  -S���326ก�� �����	���-&
�Q�ก�&��!������U PH��!���!	����
��&&ก��กก�	��̀��H�ก
	�Q2R��
���32�.�+H���H�ก
	�Q2RP�* �	��
T�
2 PH�.���%&�QhT��ก�2� 2552 �	���

���	��&�!U�+��ก�S�ก		�ก�	ก��ก���H�ก
	�Q2RPH�+H���H�ก
	�Q2R.�����&-�2�!������U�Q�$�
!�-& �	���
.��ก��45��%&�!��-& �����	
��ก� ก�	
���&�!������U�Q�$�
!��� กH*�6��̀���+��6�+�!�	�� �R-& ก�	�	���	 �	�� ก�	�%&�!��-& กH!*�
��ก�.�ก�	.���	���
�%&�!��.������	�	�	�&2H� 100 
PH���̀�ก�		�ก��4H�	�2��R-& 45��%&�!��	�22*&2-& �����	
��ก�
3$2� �����
��ก�	PHก��H3$2��!��-& �����	ก���!��-& �	���
 �2�3	�2��6H����&
-�2	6�12 ��%&� �2�	�$�+�, P+*6��
3$ 25 QhT��ก�2� 2552 PH���,��!�.�6��
3$ 19 QhT��ก�2� 2553  
�, �3, S 6��
3$ 5 �ก	��� 2554 �	���
�%&�!��.�
�����		�&2H� 99.98 -& ����6��H�ก
	�Q2R
3$&&กPH�6
�, ���     
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3.2 ก	
�
�ก���
ก�������	�	
 

b�2�H� ก�	�	���	 �	�� ก�	�%&�!��-& กH!*�
��ก�PH�6��	d� �����	
��ก�����̀��	���
2*&2-& กH!*�
��ก��2�3�	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� 
���ก�� (�����) ��̀��	���
.�U*-& กH!*� 
�, �3, �	 �	�� ก�	�%&�!��กH!*�
��ก� S 6��
3$ 5 �ก	��� 2554 �3	�2H��&32��� �3, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 '�
�#
(	�
	�)*(  

�	 �	�� 	�2���-& �����	 �3�� �3, 
 (��*62: H�����
) 

 �+ 2551 �+ 2552 �+ 2553 
 �$	��� 
(���� �$	��� 
(���� �$	��� 
(���� 


	�)*(*�ก��-���������.�/� 7,588 210.3 7,792 135.1 8,772 126.9 

	6��*�.���*�2�&ก��3,2 (3,324) (92.1) (2,333) (40.4) (2,159) (31.2) 


	�)*(*�ก��-���������.�/�#�"�� 4,264 118.2 5,459 94.6 6,613 95.7 

	6���3,�5UPH���3,� ��2���5U (กH��	�2ก�	) (707) (19.6) (1,196) (20.7) (1,759) (25.4) 


	�)*(*�ก��-���������.�/�#�"��6���6�ก6��-#7%���
6��-#�#����#7% 3,557 98.6 4,263 73.9 4,854 (70.2) 


��
	�)*("����;<=*�ก��-� 51 1.4 1,505 26.1 2,059 29.8 


	�)*(
��6���6�ก6��-#7%���#�#����#7% 3,608 100.0 5,768 100.0 6,913 100.0 
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���"6��ก"
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��*ก	
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"�#'ก( �$	ก�*


���"6��ก"
� �A 
"�#'ก( �$	ก�*


���" "�#'ก( 
���>�
A��<��� 

�"�'�'��� �$	ก�*

���" )B���A �$	ก�*

��.
��	�	
"�#'ก(/2


���" "�#'ก( 'C�ก��� 
��#D��� �$	ก�*

100%

/1 
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�
/2 � �กF����ก�	กก	
����
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�


!����	�PH�6
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�!	ก�������	Q�S��2R �!	ก���H�ก
	�Q2R �!	ก��&%$�


���" "�#'ก(      
��#D��� �$	ก�*


!����	�PH�6
100 H�����


100%


���" "�#'ก()>����<���ก
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99.98 % 100% 100%100% 49%


���"6��ก"
� �A
��*ก	
ก��"��
"�#'ก( �$	ก�*


���"6��ก"
� �A 
"�#'ก( �$	ก�*


���" "�#'ก( 
���>�
A��<��� 

�"�'�'��� �$	ก�*

���" )B���A �$	ก�*

��.
��	�	
"�#'ก(/2


���" "�#'ก( 'C�ก��� 
��#D��� �$	ก�*

100%

/1 
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�
/2 � �กF����ก�	กก	
����
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�


!����	�PH�6
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20 H�����


�!	ก�������	Q�S��2R �!	ก���H�ก
	�Q2R �!	ก��&%$�


���" "�#'ก(      
��#D��� �$	ก�*


!����	�PH�6
100 H�����
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�?� �$	ก�* (�6	<�)/1
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���"6��ก"
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���"6��ก"
� �A 
"�#'ก( �$	ก�*


���" "�#'ก( 
���>�
A��<��� 

�"�'�'��� �$	ก�*

���" )B���A �$	ก�*
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��	�	
"�#'ก(/2


���" "�#'ก( 'C�ก��� 
��#D��� �$	ก�*

100%

/1 
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�
/2 � �กF����ก�	กก	
����
���"�*"�����;�C�	*6��ก"
� �A�6=��
��"E)"�


!����	�PH�6
7,282 H�����



!����	�PH�6
100 H�����



!����	�PH�6
60 H�����



!����	�PH�6
1,000 H�����



!����	�PH�6
100 H�����



!����	�PH�6
20 H�����


�!	ก�������	Q�S��2R �!	ก���H�ก
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���" "�#'ก(      
��#D��� �$	ก�*
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3.4 ��"�E	#C
A6��ก������Aก
 

�Q%$&.��กH2!
�RPH�P4��!	ก��-& �����	��̀���.�
�T
� ��326ก��ก��กH2!
�R-& กH!*�
��ก� �����	�3ก�	6� P4�กH2!
�RPH�P4��!	ก��+��
P�6
� 
3$ก������2�	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� ���ก�� (�����) "#$ ��̀��	���
.�U*-& กH!*�
��ก�   

��#��"�E�A (Vision) ����=	���� (Value) ������Aก
 

�Q%$&��̀�ก�	ก�����
�T
� PH���t����2
3$��̀���#$ ��326ก��-& 
�, กH!*�
��ก� �2�����	���2#�6���2
�T�R PH��*���2�& �Rก	+��                   

3$�	���
 
��ก��pP����32Hก	!q� ���ก�� (�����) ��̀�45�ก����� ��*���326ก���	���
2*&2
�, ���.�กH!*�
��ก�  

6���2
�T�R-& & �Rก	 �%& '�	�� �6����$ ��$ &2*� 2�$ 2%�.��Pก*45��3�*6������32
!กuv�2) "#$ ��̀���t����2�5 �!�
3$กH!*�
��ก�+�& ก�	�		H!.�w���
������ก�	� ����,����
3$.���	�ก�	&2*� �	�6 �	   

�*���2�-& & �Rก	 "#$ �%&��̀���6.������U-& ก�	.���	�ก�	Pก*H5ก��� PH���̀��!S�*�
3$�!* �H5กun Pก*Q��ก ��
!ก�� �Q%$&Q�i�����5*6�i��		�
& �Rก	PH���̀�P�*�
.�ก�	�	�� 
�T��+�-& ก�	
�� ��&2*� �%&&��3Q �*���2�
3$กH!*�
��ก�.���6�������U ���Pก* 

1) �7ก�(	����6��ก .�*.��!* �	�ก�	H5ก�����̀��H�ก ����	�+&���& �6��+�& ก�	
3$�H�ก�H�2-& H5ก��� ������&
P�6���PH�Q�i��6��3ก�	
3$������� 

2) DP��#�C�A ������

� Q��ก ��
!ก��-& กH!*�
��ก��	�Qh+��j���+�+�&2*� "%$&��+2R�!�	�+ 2#���$�.���+	w���5 �!�-& 
�		2��		S6����3Q.�ก�	�j���+� ��PH�ก�	.���	�ก�	Pก*H5ก��� 

3) #
(	�/��	�"���=	�<P��FP� ����6�����Q���Rก��H5ก�����62ก�	�&��	�ก�	
3$�3
3$�!� �Q�$��!S�*�.�ก�	�	�ก�	��62�6��	5��6��
�����U.�6����3QPH�ก�	�j���+� ��
3$�*���%$&�%&PH���̀�
3$�6�6� .� �����6��Q# Q&.�PH��6������	d�
-& H5ก�����̀���+	w��.�ก�	�	�����4H �� 

4) �<����<	%��=	�/7(�$	 �!�H�ก	-& 
��ก���+�& �	32�	5�PH�Q�i��+��& &2*� +*&��%$&  .���3-3��6������	�PH�
�ก��
3$ 
����*� ��
�&��6����̀�45����.������!Sb�Q�	�ก�	�Q%$&.��H5ก������	���6��Q# Q&.��5 �!� 

ก	
ก$	6�*�/�ก���"�A (Strategic Plan and Strategy Map) 

.�ก�	���
��P4��!	ก������	��	�2��6H� 3 �/-�� ���� �����	Q���	S��# �b�QP6�H�&�
� �!	ก�� ���Pก* b�6��T	�wก�� PH�ก�	��%& 
�, .�
�	��
TPH�+*� �	��
T �&ก��ก�3,2� Q���	S��# �n���2b�2.�&%$�r ��*� �!�P-d  �!�&*&� &ก�� �6����3$2  �n���2P�* �6������	d� (Critical Success 
Factor) PH��	���d������U+*� r 
3$+�& �	* �j���+� (Priority Issue) �245��	���	������n���2+*� r �� กH*�6���	�ก&�ก�	Q���	S��Q%$&ก�����P�6
� 
-& & �Rก	 (Corporate Theme) .�P+*H��/ PH����
��P4�กH2!
�R& �Rก	 (Corporate Strategy Map) .���&��H�& ก��6���2
�T�R (Vision) -& & �Rก	  

.�ก�	���กH2!
�R��.���j���+� �����	�������&��
���� Balanced Scorecard ��.��.�ก�	�	�� �6�����!H-& กH2!
�R.� 4 ���� �%& ����
ก�	� �� ����H5ก��� ����ก	��6�ก�	
�� ��b�2.� PH�����ก�	�	32�	5� �2�3ก�	ก�����+�6�3,6��4H ���H�ก (Key Performance Indicator) -& P+*H�
��2�!	ก�� &������%$&�2 ก��	���ก�	�	���	4H �� (Performance Management) 
3$ก�����4H+&�P
�-& Q��ก ��+��4Hก�	�j���+� �� �2�3
ก�	+��+��4H ��&2*� ��$�����& (Performance Dashboard) 

�/�ก���"�A���Aก
 

�Q%$&.��ก�	������� ��-& �����	�		H!��t����2-& & �Rก	+��6���2
�T�RPH�b�	ก��
3$6� �6���,� �����	�3ก�	ก�����P4�กH2!
�R& �Rก	�6�
�2�3�	���d�
3$�!* ���� �� +*&���3, 

1. ก�	.���	�ก�	PH�������&4H�+b�SlR
3$�3
3$�!� �Q%$&+&���& �6��+�& ก�	-& H5ก�����̀��H�ก �2�����	����	���	 �	�� 
� �!	ก����̀�
ก�		6�T5�2R
3$H5ก��� (Client Centric) ��ก���� "#$ �3�	 �	�� 
� �!	ก��+��H�ก�S�-& 4H�+b�SlRPH��	�ก�	 (Product Centric) 

2. ก�	-2�2�*& 
� ก�	�����*�2 
3�-�2 	6�
�, ก�	�	�� &ก��
� �!	ก��.��*&2*� +*&��%$&  �Q%$&�-���# H5ก���.�������ก
3$�!� PH�������&
�	�ก�	PH�4H�+b�SlR
3$��̀�
3$+�& ก�	-& H5ก��� �Q%$&�	�� �6��Q# Q&.��5 �!�.��Pก*H5ก��� 

3. ก�	Q�i��4H�+b�SlR�!Sb�Q �Q%$&������&�	�ก�	PH�4H�+b�SlR
3$�3
3$�!�.��ก��H5ก���&2*� �	�6 �	 	6�
�, �!* ����ก�	Q�i���	 �	�� 
Q%,�w�� PH��	���	! 	���ก�	
�� ��.����̀�	���&�+���+� �Q%$&	& 	���	���S�!	ก		�PH���	%&-*�2ก�	�	�ก�	
3$�Q�$��5 -#,� 
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4. ก�	�	�� P�	��R (Branding) PH�	�ก��b�QH�ก�SR
3$�3-& & �Rก	 �Q%$&�* ��	��.��4H�+b�SlRPH��	�ก�	-& �����	��̀�
3$	5���ก&2*� 
PQ	*�H�2 	6��# ก�	�	�����6��	*6��%& (Synergy) 	��6*� �	���
.�กH!*� PH�ก�	���	���H5ก������Q���R��.�� (Customer 
Relationship Management) �Q%$&-2�2&ก��
� �!	ก�� PH�	�ก���6�����Q���R
3$�3ก��H5ก���  

5. ก�	Q�i��	����
��H23��	���
T  PH�w��-�&�5H�Q%$&ก�	+�����.�
� �!	ก�� 	6�
�, ก�	Q�i���!�H�ก	 �Q%$&�Q�$��	���
��b�Q.�
ก�	�j���+� �� PH�.���	�2��R��กก�	��̀������	Q�S��2R&2*� �+d�
3$ 
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4. ก�����ก	
���ก��	������������ก�  

�����	
��ก� ���ก�� (�����) (������	�) ����	�ก�	
��ก�	������ �!���"�#$�!%	&ก"��#	ก�������	'�(�� ) � ����	�ก�	*+��
�����ก�����$+,"������	 -.&��,�,"������	/01� ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �����	�3��,�
31!�7�" 8+��ก	#��
'�����	-.&�8�����
�7���7� 44 
-�+� ����37  

 

����������  ���� 

ก	#��
'�����	 : ��
	 	�!������:	) :	3��	��
	) 	����! �'�	�#	3!�����+ �/;�
	�.�2�.�) -<��1�="�)-.��) ��".�)� �� "���	����
	) 
�/;�
	�.-���2�>�& 	������ �?ก��2 ,2�� /3�"��-�2	)  � �2	�� @��2�	)�	��'Aก?) � ��'�	�ก"�                
�/;�
	�.'	&	�� 3 ��"&�"..)���-� 2	��ก	 �/;�
	�.%BC��ก.�� ��"&�"..)
+�'	& -.&�/;�
	�.�����  

%	��(D. : ��	%E� ��#
	���	 

���ก.�� : " #� � �	&�#	3 �.�#	3 	& "� 	���#	3 ���
�#	3 -.&:	3	��� 

���!&2��""ก�F3 ����G" : ��		���3�� �
�ก��	�� ,"�-ก+� "#�	���3 "#�.	�����3 -.&�#	��
	)  

������G" : ��3 ����+ '�?(#.ก -.&��	�2		�) 

����!� : �8�ก;! ��,.� �#	�?H	)���3 !	�� -.&ก	&�31   

4.1 � ก!"�
�ก�� 

  
 �� �.��ก�	%	���	��	���ก�	IG"�#�� �����	
��ก�%	&ก"��#	ก�������	'�(�� )�'3 �" +����3 2 /01�%	&ก"���2 �	�ก�	 6 ก.#+�
���!+"=%�37  
1) �#	ก���	�ก�	��ก��.8ก���	�  +"    2) �#	ก���	�ก�	.8ก�������3��ก�� 3) �#	ก���	�ก�	'�(�� )��ก�� 4)  �#	ก���	�ก�	.8ก����#	ก��,���ก.��-.&
,��� +"�  5) �	�ก�	�#	ก�����ก�	ก�	���� -.& 6) �	���	����-.&ก�	.�
#� � �3	� .&�"3 �ก�	����	�ก�	����37 

1. ���ก�
�ก����ก��#ก$%������	� (Retail Banking) 

�#	ก���	�ก�	��ก��.8ก���	�  +"  ����	�ก�	 3 %	&��
����37 

1.1 
�ก�����2��	�����	� (Retail Loans) 

�	�ก�	�����G1"	�  +"  �%K�ก�	��������G1"ก��ก.#+�.8ก���	�  +" 
�7�
31�%K��#��.�		��� -.&��!��#��.
31%	&ก"��#	ก��,���
ก.��-.&,��� +"� 
�7��37 �	�ก�	�����G1"	�  +" �32�!I#%	&���)��ก�	��������G1"�'G1"ก�	"#%���	����%K��.�ก � -�+�%	&��
�����G1"	�  +" 
!��2�!I#%	&���),"�ก�	ก8� G�=������37 

• ���2��	�2��6��	 

�����G1"��+�/G7" �%K�ก�	����	�ก�	ก8� G��'G1"��+�/G7"
	�' )��� /01�*8���+�/G7"!�"�2��������2�)�%K�����+2�	�" .&,"��8.�+�

	�' )���!��
31�����	 -.&/�	G"�	�?�
ก����� -.&*+"����	&�+��2��%K�����2��
+�M ก��!."�"� #,"���$$���+�/G7" � ��	&�2+��
ก�	*+"����	&�����	 -.&/�	G"�	�?�
 �����3ก		���
��N��
	�' )���!��กH��� ��ก2+�*8���+�/G7"�&*+"����	&����ก8��	�I�2� "� #,"�
��$$��3	& &�2.�!�7�-!+ 1-6 %O -.&�3"�!	��"ก��37 ��
31!��"�!	�!.�� ( 2��
31
����$$� 

�����	����	�ก�	�����G1"��+�/G7"����	��	I �!)
#ก����
�7����+-.&�ก+� /01�	2�I0�	I �!)��1� 	I �!)�"�ก%	&���) 
	I��ก	 �� �!) -.&	I �!)������'�(�� ) "��=��-ก+ 	I� ��	,����.;ก 	I�		
#ก ��2.�ก ���'+2� �%K�!�� �"ก��ก�37 ������	�ก�	
�����G1"��+�/G7"����	����	G1"���ก	-.&"#%ก	()�'G1"ก�	%	&ก"�ก�	�#	ก�� ��+� -
+�'��') �"�'�2�!"	) ��	G1"�.���	8%-.&"��, � ��' 
�%K�!��   

�����G1"��+�/G7"	I �!)�%K���01����#	ก���.�ก,"������	
31�3ก�	�!��!!+"��G1"���!."� � �3"�!	�ก�	�!��!,"��������
�����G1"�8�I0�	�" .& 22.9 ��ก 82,450.98 .�����
 ( 2��
31 31 ���2��� 2552 �%K� 101,404.99 .�����
 ( 2��
31 31 ���2��� 
2553  
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�������7�������	��7���2��	�2��6��	�8���9 

���2��	�2��6��	 
" : ����  

31 � �:�$< 2551   
(�%��
��) 

" : ����  
31 � �:�$< 2552  

(�%��
��) 

" : ����  
31 � �:�$< 2553  

(�%��
��) 

	 ���ก����
?� 
(�%	���) 

 	I �!)  73,109.19 82,450.98 101,404.99 22.9 
 

��%O 2553 �����	��������G1"��+�/G7"	I �!) 31��"! !���F.31 	�" .& 24 "3/8/#	�" .& 16 @"����	�" .& 15  ������	�" .& 
14 -.& 31��""G1�M �F.31 ����%K�	�" .& 31 ,"� "�ก�	��������G1"��+�/G7"	I �!)
�7���� -.&�3����+2�ก�	��������G1"��+�/G7"	I �!)���+
!+"	I �!)���-.�2�F.31 	�" .& 83 !+" 17 ��%O 2553 
�7��37 �����	�#+�����
31�&, � �#	ก�������G1"��+�/G7"!+"=% ��G1"���ก�2��!�"�ก�	
�����G1"%	&��
�37 �����3" 8+�8�-.&ก�	, � !�2 �����3" 8+" +��!+"��G1"� -.&����ก�	�	�ก�	
31�3�#(��'-.&������"�	�ก�	
31
�.�ก�.�  ��กก2+�
31�&����ก�	-,+�,������	��� 
�7��37 ก�	ก�����"�!	��"ก��37 ก�	���ก8� G� �����ก.���3 �ก��"�!	�!.�� � �&
ก�����	& &�2.����	&�G��8��#��%K�=%!���ก(D),"������	-�+�%	&�
:=
   

• ���2��	����	@#%
�?A$ 

�����G1"�'G1"*8��	��� �������ก�	� �����	
��ก� ����	�ก�	�����G1"�'G1"*8��	���!���2��!�"�ก�	,"�!.�� � �#+�����
�����G1"
31�3"�!	�*.!"�-
��.��%	���+��2����31 � (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) 
31 "�	��=�� �����G1"�'G1"*8��	���
-�+�""ก�%K� 2 ก.#+��.�ก �G" �����G1"�'G1"ก�	���& -.&�����G1"�'G1"ก�	"#%���	���  

�����G1"�'G1"ก�	���& �%K�ก�	����	�ก�	�����G1"-ก+.8ก���
31!�"�ก�	/G7""�����	��
	�' )�'G1"" 8+"�:�  	2�I0������G1"
�"�ก%	&���)�'G1"ก�	��	�����'�.+"�
��ก�	����� ���"�����	��
	�' )�%K��.�ก%	&ก�� /01������G1"�'G1"ก�	���&�3"� #!�7�-!+ 3h30 %O 
-.&�3�.�ก%	&ก���!;�2����� "�!	��"ก��37 �%K�-��." !�2!����2&!.�� �	G"-��*��
31�3ก�	ก�����"�!	��"ก��37 ��
31���+2� 1h
3 %O-	ก,"�ก�	ก8� 

( 2��
31 31 ���2��� 2553 �����G1"�'G1"ก�	���&�3����2� 1,422.29 .�����
 .�.�	�" .& 3.6 ��G1"�
3 �ก�������G1"�'G1"
ก�	���& ( 2��
31 31 ���2��� 2552 
31�3����2� 1,475.83 .�����
 ก�	.�.�,"������G1"�'G1"ก�	���&�+2���01��%K�*.��กก�	���	&
�G�����!��ก+"��	�ก�����,"�.8ก��� -.&� �� ก�	, � �����G1"" +��	&���	&2�� 

�����G1"�'G1"ก�	"#%���	��� �������ก�	� �����	
��ก� �%K�ก�	��������G1"-ก+�#��.
�12=% �'G1"���=%�����2�!I#%	&���)
!+��M ��+� �����G1"�+2��#��. �����G1"������
&��3 �	I �!) -.&�����G1"����	�������กก"�
#����	"��.37 ��3' �%K�!�� � "� #,"�����
��������G1"" 8+	&�2+�� 6-30 ��G"� 
�7��37,07�" 8+ก���2������&��,"�.�ก?(&ก�	�������-.&�2������	I��ก�	���	&��37,"�.8ก��� 
����	�������G1"������
&��3 �	I �!) �
��ก� ""!� -��� �%K��	�ก�	�����G1""��ก%	&���)����	������,"�	I  
31!�"�ก�	���2������'G1"�'�1�
���'�.+"�
��ก�	���� � .8ก��� ������	I���	I=��!��%ก!�  -.&=�+!�"�"�
&��3 �	I �!) /01������	=���%B�����	�ก�	�����G1"
������
&��3 �	I �!) 
��ก� ""!� -�� �%K��2.�ก2+� 10 %O  -.&=��'�>��*.�!��(D)��" +��!+"��G1"��'G1"���!	�ก���2��!�"�ก�	,"�
.8ก��������ก
31�#� � �#���+�,"��	�ก�	�����G1"������
&��3 �	I �!) 
��ก� ""!� -�� �G" �&�2ก 	2��	;2 -.&���"�!	��"ก��37 
31!1��
ก2+������G1"�'G1"*8��	���
�12=%  

( 2��
31 31 ���2��� 2553 �����G1"�'G1"ก�	"#%���	����3����2� 10,504.29 .�����
 �'�1�,07�	�" .& 86.7 ��G1"�
3 �ก��
�����G1"�'G1"ก�	"#%���	��� ( 2��
31 31 ���2��� 2552 
31�3����2� 5,627.40 .�����
 

�������7�������	��7���2��	�����	� 

" : ����  
31 � �:�$< 2551 

" : ����  
31 � �:�$< 2552 

" : ����  
31 � �:�$< 2553 ���2��	�����	� 

�%��
�� �%	��� �%��
�� �%	��� �%��
�� �%	��� 

	 ���ก�� 
��
?� 
(�%	���) 

 �����G1"��+�/G7"   73,109.19  89.1 82,450.98 92.1 101,404.99 89.5 22.9 
 �����G1"�'G1"ก�	���&     1,706.03  2.1 1,475.83 1.6 1,422.29 1.2 (3.6) 
 �����G1"�'G1"ก�	"#%���	���     7,227.64  3.8 5,627.40 6.3 10,504.29 9.3 86.7 
 �:<  82,042.86 100.0 89,554.21 100.0 113,331.56 100.0 26.3 
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ก���<�#ก$%����2�	����ก���G�H���� 

����	���#	ก�������G1"	�  +"  �����	����	�ก�	�����G1"	�  +" *+�������ก�����$+ -.&��,�,"������	  � �����	�3E��
.8ก���
31��1���*+��!�2-
������+�  (Dealer) /01�.8ก���*8���+�/G7"�+2���$+�%K��#��.�		���
31�3	� =��%	&��� -.&�3%	&2�!�ก�	���	&����

31�3 

����	���#	ก�������G1"�'G1"ก�	"#%���	���/01��������ก�	� �����	
��ก�����ก�	����	�ก�	ก��E��.8ก�������
31����	�ก�	
�����G1"��+�/G7"ก�������	 /01��3%	&2�!�ก�	���	&����
31�3-.&�3�2������	I��ก�	���	&�G���37" +���'3 �'" 

1.2 
�ก�����I�ก�����	� (Retail Deposit) 

�����	
��ก�=���3ก�		&������""�� ก�	����	�ก�		��j�ก����%	&��
!+��M ��+� ����j�กก	&-�	� 2�� ����j�ก""�
	�' ) 
-.&����j�ก%	&��� 	2�I0��	�ก�	����ก�	����
31�ก31 2,�"� ��+� ก�	""ก-����3 	)��;�-.&��;��+2��#��. ก�	�	3 ก�ก;���;� -.&�	�ก�	����"� � 
�����	=���%B�����	�ก�	���ก.+�2 
�7�
31�����ก�����$+ -.&��,�,"������	
#ก-�+� ��%O 2553 �����	
��ก�=��'�>��*.�!��(D)����j�ก�'G1"
!"���"��2��!�"�ก�	,"�.8ก���
31�.�ก�.�  � ����0�I0���
��%	& ��),"�.8ก����%K��.�ก ����&��;�=����ก*.�!��(D)����j�ก
31�.�ก�.�  
"�
���+� *.�!��(D) �����j�ก/#%�%"	)""�
	�' )� /01����*.!"�-
�=�+!+��ก������j�ก%	&��� -!+�.+"�!�2-������j�ก""�
	�' ) � ����	II"�
��������ก!8� ATM ,"�
#ก�����	
�12%	&�
:� =�+��3 �+��		���3 � /01�*.�!��(D)���ก.+�2=��	��ก�	!"�	����ก.8ก����%K�" +���3 -.&*.�!��(D)
����j�ก%."���?3	& &�2.� 24 ��G"� �	G" 36 ��G"� �"ก��ก�37 �����	=�����-���%$ �-�&����'G1"� (Friend-get-Friends)� �'�1�
���.G"ก
.8ก�������j�ก	����
���2ก�'�1��"ก��37   

���+2��+"�
��ก�	����	�ก�	 �����	=���'�1�����2�ก�	!��!�7���	G1"� e-Money ATM (ETM) ��ก	#��
'�����	-.&%	��(D. 
-.&�'�1��	�ก�	-���	� ก�	������$�3�����	 � -���	� ก�	����j�ก
#ก%	&��
��$�3,"�.8ก��� /01�����	I-���	� ก�	.+��#�=��!."��2.� 
	2�I0�	� .&�"3 �,"������G1"��+�/G7"	I �!)"3ก��2  -.&��%O 2553 �����	=���'�1��	�ก�	���	&��?3"�ก	*+��	&�� ETM ����	��-��
31 G1�*+��
	&��"���!"	)��;! �'G1""���2 �2���&�2ก-.&�'�1��2���.+"�!�2��ก�	���	&��?3���-ก+*8���3 ��?3
31����	�ก�	,"������	 �"ก��ก�37 �����	 ��
�%B�����	�ก�	��,������	�'�1��!�� � �F'�&!��-�.+��#��� ��+� �����		'������ �'G1"����	�ก�	.8ก���=��
�12I0� �1�,07� �"ก��ก�37 �����	 ��
�#+�����'�>��ก�	����	�ก�	-ก+.8ก���" +��!+"��G1"� � ��%q��#��� �����	=�����	&����2"��F	� &����� /01��&.�,�7�!"�ก�	ก	"ก	� ก�	���.�%ก
	&��?,"�.8ก���-.&.�	& &�2.�ก�	
���#	ก		� 
�����.8ก���=��	���2���&�2ก-.&	2��	;2��ก�		���	�ก�	��ก �1�,07�  

1.3 
�ก�����ก �2�:�������ก �A � (Bancassurance) 

�����	
��ก�=��	����"�#$�!�%K��� ����%	&ก���32�!-.&%	&ก��2���:�� ��กก	�ก�	%	&ก����  ก	&
	2�'�(�� ) ��%O 
2548 � �����	����	�ก�	�%K��� ����%	&ก���� 
�7����+2�%	&ก���32�! -.&%	&ก��2���:��  � ����	�ก�	%	&ก���� %	&��
!+�� M -ก+.8ก���
�����	  
�7��37 =���3�2��	+2��G"ก���	�?�
%	&ก���32�!-.&�	�?�
%	&ก���� ��7���� 
31�3�G1"��3 �-.&�2����1���
��ก�	���� ��ก�	""ก-��*.�!��(D) 
�������&��ก��ก.#+�.8ก��� -.&=��	��%	& ��)�8��#���ก�2���#���	"� *.�!��(D)
31������" ���+2�%	&ก��2���:��  =��-ก+ %	&ก���� 	I �!) 
%	&ก��"���3��  %	&ก��"#��!���!# 	2�I0�%	&ก���� 	�	�� -	� -.&%	&ก����;��!.;� �+2�*.�!��(D)%	&ก���32�! =��-ก+ %	&ก���32�!ก.#+� %	&ก��
�#,��' �  ��������%	&ก�������G1"����	��.8ก�����+�/G7"	I �!)-.&�����G1"������
&��3 �  ����	����%O
31*+���� �"ก���G"��ก�2���#���	"��32�!
-.&"#��!���!# 
#''.��'
�7�I�2	-.&��12�	�2��7�����   ��=���'�1��2���#���	"�'��:? "�
���+� ����+�	�ก?�' ���."����G1"���ก"#��!���!#��2����� 
15,000 ��
!+"�	�7� =�+���ก������2��	�7� �	G" �	�ก�	�+2 ��.G"F#ก�F����
�"�I��  � .8ก�������	I����	�ก�	
	�� �+2� (Hotline) !."� 24 
��12�� /01��%K�ก�	�'�1��#(�+�
31!	�ก���2��!�"�ก�	�"ก���G"�2���#���	"�
�12=% 
�7��37 ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �3����2�.8ก�����+�/G7","�
�����	
��%	&ก�������G1"	I �!)-.�2ก2+� 200,000 	�   

2.     ���ก�
�ก���#ก$%���
7���ก� (Private Banking) 

�%K�ก�	����	�ก�	-ก+.8ก���
31�3����""�'	�"��&.�
#�!�7�-!+ 20 .�����
,07�=% %	&ก"���2 �	�ก�	����j�ก �	�ก�	�	���	
���ก�	
��ก�	���� -.&������%	0ก?�������ก�	�	���	���ก�	
��ก�	����-.&ก�	.�
#� �'G1"!"���"��2��!�"�ก�	,"�.8ก��� 

3. ���ก�
�ก����"2�9��ก� (Corporate Banking) 

�	�ก�	'�(�� )��ก�� �������ก�	� �����	
��ก� �%K�ก�	����	�ก�	
��ก�	������	8%-��,"������G1"-.&�	�ก�	
31�ก31 2,�"�
���-ก+ก.#+�.8ก���
31�%K��	�?�
�	G"ก.#+�"��)ก	�#	ก�� (Corporate Client) ,���ก.��I0�,�����$+ � �	�ก�	�.�ก�%K�ก�	��������G1"�'G1"���=%�����
2�!I#%	&���)����ก�	'�(�� )!+��M -.&ก�	����	�ก�	
31�ก31 2,�"� ��+� ก�	�7��%	&ก�� "�2�. ก�	������%	0ก?�����ก�	ก8�����-.&ก�	%	���	��	���
��37 s.s � -�+�%	&��
,"��	�ก�	""ก!��.�ก?(&,"�*.�!��(D)=�����!+"=%�37  
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• ���2��	������H<���:��� 

�����G1"����
#���#��23 �  �%K������G1"�'G1"��	�����'�.+"�-.&�	���	ก	&-�����������	���#	ก��!+��M � �F'�&
���"#!���ก		�-.&�#	ก��
31�3.�ก?(&�%K�A�8ก�. ��+� ก�	��������G1"�'G1"ก�	��1�/G7"2�!I#��� ก�	����ก;��������'G1",�  ก�	,� ���	&
�G�������37ก�	���	& &��7� �%K�!�� �����G1"%	&��
�37�%K������G1"	& &��7�
31����	I���ก���-.&���	&�G�=���� ��2�����
31ก�����!."�
	& &�2.�ก�	ก8� �+2���$+�3ก�	ก�����"� #2�����=2�=�+�ก�� 1 %O � �&�3ก�	
�
2�2������%K�%	&���
#ก%O   

• ���2��	?$��ก��������2��	������: 

�����G1"�	�ก�	-.&�����G1"	& & �2 �%K������G1"
31���-ก+�	�ก�	'�>���#	ก��	& &%��ก.��-.&	& & �2 
31�3
2�!I#%	&���)ก�	�������ก8������� � �3.�ก?(&�	�ก�	
31�%K�E��	� =��,"�.8ก���-.&����	I!	2��"��2���G�����,"��	�ก�	=�� 
�����G1"�	�ก�	-.&�����G1"	& & �2�+2���$+�%K������G1"
31�3ก�����ก�	���	&�G�����=2������� ����"��.�"�ก��ก������2.�-.&�2��
�G�����,"��	�ก�	�	G"ก	&-�������,"��	�ก�	�	G","�ก��ก�	.8ก��� 
�7��37�����	�3� �� ���ก�	������#������G1"-ก+
���"#!���ก		�-.&ก�	*.�!��	8%-��!+��M 
#ก����#	ก�� � �F'�&ก.#+��#	ก��
31�3�2�������$!+"ก�	'�>��%	&�
: .�ก?(&
�����G1"�	�ก�	-.&�����G1"	& & �2 =��-ก+ �����G1"�'G1"ก�	ก+"�	���	���� �����G1"�'G1"ก�	, � �I��%	&ก"�ก�	�	G", � �#	ก�� 
�����G1"�'G1"ก�	ก+"�	�����8+��������		 �	G""���	�#� �����G1"�'G1"���	������ก+"�	���	&���������	(8%��'G7�E�� �	G"���%	&�8.
,�����$+ �����G1"�'G1"/G7"-.&!��!�7�"#%ก	()��	G1"���ก	,�����$+��	����"#!���ก		� �%K�!��  

• ���2��	����	ก����"2�9	��� 

�"ก��ก�����G1" 2 %	&��
���ก.+�2,���!�� �����	
��ก� ����������G1"�'G1"ก�	'�(�� )
31�32�!I#%	&���)�	G".�ก?(&ก�	
ก8� G�-��"G1� ��+� �����G1"
31�3�.�ก%	&ก���%K�����j�ก�	G"���
	�' )���'�.+"� /01��%K������G1"��	& &��7�I0�%��ก.�� 
31�3���
	�' )
���'�.+"� (Marketable Asset) �%K��.�ก%	&ก�� -.& �����G1"�'G1"ก�	.�
#� /01��%K������G1"��	& &%��ก.��I0�	& & �2 
31�3
���
	�' )
31*8�ก8�/G7"�'G1"ก�	.�
#��%K��.�ก%	&ก�� ��+� "�����	��
	�' ) �	G"���
	�' )"G1� � �3��G1"�=,
31����&��-.&ก�����ก�	���	&
�G�!���2������	I��ก�	�	���	� =��,"����
	�' )��7� (Operating Asset)  

• 
�ก��		กH� ���	$�G����ก ����	�: �� R:��� 

�����	
��ก�����	�ก�	""ก�����G"�7��%	&ก��-.&"�2�.!�u2���� ����	��.8ก���
31!�"�ก�	�����ก�	�������������%	&��

31
����%K�!�"��3ก�	2�������G"�7��%	&ก�����ก����+2 ���*8�2+�����!+��M ��+� ก�	 G1�%	&�8.���!+��M ��I0� ก�	�7��%	&ก��*.���
ก+"�	��� �	G"ก�	""ก�����G"�7��%	&ก��ก�	��1�/G7"���ก��*8�*.�! ��+� ก�	/G7"2�!I#����%K�����2���ก 
�7��37��G1"�=,,"������G"�7��%	&ก��
����	I%	������,��ก���2��!�"�ก�	,"�*8�	��*.%	& ��)=�� 

• 
�ก��SH%$G���Tก!� ���
�ก��	���U 7%�����ก#%  

�����	
��ก�������%	0ก?�-.&�	�ก�	"G1���������ก8�
31�	�2��	 ��+� ก�	������%	0ก?������	��	���
��ก�	���� -.&ก�	
%	���	��	�����37 (Loan Restructuring) ก�	�%K�*8����������ก8�	+2� (Syndicated Loan Arranger) !�2-
������G1" (Facility Agent) 
-.&!�2-
��.�ก%	&ก�� (Security Agent) �%K�!�� 

• 
�ก��$ �?��7��� 

�#	ก��ก�	����	�ก�	���!��3 � %	&ก"���2 ก�	�ก;�	�ก?�
	�' )���-.&�.�ก
	�' ) ���	&	���-.&�+��"��.�ก
	�' ) ก�	
!��!����
��%	& ��)!+��M ��
	�' )���,"�.8ก��� "��=��-ก+ ก"�
#����	"��.37 ��3' ก"�
#��+2��#��. �#��.�		��� -.&��!��#�. 
!."���ก�		��	"��8.�+�
	�' )����#
�����ก��ก"�
#����	"��.37 ��3'  

ก���<�#ก$%����2�	����ก���G�H���� 

ก.#+�.8ก����%y���� �%K�ก.#+�.8ก�������
31�3�2�����'���)ก�������	����� -.&ก.#+�.8ก������+��ก����#	ก�������$
31�+2 ��
ก�	*.�ก����:	?Eก��,"�%	&�
: -.&=��	��ก�	������#���ก���	�E ��+� ก�	.�
#� "#!���ก		�
31�ก31 2,�"�ก�� �� �!)/��7��+2� 
ก�	�ก?!	-.&ก�	-%		8%"���	 ก�	,��+�-.&	&��."���!�ก�) -.&"#!���ก		�%B!	���3 �%K�!�� �"ก��ก�37 ������2�������$ก��
����	(8%��'G7�E�� ��+� '.����� "�����	��
	�' ) ก�	ก+"�	���-.&2���#ก+"�	��� -.&����	(8%��
31�3ก�	'�>��" +��!+"��G1"� 

�����	
��ก�����	�ก�	�����G1"�#	ก��*+�������ก�����$+��ก	#��
's -.&��,���!+������2�� %q��#�����������
31ก�	!.��,"�
�����	�&!��!+"ก��ก.#+�.8ก���� !	� �	G"�����ก	(3.8ก���
31����"��!��!+"�����	ก;=�� �"ก��ก�37 �����	 ���3ก�	
%	&�����'���)*+��
���G1"z?(�!+��M ��+� 2�
 # �G1"��1�'��') "���!"	)��;! �%K�!�� 
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4.      ���ก�
�ก���#ก$%����ก����7ก���������7��	< (SME Banking) 

 �����G1"�#	ก��,���ก.��-.&,��� +"� ����	�ก�	�����G1"�'G1"ก�	'�(�� ) ��ก�	%	&ก"��#	ก��,���ก.��-.&,��� +"��%K�
�.�ก � �����	
��ก�����	�ก�	�����G1" "�
� �����G1"�'G1"*8�-
������+� 	I �!) �����G1"����
#���#��23 � -.&�����G1"�#	ก����+�/G7"-.&.3�/�1� ����	��
.8ก���������#	ก��!+��M ��+� �#	ก�� �� �!)-.&��7��+2�	I �!) -.&�#	ก��ก�	,��+�-.&.���!�ก�) �#	ก����1�'��')-.&�		�#��(D) �#	ก��ก+"�	��� �%K�
!��  


�7��37 ( 2��
31 31 ���2��� 2553  �����	�3�����G1"�#	ก�� 22,431.58 .�����
 (����%K�	�" .& 15.4 ,"������G1"	2�) �'�1�,07�
	�" .& 50.8 ��ก 14,878.78 .�����
 ( 2��
31 31 ���2��� 2552  ,(&
31�����G1"�#	ก��,���ก.��-.&,��� +"�,"������	�3����2� 9,425.41 
.�����
 �'�1�,07�" +����กI0�	�" .& 101.8 ��G1"�
3 �ก����7�%O 2552 
31�3����2� 4,669.58 .�����
 !��ก�	�'�1�,07�,"������G1"�'G1"*8������+� 
	I �!) -.&�����G1"��ก.#+��#	ก��.���!�ก�) � �3	� .&�"3 �����37 

 

" : ���� 

31 � �:�$< 2551 

" : ���� 

31 � �:�$< 2552 

" : ���� 

31 � �:�$< 2553 ����A����ก� 

�%��
�� �%	��� �%��
�� �%	��� �%��
�� �%	��� 

	 ���ก����
?� 
(�%	���) 

  ก�	*.�!-.&ก�	'�(�� ) 6,593.01 6.5 6,811.98 6.2    10,996.33  7.6 61.4  
  "�����	��
	�' )-.&ก�	ก+"�	��� 8,754.45 8.6 6,167.64 5.7      6,374.43  4.4 3.4  
  ����	(8%��-.&ก�	�	�ก�	 2,388.05 2.4 1,781.04 1.6      4,905.58  3.4 175.4  
  �����G1"�#	ก��"G1�M 101.08 0.1 118.13 0.1         155.24  0.1 31.4  
�:<���2��	���ก� 17,836.58 17.6 14,878.78 13.6   22,431.58  15.4 50.8  
�����G1",���ก.��-.&,��� +"� 1,750.50 1.7 4,669.58 4.3      9,425.41       6.29  101.8  
�����G1"	�  +"  -.&�����G1""G1� 81,943.85 80.7 89,554.21 82.1  113,331.56  78.1 38.3  
�:<���2��	���$�� 101,530.93 100.0 109,102.57 100.0 145,188.55 100.0 33.1 

 

ก���<�#ก$%����2�	����ก���G�H���� 

ก.#+�.8ก����%y���� �%K�ก.#+�.8ก�������
31�3�2�����'���)ก�������	����� -.&ก.#+�.8ก������+��ก����#	ก�������$
31�+2 ��
ก�	*.�ก����:	?Eก��,"�%	&�
: -.&=��	��ก�	������#���ก���	�E ��+� ก�	.�
#� "#!���ก		�
31�ก31 2,�"�ก�� �� �!)/��7��+2� 
ก�	�ก?!	-.&ก�	-%		8%"���	 ก�	,��+�-.&	&��."���!�ก�) -.&"#!���ก		�%B!	���3 �%K�!�� �"ก��ก�37 ������2�������$ก��
����	(8%��'G7�E�� ��+� '.����� "�����	��
	�' ) ก�	ก+"�	���-.&2���#ก+"�	��� -.&����	(8%��
31�3ก�	'�>��" +��!+"��G1"� 

�����	
��ก�����	�ก�	�����G1"�#	ก��*+�������ก�����$+��ก	#��
's -.&��,���!+������2�� %q��#�����������
31ก�	!.��,"�
�����	�&!��!+"ก��ก.#+�.8ก���� !	� �	G"�����ก	(3.8ก���
31����"��!��!+"�����	ก;=�� �"ก��ก�37 �����	 ���3ก�	
%	&�����'���)*+��
���G1"z?(�!+��M ��+� 2�
 # �G1"��1�'��') "���!"	)��;! �%K�!�� 

 

5.     
�ก�����ก�� 7ก��ก����� (Cash Management Services) 

�#	ก���	�ก�	���ก�	ก�	���� �������ก�	� �����	
��ก� �G" �	�ก�	������ก�	�	���	ก	&-�������	��-.&ก	&-��������+� 
����	��.8ก���ก.#+��#	ก��  /01��&�+2 .8ก����'�1�%	&��
����'��ก�	
�����-.&.�!��
#��+�����+� ��ก�	�	�ก�	���ก�	,"��#	ก�� %	&ก"���2  ก�	
�	�ก�	 3 ก.#+��.�ก �G" ก.#+��	�ก�		������ (TISCO Collection) ก.#+��	�ก�	����ก�	�+� ���� (TISCO Payment) ก.#+��	�ก�	����ก�	�	���	���'
�.+"� (TISCO Liquidity Management) �"ก��ก�37 �����	 ���3�	�ก�	�����	"��.;ก
	"��ก�) (TISCO E-Cash Management) �'G1""���2 �2��
�&�2ก.8ก�������	��
���#	ก		�-.&�	3 ก�8,�"�8.!+��M  

6. 
�H��������ก������� (Corporate Investment) 

��+2 ���ก�	�	���	�����%K��+2������01�,"������	 
������
31�	���	���
	�' )-.&��37���,"������	/01��	"��.#�ก�	�����
����
#���ก�I����ก�	����
�7���-.&!+��%	&�
: -.&ก�	.�
#����.�ก
	�' )-.&!	���	��37 �'G1"���=��	��*.!"�-
��8��#��� �!�ก. #
�)-.&
� �� ก�	�2��#��2����31 �,"������	-.&กH	&��3 �,"�
��ก�	
31�ก31 2,�"� � 	2�I0�ก�	������'�.+"�����"��.�"�ก��กH	&��3 �,"�
�����	-�+�%	&�
:=
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����	��!	���	��37�����	�3ก�	.�
#���!	���	��37
�7�	& &��7�-.&	& & �2 	2�
�7� ���3ก�	.�
#����.�ก
	�' )%	&��
!	�
��	
#� 
�7�
31�%K��.�ก
	�' )��
&��3 ���!.���.�ก
	�' ) -.&�.�ก
	�' )
31=�+=����
&��3 � � �� ก�	.�
#�,"������	 �&����ก�	.�
#�	& &
 �2���#��,"��	�?�

31�3%q��� 'G7�E���3 -.&�3	�������&�� � �%K�ก�	.�
#��'G1"����%q�*.-.&ก��=	��ก�+2�!+��,"�	��� 

�8.�+�����.�
#���!	���	��37-.&!	���	
#�,"������	 ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �
+�ก�� 4,964.60 .�����
 .�.�	�" .& 
40.5 ��ก  8,349.57 .�����
 ( 2��
31 31 ���2��� 2552 

 

4.2 ก�����7���A�:�ก������� � 

• � ก!"����7 

( 2��
31 31 ���2��� 2553 �3����2������	'�(�� )
�7�	&������2� 32 -�+� -�+��%K������	'�(�� )
31��
&��3 ���%	&�
:=
 
����2� 17 -�+� -.&��,������	!+��%	&�
:����2� 15 -�+� ����	����2&!.����������j�ก-.&������������G1"�3	� .&�"3 �����37 

����j�ก 

( 2��
31 31 ���2��� 2553 ����j�ก,"�	&�������	'�(�� )=
 1 �3 "�������
�7���7� 6,830,773 .�����
 �'�1�,07�	�" .& 5.0 ��G1"
�
3 �ก����7�%O 2552 ��G1"���ก"�!	��"ก��37 ����j�ก��!.���3"�!	��'�1�,07�" +��!+"��G1"� %	&ก"�ก��ก�	-,+�,������ก�		&������j�ก�'�1���ก�8�
�'G1"	�ก?�!��
#�����
#�����2&"�!	��"ก��37 ,�,07� 
�7��37 ( ��7�%O 2553 "�!	��"ก��37 ����j�ก%	&��� 3 ��G"��F.31 ,"� 5 �����	'�(�� ),���
��$+%	���'�1���" 8+
31	�" .& 1.13 ��ก	�" .& 0.71 ( ��7�%O 2552 �%K�*.��กก�	%	���'�1�"�!	��"ก��37 � �� " +��!+"��G1"�,"������	-�+�
%	&�
:=
 !����2&�:	?Eก��-.&"�!	������<y"
31, � !�2" +��!+"��G1"� 

�������7�$:�<�$���	�]H:�	�	 ���7	ก�
����^�����	����$����"2�9]�� 

 (��+2  : 	�" .&!+"%O) 
 �_ 2551 �_ 2552 �_ 2553 

�"ก��37 ������������G1" (MLR) /1 6.90 5.94 6.20 
�"ก��37 ����j�ก%	&��� 3 ��G"� /1 1.58 0.71 1.13 

/1 "�!	��"ก��37 �F.31  ( ��7�	& &�2.�,"������	,�����$+ 5 -�+� �G" �����	ก	#��
' ���ก�� (�����) �����	=
 '�(�� ) ���ก�� 
(�����) �����	ก	#�=
  ���ก�� (�����) �����	ก��ก	=
  ���ก�� (�����) -.&�����	ก	#�:	3" #� � ���ก�� (�����) 

����	�� %O 2553 ����j�ก2,"������	
��ก�  �3 "�������
�7���7� 121,122.12 .�����
 �'�1�,07���ก��7�%O 2552 	�" .& 13.1 � 
-�+��%K�����j�ก 48,608.75 .�����
 -.&����ก8� G�	& &��7� 72,513.37 .�����
     

������������G1" 

������������G1","�	&�������	'�(�� )=
  ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �3 "������������G1"����2�  6,504,410 .�����
�'�1�,07���ก      
��7�%O 2552 	�" .& 12.4 !��ก�	, � !�2,"���2&�:	?Eก����%	&�
: ����	��������������G1","������	
��ก� ( ��7�%O 2553 �3����2� 
145,188.55 .�����
 �!��!,07���ก��7�%O 2552 	�" .& 33.1  
�7��37 ( ��7�%O 2553 "�!	��"ก��37 ����ก8�.8ก���	� ��$+��7��3 (MLR) ,"������	
'�(�� ),�����$+ 5 -�+� �'�1�,07��%K�	�" .& 6.20 ��ก	�" .& 5.94 ( ��7�%O 2552 

 

 

 

 

 

                                                           
1 	� ก�	 +"-������
	�' )-.&��37��� (�.'. 1.1) �����	-�+�%	&�
:=
  
2 ����j�ก 	2�I0� ����ก8� G�	& &��7�
31�%K�E��.8ก�������j�ก%ก!�,"������	 
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�������7�ก�������
����
�	����� ��9 ���I�ก ������SH%���2��	 " : ���� 31 � �:�$< 2553 

     (��+2  : .�����
) 

���$�� ���� ��9 
��:��
�����7 

(�%	���) 
���I�ก 

��:��
�����7 
(�%	���) 

���SH%���2��	H� �
H ก$���@��	H���` 

��:��
�����7    
(�%	���) 

1. �. ก	#��
' ���ก�� (�����)        1,915,986  19.3   1,368,493  20.0            1,140,425  17.5 
2. �.ก	#�=
  ���ก�� (�����)        1,756,064  17.7   1,248,192  18.3            1,205,868  18.5 
3. �.=
 '�(�� ) ���ก�� (�����)        1,465,949  14.7   1,090,524  16.0            1,003,483  15.4 
4. �.ก��ก	=
  ���ก�� (�����)        1,454,540  14.6   1,102,229  16.1            1,032,122  15.9 
5. �.ก	#�:	3" #� � ���ก�� (�����)           828,727  8.3      581,241  8.5               567,970  8.7 
6. �.
��	=
  ���ก�� (�����)           589,426  5.9      413,236  6.0               342,037  5.3 
7. �.����! ���ก�� (�����)           481,974  4.8      242,791  3.6               319,080  4.9 
8. �.��	�.2�=
  ���ก�� (�����)           400,482  4.0      290,183  4.2               259,540  4.0 
9. �.�-!���	)���	)�!"	)�  (=
 )          
���ก�� (�����)           281,071  2.8        96,239  1.4                 93,062  1.4 
10. �. 8"�3 ���ก�� (�����)           248,113  2.5      152,139  2.2               156,700  2.4 
11. �.
��ก� ���ก�� (�����)           162,346  1.6        48,609  0.7               141,329  2.2 
12. �.�ก3 	!������ ���ก�� (�����)            143,949  1.4        75,933  1.1               102,744  1.6 
13. �./3="�";��3 =
  ���ก�� (�����)           139,210  1.4        93,944  1.4                 89,729  1.4 
14. �.="/3�3/3 (=
 ) ���ก�� (�����)             72,221  0.7        27,020  0.4                 50,322  0.8 

��

���$����"2�9]��       9,940,059  100.0   6,830,773  100.0          6,504,410  100.0 


31��: 	� ก�	 +"-������
	�' )-.&��37��� (�.'. 1.1) �����	-�+�%	&�
:=
  

�"ก��ก�37 �#	ก����+�/G7"	I �!)/01��%K��#	ก���.�ก,"������	�&�!��!!��ก�	, � !�2,"�!.��	I �!)��%	&�
:
31�	�1�<���!�2��%O 
2553  �� �.��ก�	�&."!�2,"� "�,� 	I �!)��%	&�
:
31ก�	�&."!�2" +��!+"��G1"�!�7�-!+��7�%O 2549 
�7��37��%O 2553  "������+� 	I �!)��
%	&�
:,"�%O 2553 " 8+
31 800,357 ��� �'�1�,07���ก�+2���3 2ก��,"�%Oก+"�	�" .& 45.8  
�7��37 ����+2�	I �!)���+,"�%O 2553 -�+��%K�	I �!)��1�
	�" .& 43.3 -.&	I �!)�'G1"ก�	'�(�� )	�" .& 56.7 
�7��37 �����	�3"�!	�%	���(ก�	��������G1"��+�/G7"	I �!)���+,"�!+"%	���(ก�	�����+� 
	I �!)���+�F.31  (Penetration Rate) ,"�%O 2553 " 8+
31	�" .& 11.2 

�������7��	7����8���9S������a]�� � ������_ 2549-2553  

H��:� : $ � �_ 2549 �_ 2550 �_ 2551 �_ 2552 �_ 2553 

	I �!)��1� 195,458 182,767 238,990 235,169 346,644 

	I �!)�'G1"ก�	'�(�� ) 486,705 448,484 375,088 313,703 453,713 

�:< 682,163 631,251 614,078 548,872 800,357 


31�� : �I���� �� �!) 

• �A��ก������� � 

�#	ก�������	'�(�� )=
 , � !�2" +��!+"��G1"�-.&�3��I3 	��' -��2+��&=��	��*.ก	&
���ก%q$���2��,��- ��
��ก�	��G"���
%	&�
:���+2��	01�%O-	ก,"�%O 2553 � =��	��%q��� ������#���ก��!	ก�	ก	&!#���:	?Eก��,"�	�E��. ก�	<���!�2
���:	?Eก��,"�%	&�
:�8+��� 
!."���ก�	, � !�2,"����ก�	�	���-.&ก�	.�
#��� ��%	&�
: ��ก%q��� ������#����ก.+�2
������2��!�"�ก�	�����G1"����#	ก��-.&
�	�2�	G"��'�1�,07�  ����	��ก�	-,+�,����������j�ก ��%O 2553 �3�2��	#�-	���ก,07���G1"�
3 �ก��%O
31*+����!��ก�	, � !�2,"���2&!.�������G1" 
� �����	'�(�� )�+2���$+�	�1�%	��,07�"�!	��"ก��37 !��ก�	�'�1�,07�,"�"�!	��"ก��37 � ��  �'G1"	�ก?�E��.8ก�������j�ก �"ก��ก�37 �����	
'�(�� )�.� -�+�����ก�		&������j�ก	& & �2 �'G1"	�ก?�!��
#�����j�ก���" 8+��	&���!1�� 	"�	��ก�	, � !�2,"������G1" -.&-�2���"�!	�
�"ก��37 ,�,07�  ����	�������G1"�#	ก�� �����	
��ก��#+�����ก. #
�)ก�	�	����#(��'�����G1" -.&.���37
31=�+ก+"����ก��	� =��.�� �#+�ก�	%	��
�	��	�����37 -.&�!	3 �'	�"�
31�&	"�	��!.��
31"���3
�:
��=�+-�+�"� � ����ก�	-,+�,�������#(��'��กก2+�����%	���( -.&ก�	, � E��
.8ก���" +���3�#(��'� "�:� %	&��ก�	()��ก�	��������#	ก��ก2+� 40 %O %	&ก"�ก��	&��ก�	%����!�ก�	-.&ก�	�	���	
31�3%	&��
����' 
!."���ก�	����	�ก�	
31�3�'G1"����	I!"���"��2��!�"�ก�	
31�.�ก�.� -.&ก�		�ก?��2�����'���)"���3ก��.8ก��� 
�7��37 ( 2��
31 31 ���2��� 
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2553 �����	�3�+2�-�+�ก�	!.��" 8+��"�����
31 11 ��	&�������	'�(�� ) � �3�+2�-�+�ก�	!.���������
	�' )	�" .& 1.6 �+2�-�+�
ก�	!.������j�ก	�" .& 0.7 ,"� "�����j�ก	2�
#ก�����	 -.&�3�+2�-�+�!.��������������G1"����%K�	�" .& 2.2 ,"� "�������������G1"	2�
#ก
�����	 

����	��!.�������G1"��+�/G7"	I �!)��%O 2553 �3ก�	�!��!" +����ก�%K�*.����ก "�,� 	I �!)���+�� ��%	&�
:
31�3"�!	�ก�	
�!��!�8��กG"� 50% ��G1"�
3 �ก��%Oก+"�  !�����2&�:	?Eก����%	&�
:�3ก�	<���!�2" +��!+"��G1"�  �+�*.���ก�	-,+�,��,"�!.�������G1"��+�/G7"
 �����3ก�	-,+�,��	#�-	� � *8������+�/G7"	� ��$+�3ก�	���""�!	��"ก��37 ��+�/G7"
31!1�� '	�"�.�"�!	�������2�) -.&, � 	& &�2.���+�/G7"��� �2,07�
�'G1"�0��8�.8ก��� ก�	-,+�,�����#	ก����+�/G7"	I �!) ����	I-�+�ก.#+�*8�%	&ก"�ก�	�%K� 2 ก.#+� �G" 1) �����	-.&�	�?�
.3�/�1� -.& 2) ก.#+��	�?�

����	G","�*8�*.�!-.&�����+� 	I �!) � *8������+�/G7"	� ��$+,"��#	ก����+�/G7"	I �!)�%K������	 -.&�	�?�
.3�/�1�����	G","������	/01��3�2��
=���%	3 �������!��
#�����
#�  �"ก��ก�37 ��ก��2&ก�	-,+�,�����	G1"�"�!	��"ก��37 ��+�/G7"
31.�.�!1����ก,"��#	ก����+�/G7"	I �!)���+ -.&��+�/G7"
	I �!)�G"�"�  *8������+�/G7"�.� 	� 	2�I0������	
��ก�=�����������2������ก�������G1"����	�����3	I�'�1�,07�/01��3*.!"�-
��8�ก2+������G1"
	I �!)���+ 


�7��37 ก.#+�
��ก�=���#+�����ก�	, � E��.8ก�����2 ก�	���"�	�ก�	
31�3�3�#(��'-.&ก�		�ก?��2�����'���)
31�3ก��*8������+� 	I �!) 
(Dealer)  � �&.�"�!	��"ก��37 !��!.���'3 ��'G1"	�ก?�E��.8ก��� 
�7��37 ��%O 2553 ก.#+�
��ก�=��, � E��.8ก��������G1"������
&��3 �	I �!)
��ก,07� '	�"�ก��	�ก?�����+2�ก�	�����+�/G7"	I�G"�"���	&����ก.���3 ����� �'G1"���=��*.!"�-
��F.31 �8�,07� �"ก��ก�37 ก�	�%K�'�����!	�.�กก��
*8�*.�!-.&�����+� 	I �!)<"	)� ������ 2".2+-.& ��<	�.! 
�����ก.#+�
��ก��3�2��=���%	3 �
��ก�	-,+�,���'�1�,07� 
�7��37 ��2 %	&��ก�	()
31
 �2���,"�ก.#+�
��ก� %	&ก"�ก��ก�	�3�2�����'���)
31�3ก��*8�-
�,�  �2������	I��ก�	�	���	!��
#�
31�3%	&��
��*. �2�������$��ก�	
�	���	�2����31 �-.&ก�	�	���	-.&!��!����37" +���3%	&��
����' 	2�
�7��3E��,�"�8.,"�.8ก���
31ก2���,2�� 
�����ก.#+�
��ก��3:�ก ��'��ก�	
-,+�,�� -.&��G1"��1�2+��&����	I	�ก?��2���%K�*8������01������"�����-	ก,"��#	ก����+�/G7"=��!+"=%  

 

4.3 ก��� 7H�@��A "d9���
�ก�� 

  (1) �H������<��	������� 

�"ก��ก����ก"�
#�,"������	-.�2 -�.+�
31��,"�����
#��+2���$+=����กก�		&��
#���ก����j�ก 	� ก�		&�2+�������	-.&
!.������ ����ก8� G�
�7�
31�%K�����ก8� G�	& &��7� -.&����ก8� G�	& & �2 � -�.+�
31��,"�����
#��3	� .&�"3 ����!+"=%�37  

 
�������7��H������<��	������� 

     (��+2  : .�����
) 

�H��������� �_ 2551 �_ 2552 �_ 2553 
����j�ก 58,875.78 56,930.95 48,608.75 
����ก8� G�	& &��7� 40,028.19 50,117.25 72,513.38 
����ก8� G�	& & �2 4,899.30 5,429.75 15,460.40 
	� ก�		&�2+�������	-.&!.������ 3,951.72 4,321.44 8,867.30 
��37���"G1� 2,463.04 2,609.93 4,685.12 

   	2�-�.+�����
#���ก��37��� 110,218.03 119,409.32 150,134.94 
����ก"�
#� 11,334.12 11,231.40 12,211.39 
   	2�-�.+�����
#� 121,552.15 130,640.72 162,346.33 
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�7��37 ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �3	� ก�	���
	�' )-.&��37���,"������	-�+�!��"� #,"���$$�=�����!+"=%�37  

                      (����� : ��	�
	�)  
   ��G1"
2� =�+�3 ��37
31=�+ก+"  

�	�ก	� I�� 0 h 3 ��G"� 3- 12 ��G"� 1-5 %O �ก�� 5 %O ก����� ����ก��	� =�� 	2� 
��������	�
�ก
����         
������ 903 - - - - - - 903 
�	�ก	������	���	�	������	����� 989 11,371 - - - - - 12,360 
��������� h ����� 41 1,476 480 2,335 5 763 - 5,100 
��������������������ก���  8,266 11,905 31,068 86,327 4,120 - 3,618 145,304 
 10,199 24,752 31,548 88,662 4,125 763 3,618 163,667 

��������
�ก
����         
����!	ก 32,311 12,245 3,844 309 - - - 48,609 
�	�ก	������	���	�	������	����� 873 4,219 37 3,738 - - - 8,867 
��� ���"�	�����#������$	# 532 - - - - - - 532 
����ก����# 1,921 52,185 18,407 9,461 6,000 - - 87,974 
 35,357 68,649 22,288 13,508 6,000 - - 145,982 

�
�ก
���ก����� 
ก	��%
�	�%��%&��������ก	�� '	(��ก%�           
ก	�ก����# - 182 12 - - - - 194 
)	��*�ก+%����� 33 5 259 481 - 625 - 1,403 

%	�"+��	� .&�"3 ��ก31 2ก���2����31 ���กก�	=�+�"��.�"�ก��,"����
	�' )-.&��37�����	& &��7�!��"� #��$$����+2�
31 2 ��2,�"
31 1 
%q��� �2����31 �  

 
 
(2) ก��SH%���2��	 

• �?�
��ก��SH%���2��	 

���2��	���ก� 

�����	�3� �� 
31�&����ก�	, � !�2,"������G1"�#	ก��" +��	&���	&2�� � ��ก�	"�#��!������G1"���+ �����	�&'���	(�
I0�:�ก ��',"��#	ก�� "ก�� �2������	I��ก�	���	&�G���37 -.&�.�ก%	&ก�� !."���"�!	�*.!"�-
�
31����&��ก���2����31 �,"�
�����G1"-!+.&	�  �����	�&����ก�	, � !�2,"������G1"=%��!.��
31�3�2�������$ �3�2����31 ���	&���
31 "�	��=�� -.&���*.!"�-
�

31����&�� ��ก	(3
31�����	!�"�ก�	�,���8+!.�������G1"���+ �����	�&
��ก�	2���	�&�)I0�"ก��-.&%q��� �2����31 �!+��M " +��
�12I0�
ก+"�  

� �� �.�ก%	&ก��-!ก!+��ก��!��%	&��
,"������G1" � �����	�3	&��ก�	�	���	�.�ก%	&ก��
31	��ก#� �3ก.=ก
31�����
ก�		�ก?�	&����8.�+�,"��.�ก%	&ก�����" 8+!����G1"�=, �'G1"�2��#��2����31 ���ก�2����3 �� 
31"���ก��,07� " +��=	ก;!�� 
�����	"��'���	(���������G1"-��=�+�3�.�ก%	&ก��ก��*8�ก8�
31�3�2���+���G1"IG"�8��%K�	� M =% ��ก�	%	&�����8.�+��.�ก%	&ก�� �����	=��
ก���������3ก�	%	&����	���
	�' )���
31����%K��.�ก%	&ก��� *8�%	&����	���"��	&�	G"��+2 %	&����	���
	�' )���,"������	ก+"�ก�	
���ก���2�����ก8� 	2�
�7��3ก�	
�
2�	���%	&����" +����1�����"  � ก.#+��3�(&"�#ก		�ก�	%	&����	����.�ก%	&ก�� 
������
31
	��*���"���ก�	"�#��!�ก�	%	&����	����.�ก%	&ก��� *8�%	&����	����� ��-.&*8�%	&����	���"��	& !��� �� ,"�ก.#+�
31=��2��
=2��� �!��.�ก�ก(D),"������	-�+�%	&�
:=
 -.&��+2 ���"G1�
31�ก31 2,�"� 

��ก�	��������G1".8ก���-!+.&	�  �����	�3,�7�!"�-.&�.�ก�ก(D)ก�	'���	(��#(����!�,"�.8ก���
31������	��ก#��'G1"���=��
.8ก���
31�3�#(��' ��,(&��3 2ก������	I!"���"��2��!�"�ก�	,"�.8ก���=��" +������&�� � �3��+2 ���"��	&
������
31�"�
��
-.&�8-.ก	&�2�ก�	��������G1"����%K�=%!��	&��3 �
31ก����� 

ก�	ก�����	& &�2.����	&�G��8��#�,"�.8ก��37�%K�=%!���ก(D),"������	-�+�%	&�
:=
  ����	��� �� ก�	ก�����
	��� �����	=�+�3� �� ก�	-,+�,������	��� � �&ก�����"�!	��"ก��37 
31����&��!����2&!.��-.&	&����2����31 �,"�*8�ก8� 
!."���'���	(�I0�!��
#�����
#�,"������	  
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���2��	�����	� 

����	�������G1"��+�/G7"/01��%K��#	ก���+2���$+��ก.#+������G1"	�  +"  �����	�3� �� 
31�&, � �����G1"������	#ก � �F'�&��
!.��
31�3ก�	�!��!-.&�3"�!	�*.!"�-
��#��ก���2����31 � -��2+�ก�	�!��!,"������G1"��+�/G7"	I �!)��%O 2552 " 8+��	&���%��ก.��
!����2&�:	?Eก��
31�&."!�2 " +��=	ก;!�� ก.#+�
��ก� �������� �� ��ก�	-,+�,��� 	�ก?��#(��'�����G1" -.&	�ก?��+2�-�+�!.��
��กก2+�ก�	-,+�,������	���  

�����	�3� �� ��ก�	2����!	E��ก�	��������G1"��+�/G7"��2 ก�	���	&��ก�	����&-�������G1" (Credit Scoring) /01�
'�>��,07���กE��,�"�8.�� ��,"������	 	&�����ก.+�2�+2 �2��#���!	E��ก�	"�#��!������G1" !."����'�1�%	&��
����'-.&	+�
	& &�2.�ก�	"�#��!������G1"����	;2,07� �'G1"!"���"�!+"�2��!�"�ก�	,"�.8ก���  

�����	�3ก�	'���	(�ก�	��������G1"����"��.�"�ก���2��!�"�ก�	,"�!.���'G1"�������	I, � �����G1"=����ก!�� 
�%y���� ก�	�!��!������	#ก" +���3�#(��' " +��=	ก;!�� ก.#+�.8ก����.�ก,"������	 �����3�2����31 �!1��ก2+�,"��8+-,+� -.&ก.#+�=�+�3
� �� ก�	-,+�,������	��� -!+���ก�	�'�1��#(��'ก�	����	�ก�	-.&ก�	�	���	�2�����'���)
���#	ก���%K���	G1"��G"��ก�	-,+�,�� ����	��
� �� �����.�ก%	&ก�� 
	�' )���
31�����+�/G7"!�"��3!.��	"�
31�'3 �'" -.&�3ก�	
��%	&ก���� " +������&��  

����	�������G1"�'G1"ก�	���& �����	
��ก��3� �� ก�	%.+" �����G1"=�+�ก��	�" .& 90 ,"��8.�+��.�ก%	&ก�� 
�7��37��
	� .&�"3 ��&-!ก!+��ก��=%,07�" 8+ก��.�ก?(&,"��.�ก%	&ก�� ���+2�,"������G1"�'G1"ก�	"#%���	���"G1� -.&�����G1"
31=�+�3�.�ก%	&ก��
�&�3"�!	��"ก��37 
31�8��'G1"���� ก���2����31 �,"�ก�	*��������	&��37
31�8�,07�  

 

• ก��	��< �:�������	G����ก��	��< � 

�(&ก		�ก�	�	���	�"���� "�����ก�	"�#��!������G1"���-ก+�(&ก		�ก�	'���	(������G1" (Credit Committee) �%K�
*8��8-. �� �!�� �� ก�	"�#��!������G1"
31=��	��ก�	"�#��!�� �(&ก		�ก�	�	���	  

� �� ก�	"�#��!������G1" �3ก�	ก�����2�����-.&�"�"�����ก�	"�#��!�2�����=2�" +�������� � �����G1"�#	ก��
#ก	� ก�	
�&!�"�=��	��ก�	"�#��!�� �(&ก		�ก�	'���	(������G1" ��G1"���ก�%K������G1"
312�����ก8��3,�����$+ �����G1"�#	ก��
31�3,�����$+��ก
�&!�"�=��	��ก�	"�#��!�� !	���ก�(&ก		�ก�	�	���	 

����	�������G1"	�  +"  ��G1"���ก2����������G1"�3,����.;ก �����	�0��3ก�	ก�����	&��3 �2��3%����!�-.&�"�"�����ก�	
"�#��!�2�����-!+.&	&������-ก+*8��	���	-.&��2���������-!+.&	&��� ���=%%����!��� �!�� �� "�#��!������G1"� 	2�
31ก����� �����G1"
	�  +" 
31�3,�����$+�ก��ก2+�	&���%ก!���G1"'���	(���ก%	&��
,"������G1"-.&2�!I#%	&���),"�ก�	ก8����� �&!�"�=��	��"�#��!���ก
�(&ก		�ก�	'���	(������G1" �	G"�(&ก		�ก�	�	���	�%K�ก	(3=%   

����	�������G1"��+�/G7" �����	=�����	&��ก�	����&-�������G1" (Credit Scoring) �,�������	+2��%K���G1"�=,��ก�	'���	(�
"�#��!������G1" � 	&���&����&-��.8ก���-!+.&	� � '���	(���ก�#(����!�,"�.8ก��� .�ก?(&,"������G1" -.&��G1"�=,,"������G1"
31
!�"�ก�	 

 

• �?�
��ก��
�H��$:�<��������กก��SH%���2��	 

�(&ก		�ก�	�	���	�2����31 �,"������	 (Risk Management Committee) /01�%	&ก"���2 *8��	���		&����8���ก�� 
���!+��M �%K�*8�'���	(�ก������ ��  กH�ก(D) -.&,�7�!"�� 	2�,"�ก�	�	���	�2����31 ���กก�	��������G1" � �3�(&ก		�ก�	
'���	(������G1" (Credit Committee) -.&��2������ �2��#������G1" (Chief Credit Officer) �%K�*8��8-.ก�	�	���	�2����31 �,"������G1"
-!+.&	� ก�	 �"ก��ก�37�(&ก		�ก�	'���	(������G1"
31�3%q$�� (Problem Loan Committee) 
������
31�8-.!��!��ก�	���ก�	
.8ก��37
31�3%q$�� -.&'���	(�!�7����	"��+��*G1"��37���� �&�8$��	&���
31����&�� �"ก��ก�37 �(&ก		�ก�	�	���	�2����31 �,"�
�����	�&	� ���ก�	%����!����!	2��"�!+"�(&ก		��	���	�2����31 �,"��	�?�
 
��ก�=<-����3 .ก	#�% ���ก�� (�����) /01��%K�
�	�?�
��$+,"�ก.#+�" +����1�����" �� �!��.�ก�ก(D)ก�	ก��ก��-��	2�ก.#+�,"������	-�+�%	&�
:=
  

�����	
��ก��3��+2 ���'���	(��#(��'�����G1"- ก""ก��ก��+2 ���ก�	!.�� �'G1"
������
31'���	(�-.&����2����;�
" +���%K�"��	&��ก�	"�#��!������G1" -.&�3��+2 ����"�
�������G1"/01�,07�!	�ก����+2 ���!	2��"��� ��-.&�(&ก		�ก�	!	2��"�

������
31�"�
���2��I8ก!�"�-.&%	+���,"�ก�	��������G1" 

�����	
��ก�=�����	&�����"������2���+���G1"IG","������G1" (Credit Grading) �������ก�	%	&�����2����31 � 
�7�����	��
�����G1"�#	ก�� -.&�����G1"	�  +"  � =���	�1��������ก�	�ก;�,�"�8.%	&2�!�ก�	���	&����- ก!��*.ก�	���"������2���+���G1"IG"�'G1"%	&����
�#(��',"�	&�� -.&�'G1"����"��.�"�ก��ก�	'�>��!��กHก�	���	�����ก"�
#�,"� Basel Committee for Banking Supervision 
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F������+ �� �!�2��3ก�	���ก�	���"������2���+���G1"IG"�� �� (Internal Ratings Based Approach h IRB) 
�7��37*.
31�&=��	����	& &
 �2 �G" ก�	%	&�����2����31 �������	��!
31-�+� ��-.&ก�	�������ก"�
#�,"������	=��" +���3%	&��
����'�8��#� 

����	��ก�	�2��#��2����31 �����ก�	ก	&�#ก!�2,"������G1" �����	ก���������32������2����31 �����	��-!+.&ก.#+������G1" 
(Concentration Limits) 
31ก������������	I��������G1"!+"*8�ก8��	G"ก.#+�*8�ก8� 1 	� =��=�+�ก��	&���
31ก���������	�������G1"-!+.&%	&��
 -.&
!��!���2��#�ก�	ก	&�#ก!�2,"������G1"�#	ก����-!+.&���"#!���ก		� (Industry Limit) ���" 8+��	&���
31����&�� � '���	(�	+2�ก��
ก�	ก	&�#ก!�2,"�����.�
#���!	���	
#���-!+.&���"#!���ก		���2  �"ก��ก�37�����	 ��%����!�!��กH�ก(D),"������	-�+�
%	&�
:=
 " +����	+��	�� !��,�"ก�������ก�	��������G1"�	G".�
#���ก��ก�	,"�*8�"G1��	G"ก+"��	&*8ก'���	G"�+� ����!����	&*8ก'��
�'G1"�#��.��01��#��.�� (Single Lending Limit) 

 

• ก���7��<H��� 

�����	ก���������3�.�ก�ก(D)ก	&�2�ก�	!��!�������G1"������" +��!+"��G1"� � �3ก�	
�
2�ก�	��������G1"" +��
��1�����" -.&!��!����37
31�3%q$��" +���ก.���� ����	�������G1"�#	ก�� �(&ก		�ก�	'���	(������G1"
31�3%q$�� (Problem Loan 
Committee) �&=��	��	� ���ก�	*��������	&��37,"�.8ก��37
31�3%q$��
#ก	� ก�	 �'G1"'���	(��I��&,"�.8ก��37-.&ก�����2��3ก�	!��!��
�	+�	����37 ก�	���������3!��กH���  	2�I0�ก�	�����7����
	�' )-.&ก�	!�7����	"���37�8$ � �#+��������	G1"�ก�	%	��%	#��	��	�����37
����	��.8ก��37	� 
31����	I�������ก�	!+"=%=��  � �����	=��ก������.�ก�ก(D) ,"��,! -.&ก�	!��!��*." +���ก.���� �"ก��ก�37 
��������
31�����G1"�&!�"�	� ���!+"�(&ก		�ก�	'���	(������G1"
31�3%q$���ก31 2ก��ก�	!��!��ก�	%	��%	#��	��	�����37" +��!+"��G1"� 

����	��ก�	!��!�������G1"	�  +" ��7� �����	�&%	��%	#�� �� -.&ก. #
�)��ก�	�	���	-.&!��!����37����"��.�"�ก��
��2&�:	?Eก�� กH	&��3 �!+��M ,"���+2 ���	��ก�	" +��!+"��G1"� � �F'�&" +�� �1�ก�	%����!�!��%	&ก�:-.&	&��3 �,"�
�����ก����(&ก		�ก�	�#���	"�*8��	��� (�.�.�.) " +����	+��	�� � ���-�+�ก	&�2�ก�	!��!����37""ก�%K� 3 �+2� �G" 1) ���!��!��
��37�������	&   2) ����	+�	����37���-.&ก�	!��!�� 0�
	�' )��� -.& 3) ���กH��� -.&��������3 �'G1"�'�1�%	&��
����'ก�	�������������
=���8��#� 

 

• ก���� 
?$����%��H��� 

����	��.8ก��37
31�3%q$�� ��+� =��	��*.ก	&
���ก�2��*��*2�
���:	?Eก�� �	G"�2��,��,�"�
��ก�	����,"�.8ก��37 
�����	�3� �� 
31�&%	���	��	�����37�'G1"�'�1�"ก����ก�		���G���37���=���8��#� � �.�ก�ก(D)ก�	%	���	��	�����37,"�ก.#+�����	I

��=���.� 2��3 %	&ก"���2  ก�	*+"�*����G1"�=,ก�	���	&��37��.�ก?(&!+��M ก�	"�
	�' )���,"�.8ก��37�'G1"�%K�ก�	���	&��37 ก�	-%.�
��37�%K�!	���	
��ก�	���� �	G"ก�	-%.���37�%K�
#�,"�.8ก��37 �%K�!�� 

ก�	%	���	��	�����37����	I
��=��ก��.8ก��37
#ก%	&��
 
�7�
31*��������	&-.�2�	G" ��=�+*��������	&ก;!�� � ��+2 ���
31���
�����G1"�3����
31-.&�2��	��*���"���ก�	%	���	��	�����37 	2�I0�ก�	����.G"ก.8ก��37
31�&�3ก�	%	���	��	�����37 ��������
31
31=��	��
�"���� �&
��ก�	%	&�����#(��',"�.8ก��37-.&���'-2�.�"�
31�ก31 2,�"�ก��E��&-.&ก�	����������,"�.8ก��37 �'G1"���ก�	()
�ก31 2ก��"ก��
31�&=��	�����	&��37�G� -.&'���	(�2��3ก�	
31����&����ก�	%	���	��	�����37 

��ก	(3ก�	%	���	��	�����37����	��.8ก��37
31�����	 ก		�ก�	 �#��.
31�ก31 2,�"�ก��ก		�ก�	 �	G"*8��	���	,"�ก.#+� �,��,+� 
�3*.%	& ��)�ก31 2,�"�
�7�
��!	�-.&
��"�"� �&!�"�����I����ก�	����"G1��	G"�#��.
31���
31=�+�3*.%	& ��)�ก31 2,�"�ก�������	-.&
.8ก��37 �%K�*8�2���	�&�)E��&-.&�2������	I��ก�	���	&��37 !."���ก	&-�������,"�.8ก��37 
�7��37�����	%����!�!���ก(D)
31�����	
-�+�%	&�
:=
 ก���������	����37
31=��	��ก�	%	���	��	�����37-.�2
#ก	�  
�7����	G1"�ก�	�%.31 ��I��&ก�	�����7� ก�	����2(�+2�
�8$��3  -.&ก�	ก�����	"� 

 

(3) $:�<��<��8S�ก��7G������ก	���� 

�����	�3� �� ���	�����ก"�
#�
31�'3 �'"�'G1"	"�	���2����31 �,"������	��	& & �2 � ����0�I0��2��" 8+	"�,"�
�����	��	& & �2-���&�3�2��*��*2�
���:	?Eก�� -.&���	�����ก"�
#�!+"���
	�' )��31 ���"�!	�
31=�+!1��ก2+�
31กH��� ก����� /01�
%q��#��������	-�+�%	&�
:=
 ก�������������	���	�����ก"�
#���G1"��7�2����01�M �%K�"�!	��+2�ก�����
	�' )��31 � -.&��	&*8ก'��=�+!1��
ก2+�	�" .& 8.50 � ����ก"�
#���7�
31 1 !�"��%K�"�!	��+2�=�+!1��ก2+�	�" .& 4.25 ,"����
	�' )��31 �-.&��	&*8ก'�� "�!	��+2�����ก"�
#�
!+"���
	�' )��31 �,"������	 �3���!+"=%�37 
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�������7�	 �����:����ก	������	���� ��9������ 
  

 31 ���2��� 2551/1 

(	�" .&) 
31 ���2��� 2552/2 

 (	�" .&) 
31 ���2��� 2553/2 

 (	�" .&) 
,�"ก�����!��กH���  

(	�" .&) 

����ก"�
#���7�
31 1 !+"���
	�' )��31 � 11.23 14.48 11.29 4.25 
����ก"�
#�
�7���� !+"���
	�' )��31 � 11.71 16.96 15.23 8.50 

1 ����2(!���ก(D) Basel II SA 
2 ����2(!���ก(D) Basel II IRB 


�7��37 �����	�3E������
#�
31��1��� -.&�3"�!	�����ก"�
#�!+"���
	�' )��31 ��8��ก��ก2+��ก(D),"������	-�+�%	&�
:=
  -.&
�'3 �'"
31�&	"�	����!	ก�	,"�
��ก�	��ก�	�����7���37-.&กH�ก(D)ก�	!�7����	"���"���!   

(4) ก��
�H���A��$��	� 

�(&ก		�ก�	�	���	�2����31 � 
������
31�2��#��8-.-.&ก�����
�:
��,"��	��	������
	�' )-.&��37��� -.&�	��	���ก�	
	&��
#�� .&�"3 � 	2�
�7� ��ก�����2������2����31 ��������'�.+"�!+��M �'G1"�!G"�I0�	&����2����31 ���ก!�2�+��37
31�����$ ��+� 
	&���,"����
	�' )���'�.+"� 	&����2��=�+�"��.�"�ก��,"����
	�' )-.&��37���
31�	�ก����� 	&���ก�	ก	&�#ก!�2,"�����j�ก -.&
	&���ก�	I"�������-!+.&2�� �"ก��ก�37 ��=��ก�����-*�F#ก�F���'G1"ก�	�	���	���'�.+"��� ��2�กA!� (Contingency Plan) /01�	&�#
	&��3 �,�7�!"�%����!�=2�" +��������  

ก�	�	���	���'�.+"���-!+.&2��" 8+���2���8-.,"�j�� �	���	���� /01��8-.ก�	�����-�.+�����
#�-.&ก�	.�
#� !��%	&��(
ก�	ก	&-���������-!+.&2��,"������	 j�� �	���	�����&	��*���"��8-.������'�.+"�,"������	�%K�=%!��� �� -.&�.�ก�ก(D)
ก�	�	���	�2����31 �,"�ก.#+� -.&����"��.�"�ก��%	&ก�:�����	-�+�%	&�
:=
 �	G1"�ก�	ก�������������	���	����
	�' )���'
�.+"� � ����	I�	#%=������37 

• ��������	���	����
	�' )���'�.+"�=�+!1��ก2+�	�" .& 6 ,"� "�����	��j�ก-.& "�����ก8� G����!+"=%�37 

-  "�	2�����	��j�ก
#ก%	&��
 

-  "�	2�����ก8� G�!+��%	&�
:
31�	�ก������� 1 %O ���-!+2��ก8�-.& "�	2�����ก8� G�!+��%	&�
:/01�"�����	&�G��	G""��
I8ก�	3 ก�G�ก;=���� 1 %O���-!+2��ก8� �2��-!+�%K�����ก8� G�!���.�ก�ก(D)
31�����	-�+�%	&�
:=
 ก�����  

-  "�	2�����ก8� G�
31�3"�#'���)-j� 


�7��37  "�	2�����	��j�ก-.& "�	2�����ก8� G�,���!��������	2� "�����/01�"��,������%	&�
:=
 ��ก��,��	G"�����ก���
��$+!+��%	&�
:
31-���" 8+����$�3	&�2+��ก����2  

• ���
	�' )���'�.+"�%	&ก"���2  ����j�ก
31�����	-�+�%	&�
:=
 =�+!1��ก2+�	�" .& 0.5 �.�ก
	�' )�	G"!	���	
/01�%	�:��ก��	&*8ก'��%	&��
��%	&��
��01�	2�ก��=�+!1��ก2+�	�" .& 4.5 -.& ����j�ก�������	
31!�7�" 8+��%	&�
:=
  /01�
%	�:��ก��	&*8ก'�� 

(5) ก��� 72 ������ ��9 ก��� ���G��	� ���ก��� 7�G�H����H����#e  

�����	����� ���2����� ,"����
	�' )�����7�-!+.&%	&��
 !��%	&ก�:�����	-�+�%	&�
:=
  �	G1"����
	�' )
31=�+�3	���
�	G"�	3 ก�G�=�+=�� -.&���
	�' )
31���� 2+��&=�+�3	����	G"�	3 ก�G�=�+=�� � �	#%=������37 

(1) ���
	�' )�����7��8$ ��� I0� ��
���	3 ก	�"���ก.8ก��37/01�=�+�3
��
31�&=��	�����	&��37-.�2 ��+� .8ก��37I0�-ก+�2��!�  �%K���
����8$ .8ก��37�.�กก��ก�	 �+2��8$��3 
31�ก����กก�	%	��%	#��	��	�����37  

(2) ���
	�' )�����7����� �&�8$ ��� I0� ���
	�' )�	G"��
���	3 ก	�"�
31���2+��&�	3 ก�G�=�+=��
�7�����2� ��+� ��
���	3 ก	�"���ก
.8ก��37
31�������	&!�������	G"�"ก��37 �%K�	& &�2.�	2�ก���ก��ก2+� 12 ��G"����-!+2��I0�ก��������	&  

(3) ���
	�' )�����7�����  ��� I0� ���
	�' )�	G"��
���	3 ก	�"�
31���2+��&�	3 ก������	&�G�=�+=���	�I�2� ��+� .8ก��37
31�������	&!��
�����	G"�"ก��37 �%K�	& &�2.�	2�ก���ก��ก2+� 6 ��G"����-!+2��I0�ก��������	&  

(4) ���
	�' )�����7�!1��ก2+���!	E�� ��� I0� ���
	�' )�	G"��
���	3 ก	�"�
31�3%q$����ก�	�	3 ก������	&�G� �	G"=�+ก+"����ก��
	� =��!��%ก!� ��+� .8ก��37
31�������	&!�������	G"�"ก��37 �%K�	& &�2.�	2�ก���ก��ก2+� 3 ��G"����-!+2��I0�ก��������	&  
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(5) ���
	�' )�����7�ก.+�2I0��%K�'��:? ��� I0� ���
	�' )�	G"��
���	3 ก	�"�
31�3�+���G1"�I" .� ��+� .8ก��37
31�������	&!�������	G"
�"ก��37 �%K�	& &�2.�	2�ก���ก��ก2+� 1 ��G"����-!+2��I0�ก��������	&  

(6) ���
	�' )�����7�%ก!� ��� I0� .8ก��37"G1�
31=�+�,��,+� �%K�.8ก��37�����7��8$ ���� �&�8$ ����  !1��ก2+���!	E�� �	G"ก.+�2I0�
�%K�'��:? 

�����	�3� �� ก�	!�7����	"�" +��	&���	&2�� ( 2��
31 31 ���2��� 2553 �����	
��ก�!�7����	"��
+�ก�� 3,859.41 .�����
        
����%K�	�" .& 259.8 ,"����	"�
31!�"�!�7�!���ก(D)�����	-�+�%	&�
:=
 !��.�����  � �����	�3���
	�' )
31�����7�!���ก(D),"�
�����	-�+�%	&�
:=
  -.&�����ก����(&ก		�ก�	ก��ก���.�ก
	�' )-.&!.���.�ก
	�' ) !��!�	��-������
	�' )�����7�!��%	&ก�:
,"������	-�+�%	&�
:=
  ��,�" 5.2 ,"���2,�"
31 5 
	�' )���
31�����ก�	%	&ก"��#	ก��  
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5. ��������	�
����	ก�����ก�����ก�� 

5.1 ��	�������������ก�
����	ก�����ก�����ก�� 

�
���	 �����������ก� � 

����������	
�� ���� �����ก��� � �����	 31 ������� 2551-2553 
����� �
 ������!�"�!#$�%�ก���&����'���(�)*�
+���,-ก.��/
0 
                                     (1�)� : �$��2��) 

���ก�� �! 2551 �! 2552 �! 2553 

��	
�� �������&����    

1. 1$�3�
&4���ก���������&�ก$���!��� ��	�4�ก�� ��������&�ก$ #4�ก�
 (�1�3�) 368 347 327 

&)�����2����&4���ก���&���� 157 168 136 

��ก���&4���ก���&���� 158 125 87 

9	� 0 18 9 25 

�����	
�� ���������ก���&���� 701 649 575 

 

��&&�'(�������� 

��������&�<<�!3)���	
���������!.9	/3$!�"�&4���ก������&4���ก���&�%� =>	�&�<<���� ������� 3 �? �
 ���� ��!� 
!.�	�!*��*��
1�� !1*����ก2�2ก��!���%$ 3.25.3 

 

5.2 ')�	�����	'*�� 

	+����ก������,	��	������ 

&�����. �#�
3���%����������ก2
$� !���/1$&��!39	����-ก1��� !�������� ������. �&���ก��%�  �
 ���������� 2� #�
3���&�����. �
*��!ก�A�%��������1)����!�B(�  ���&4���ก������ก���ก��ก4�ก�21��ก���. ����*��
1��ก���. �  =>	�&���ก��#�
3���&�����. � � �����	  
31 ������� 2553 (
$
����� 

-���)���)��	����������,	-�.���ก�/0�)�	������()���'�/1�� 
  (1�)� : �$��2��) 

  

')�	�����	'*��       
����2ก�	
, ')�	�)��	 

��������	��
ก��0�� ��������	�*�	 ��. ������ 

#�
3����ก*� 139,279 - - - 139,279 93.9 

#�
3���ก�)��C>�!�"�.�!BD 6,611 - - - 6,611 4.4 

#�
3���*	4�ก�)���*�E�� 788 - - - 788 0.5 

#�
3���&�&�  267 - - - 267 0.2 

#�
3���&�&� #�&-< 1,304 87 61 - 1,452 1.0 

��. 148,249 87 61 - 148,397 100.0 

	+����ก��-�,)�3���)�(�'4*���	
,�)������2& 

/�%���*	4��������F�2�*�*��%$ก4�1�
%��������1)����!�B(�  ���&4���ก������ก���ก��ก4�ก�21��ก���. ����*��
1��ก���. �/�ก��
#�
3������*���&4����)�!,9	1���&�&� #�&-<  

�������1)����!�B(� (
$ก4�1�
�*��ก��*����)�!,9	1���&�&� #�&-<*����
�23���%�!���/1$&��!39	(�$
��*)(���� 
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1. &�����. �#�
3���&-< /1$*�
ก#�ก2�<3� 
2. &�����. �#�
3���&�&� #�&-< /1$ก��!���&4���/��*���$ �� 100 
3. &�����. �#�
3���&�&�  /1$ก��!���&4���/��*��(�)*	4�ก�)��$ �� 100 
4. &�����. �#�
3���*	4�ก�)���*�E�� /1$ก��!���&4���/��*��(�)*	4�ก�)��$ �� 100 
5. &�����. �#�
3���ก�)��C>�!�"�.�!BD /1$ก��!���&4���/��*��(�)*	4�ก�)��$ �� 2 
6. &�����. �#�
3����ก*� /1$ก��!���&4���/��*��(�)*	4�ก�)��$ �� 1 

�
 �������1)����!�B(� (
$ก4�1�
����ก��*����)�!,9	1���&�&� #�&-<*����*�E��ก��2�<3���1�)�����!�B G2�2��	 39 (IAS 39) =>	���
1��ก!ก�A�/�ก��*����)�!,9	1���&�&� #�&-< &4�1��2&�����. �#�
3���*	4�ก�)���*�E�� &�����. �#�
3���&�&�  ��� &�����. �#�
3���&�&� #�&-< �
 /1$ก��!���
&4���/��*���$ �� 100 %�&)��*)����1�)���-�1���ก�2�-��)��H##�2��%�ก���&!���&
��	��
�)�#�(
$��2#�ก�-ก1��� 1�9 �-��)��H##�2��%� 
ก���&!���&
��	��
�)�#�(
$��2#�ก1��ก���ก�� ���C>�ก��ก��&4���!�"��-ก1��� (Collective Approach) ���ก��ก��&4����� 2�<3�(
$&4�1��2ก��)��-ก1���
��	������!&�	 �
$��!��
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�� ��!� 
%��-��)�!���������&
�/�1�� !1*����ก2�2ก��!��� %$ 3.2 !��������  

ก�����������.'�
��)��กก���)��	 

������#�ก��#� ����!&�	 �#�กก�������(�)/1$ก��#�ก*��/�1��ก���. �1�>	�!ก��&���� �
 #�!�$���	����!1���&�%��ก�&%�
ก�������/�%�������)� !9�4��� /�
$��,�*2����������!&�	 � )��(� �ก#�ก��������� ������22ก��2��1������!&�	 ���	&����C��2���
����!&�	 �#�กก�������/���ก0 
$��!%$�
$� ก�� !.9	.�#����C>���
�2%�����!&�	 ��)�!1���&�ก�2����!.� �.%�!���ก���� �����B���%�
�ก�&%�,�*2����������!&�	 �#�ก!���������*)�����!+�1�9(�) )��(� !.9	/1$&����C���2*��(�*����B�����	C-ก*$�(
$ )������)����  

�� ��!� 
%���22ก��2��1������!&�	 � (
$ก�)��(�$/�&)����	 1 1��%$��	 2 �H##� ����!&�	 �  

ก��-�,)�3���)�(�'4*��ก�������(� 

������*���&4����)�!,9	ก��
$ �)�%�!��������*����*�E��2�<3� �
 !��������/�1��ก���. �!.9	�$��&
�*���-��)� �*����� ���2���>ก
ก��!���	 ������-��)�%�1��ก���. �!�"��� ก��ก4�(�1�9%�
���&����/��2ก4�(�%�
��� !��������/�1��ก���. �!,9	%� ������	C9(�$!�"�!���
�����3�	���������� � ���&
�*���-��)� �*����� ���2���>กก��!���	 ������-��)�1��ก���. �
��ก�)��!�"��� ก��� ก*)��1�ก/�&)��%�
,-$C91�$�#�ก����	�#4�1�)� 1��ก���. �#>�2���>กก��!���	 ������-��)�����/��2ก4�(�%�
���  



������� 1 
������� 5 ����������������ก�����ก�����ก�� 

 

5-3 

�-��)� �*�����%�1��ก���. �/�����*$�ก��%�*��
�4����#�ก����!&�=9�1���&�
 � &�������4�ก��&�
�$� %���
%�*��

1��ก���. ��1)����!�B(�   �-��)� �*�����%�*��&��1���%���E2�������E��&�1ก�#���*��&��1���+��!ก3� �4�����
 /3$&-*���	ก4�1�
�
 
�������1)����!�B(� �
 /3$�*��,�*2���%�&����*��
*��&��1���(� 1�9%�&C�2��ก��!���9	� �-��)� �*�����%�1�)� �����
�4����#�ก�-��)�&�����. �&���� (Net Asset Value) 

/�ก�����	��ก����!���	 ����!+�!�������� ������#����2!���	 �����%�!��������/1�)�
 /3$�-��)� �*����� � �����	��!���	 ����!+�!���
����� ,��*ก*)����1�)������*��2�<3�����-��)� �*����� � �����	��(
$2���>ก!�"��� ก��ก4�(� (%�
���) /��2ก4�(�%�
��� 1�92���>กก��
!���	 ������-��)�!��������/��2
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6. ������	

	�ก��	�  

� ���	
� 31 ������ 2553 ������
��
	
��������������	
����� !"�กก����$ก%&��ก�"�ก'� 20 ��
 ������
)*��	���+�� 	��	��*�,��$��� 
151.95 !/��&�	 01���/%�ก����/%�!$ 5 2%�����2%� 3/45%+�/�  6��7�"8����2/��'/���$ก%&�/�� 11 ��
 	��	��*�,��� 6.38 !/��&�	 %�3��$+����2���'%�
ก���8�������
)!$��������/��&�8�*�*�ก:�  )!$%
ก 5 ��
 �3!��
���ก�� 87.37 !/��&�	 	
��������/��&ก���ก<=%�6��>�!?���'/�)!$/+�5%>�!%�	��,
)!/� )'�6"	ก,���%�	��,+�5%A
ก�'�% )!$%
ก 2 ��
 	��	��*�,��� 0.8 !/��&�	 ���%�3�7��$+����%�	��,6������� �%ก"�ก��������
%
ก 2 ��
	
��ก��"�ก
ก����$ก%&��ก�"&��+��ก��"���กB&+�
�7+/)ก�&��:�	&��+�����	��*�,  ��2����	 "8�ก�� 	��	��*�,���ก�� 57.40  !/��&�	  01��������
2/%'ก!�7�ก����/��&
?��?�������
�+��	
��������/��& (4/��
) "�ก&��:�	&��+�����	��*�,��2����	 "8�ก�� �%ก"�ก�
� ��5%� ��4����� 2552  &��:�	��%�7�'�����$�	>)+��
+�1��43ก<=%��/%������
�+������"8�������� 46.6 !/���+�
�FG�%�ก� (�	
�&�	�� 181 !/��&�	 � ���	
� 31 ������ 2553) )!$%�3�7��$+����ก��
�8�������
 ���!$�%
���*����'�����กH'��+����+'���$ก%&�&ก������2/% 3.26.2  ��
<=%��/%� 	����
� IJ��&��+��2%������������ �����"$�����/��&
 !��
�+��%�����������$�8���F"�ก��
<=%��/%�)!$ก��
ก��43ก��
�ก�/%������
�+�����ก!���2/��'/� 	����
� ����
ก���ก��  3/&��+�� +�5% 3/	
��ก
���2/%�����
�3�����ก�&�����)'�%����7� 
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7. ������	
������  

7.1 ���ก������ 

7.1.1 ��	�
��������	���������� 

� ���	
� 31 ������ 2553 ������
	����	���
�����	����������� �� �
! 

	����	���
�� : 11,002,000,000 ��	  

	����������� : 7,281,522,500 ��	 &��ก(�����)���*���+ 728,152,146 )��� ���)������.�*.	. 104 )��� /���
�0��1�	
�2��3��)����� 
10.00 ��	 

	�! �
! ���.�*.	.	�! )��5( )������.�*.	.3�����ก��)�� ��6�(���	
� 30 �.7����� 2552 	��8)�2�! �21���	
� 1 ก�ก9��� 2552 �&:�2���� )������.�*.	.�

*.	.���&��/���;�	1��	
��ก��)���*���+	�ก&��ก��   

 
7.1.2 ��	ก�	 

 � ���	
� 31 ������ 2553 �����	.*/ก� ���ก�� (�)���) �
)���ก0�� �)�6( �� �
!  

1. )���ก0������	.*/ก� ���ก�� (�)���) ���! 	
� 1/2550 ���	
� 2 ���ก��)��3717(�&? @.A 2555 

��กB��ก���*�(5�� : �@6�(�*�(5��21(&������	���3& 
�0��1�	
�2��3��21()�1�� : 1,000 ��	 
�����*�(5��21()�1�� : 1,000 ��	 
������	
��*�(5�� : 1,000,000 )��� 
������)���ก0�� �)�6( : 1,000,000 )��� 
(���)���ก0� : 5 &?  
���((ก)���ก0� : ���	
� 24 @CBD��� @.A. 2550 
������ก��)��3717(�)���ก0� : ���	
� 24 @CBD��� @.A. 2555 
)��ก&��ก��)���ก0� : 3�1�
 
(�2���(ก��
!�5( )���ก0� : (�2���(ก��
!�� 	
���(��� 4.04 21(&? 
���������(ก��
!� : 	�ก���	
� 24 @CBD��� ��� @CA�.ก��� 5( 	�ก&?2�(�(���)���ก0�  )�ก������ก��)�������

�(ก��
!�2� ก�����)���	��ก�� ����6�(����������(ก��
!��&:����	��ก��7��3& 
ก�����(����������1���6�(76( : A(tha) ��ก��.B�	 IJ	�; ��	2.! *; (&���	A3	�) ���ก�� ��6�(���	
� 24 ������ 2552 
K0��	�K0�76()���ก0� : �����L
3(�(M��
 3	� ���ก�� (�)���) 
���	���
��)���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   

2. )���ก0���(�*.	.�����	.*/ก� ���ก�� (�)���) ���! 	
� 1/2552 ���ก��)��3717(� &? @.A 2562 LN� K0�((ก)���ก0��
*.	.3717(�ก1(�ก��)�� 

��กB��ก���*�(5�� : �@6�(�*�(5��21(&������	���3& 
�0��1�	
�2��3��21()�1�� : 1,000 ��	 
�����*�(5��21()�1�� : 1,000 ��	 
������	
��*�(5�� : 2,000,000 )��� 
������)���ก0�� �)�6( : 2,000,000 )��� 



������� 1 
������� 7 ���������������  

 

7-2  

(���)���ก0� : 10 &?  
���((ก)���ก0� : ���	
� 17 ก��D�@��; @.A. 2552 
������ก��)��3717(�)���ก0� : ���	
� 17 ก��D�@��; @.A. 2562 
)��ก&��ก��)���ก0� : 3�1�
 
(�2���(ก��
!�5( )���ก0� :  (1) (�2���(ก��
!���(��� 5.5 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 1 O &?	
� 3 �����ก���((ก)���ก0� 

   (2) (�2���(ก��
!���(��� 6.0 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 4 O &?	
� 7 �����ก���((ก)���ก0� 
   (3) (�2���(ก��
!���(��� 6.5 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 8 O &?	
� 10 �����ก���((ก)���ก0� 

���������(ก��
!� : 	�ก���	
� 17 ก��D�@��; @CBD��� *. )��� ��� @CA�.ก��� 5( 	�ก&?2�(�(���)���ก0�  
)�ก������ก��)��������(ก��
!�2� ก�����)���	��ก�� ����6�(����������(ก��
!��&:����	��
ก��7��3& 

*.	.3717(�)���ก0�ก1(�������ก��)��
3717(� 

:   ��6�(K0�((ก)���ก0�3�����(��+�2�&:������กB�;(�กB���ก������)1 &���	A3	����� K0�((ก
)���ก0�(��3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�3��/��3717(�2���0��1�	
�2��3��
21()�1��5( )���ก0�2��	
�ก��)��3��8�5�(ก��)��*.	. /��K0�((ก)���ก0���@N �
)�� *6(�(กก�1��
3&�� K0�76()���ก0��1� )���3�1��(�ก�1� 30 ��� �213�1�ก.� 60 ��� ก1(����	
�ก��)��8)��&:����371
7(�)���ก0� �@6�(5(3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�D��82�� 6�(�35�� �
! 
(ก) ก1(��������(� 5 &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�กK0�((ก)���ก0�3�������� ��ก������)1 

&���	A3	��1� (1) )���ก0��
!3�1�&:�)�6(3�170ก���8)��&:�2��*��	
�*����7����5���&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 5( K0�((ก)���ก0�3��(
ก21(3& )�6( (2) )���ก0��
!*����78������&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 3��2���ก�1���(��� 50 ()��*.�) 5( � .�ก( 	��5�!�	
� 1 5( K0�((ก)���ก0� 
)�6( 

(5) � �������(� 5 &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�6( � ���������(ก��
!�8� P )�� ��ก���  
����(� 5 &?����21���((ก)���ก0� )�6( 

      (�) 7��K0�((ก)���ก0�*����7�*� 3���1� �(ก��
!�2��)���ก0��
!3�1)�6(3�1*����7)�ก�&:��1�8���1��   
5( K0�((ก)���ก0��@6�(&��/���;	� D�B
(�ก�3��(
ก21(3& )�6( 

( ) 7��K0�((ก)���ก0�*����7���)�� .�	��8�������	
��	1�ก��)�6(�
ก�1��	�)���ก0� )�6(K0�((ก)���ก0�
�
� .�ก( 	����!�	
� 1 �ก.�ก�1�(�2��5�!�2���	
�ก��)��3��/��������)1 &���	A3	�
D��)�� ��กก��3717(�)���ก0� )�6( 

(�) �&:�ก��
)�6(� 6�(�35	
�������)1 &���	A3	�ก��)���@.���2.�8�D��)��  

ก�����(����������1���6�(76( : A-(tha) ��ก��.B�	 IJ	�; ��	2.! *; (&���	A3	�) ���ก�� ��6�(���	
� 24 ������ 2552 
K0��	�K0�76()���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   
���	���
��)���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   

3. )���ก0���(�*.	.�����	.*/ก� ���ก�� (�)���) ���! 	
� 2/2552 ���ก��)��3717(� &? @.A 2562 LN� K0�((ก)���ก0��
*.	.3717(�ก1(�ก��)�� 

��กB��ก���*�(5�� : �@6�(�*�(5��21(&������	���3& 
�0��1�	
�2��3��21()�1�� : 1,000 ��	 
�����*�(5��21()�1�� : 1,000 ��	 
������	
��*�(5�� : 2,000,000 )��� 
������)���ก0�� �)�6( : 2,000,000 )��� 
(���)���ก0� : 10 &?  
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���((ก)���ก0� : ���	
� 25 @CBD��� @.A. 2552 
������ก��)��3717(�)���ก0� : ���	
� 25 @CBD��� @.A. 2562 
)��ก&��ก��)���ก0� : 3�1�
 
(�2���(ก��
!�5( )���ก0� :  (1) (�2���(ก��
!���(��� 5.0 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 1 O &?	
� 3 �����ก���((ก)���ก0� 

   (2) (�2���(ก��
!���(��� 5.5 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 4 O &?	
� 7 �����ก���((ก)���ก0� 
   (3) (�2���(ก��
!���(��� 6.0 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 8 O &?	
� 10 �����ก���((ก)���ก0� 

���������(ก��
!� : 	�ก���	
� 25 ก��D�@��; @CBD��� *. )��� ��� @CA�.ก��� 5( 	�ก&?2�(�(���)���ก0�  
)�ก������ก��)��������(ก��
!�2� ก�����)���	��ก�� ����6�(����������(ก��
!��&:�        
���	��ก��7��3& 

*.	.3717(�)���ก0�ก1(�������ก��)��
3717(� 

:   ��6�(K0�((ก)���ก0�3�����(��+�2�&:������กB�;(�กB���ก������)1 &���	A3	����� K0�((ก
)���ก0�(��3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�3��/��3717(�2���0��1�	
�2��3��
21()�1��5( )���ก0�2��	
�ก��)��3��8�5�(ก��)��*.	. /��K0�((ก)���ก0���@N �
)�� *6(�(กก�1��
3&�� K0�76()���ก0��1� )���3�1��(� ก�1� 30 ��� �213�1�ก.� 60 ��� ก1(����	
�ก��)��8)��&:����371
7(�)���ก0� �@6�(5(3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�D��82�� 6�(�35�� �
! 
(ก) ก1(��������(� 5 &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�กK0�((ก)���ก0�3�������� ��ก������)1  

&���	A3	��1� (1) )���ก0��
!3�1�&:�)�6(3�170ก���8)��&:�2��*��	
�*����7����5���&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 5( K0�((ก)���ก0�3��(
ก21(3& )�6( (2) )���ก0��
!*����78������&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 3��2���ก�1���(��� 50 5( � .�ก( 	��5�!�	
� 1 5( K0�((ก)���ก0� )�6( 

(5) � �������(� 5  &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�6( � ���������(ก��
!�8� P )�� ��ก���
����(� 5 &?����21���((ก)���ก0� )�6( 

(�) 7��K0�((ก)���ก0�*����7�*� 3���1� �(ก��
!�2��)���ก0��
!3�1)�6(3�1*����7)�ก�&:��1�8���1�� 
5( K0�((ก)���ก0��@6�(&��/���;	� D�B
(�ก�3��(
ก21(3& )�6( 

( )  7��K0�((ก)���ก0�*����7���)�� .�	��8�������	
��	1�ก��)�6(�
ก�1��	�)���ก0� )�6(K0�((ก)���ก0�
�
� .�ก( 	����!�	
� 1 �ก.�ก�1�(�2��5�!�2���	
�ก��)��3��/��������)1 &���	A3	�
D��)�� ��กก��3717(�)���ก0� )�6( 

ก�����(����������1���6�(76( : A-(tha) ��ก��.B�	 IJ	�; ��	2.! *; (&���	A3	�) ���ก�� ��6�(���	
� 24 ������ 2552 
K0��	�K0�76()���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   
���	���
��)���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   

4. )���ก0���(�*.	.�����	.*/ก� ���ก�� (�)���) ���! 	
� 1/2553 ���ก��)��3717(� &? @.A 2563 LN� K0�((ก)���ก0��
*.	.3717(�ก1(�ก��)�� 

��กB��ก���*�(5�� : �@6�(�*�(5��21(&������	���3& 
�0��1�	
�2��3��21()�1�� : 1,000 ��	 
�����*�(5��21()�1�� : 1,000 ��	 
������	
��*�(5�� : 1,000,000 )��� 
������)���ก0�� �)�6( : 1,000,000 )��� 
(���)���ก0� : 10 &?  
���((ก)���ก0� : ���	
� 17 @CBD��� @.A. 2553 
������ก��)��3717(�)���ก0� : ���	
� 17 @CBD��� @.A. 2563 
)��ก&��ก��)���ก0� : 3�1�
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(�2���(ก��
!�5( )���ก0� :  (�2���(ก��
!���(��� 5.0 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 1 O &?	
� 10 �����ก���((ก)���ก0� 

���������(ก��
!� : 	�ก���	
� 17 ก��D�@��; @CBD��� *. )��� ��� @CA�.ก��� 5( 	�ก&?2�(�(���)���ก0�  )�ก
������ก��)��������(ก��
!�2� ก�����)���	��ก�� ����6�(����������(ก��
!��&:�        ���	��
ก��7��3& 

*.	.3717(�)���ก0�ก1(�������ก��)��
3717(� 

:   ��6�(K0�((ก)���ก0�3�����(��+�2�&:������กB�;(�กB���ก������)1 &���	A3	����� K0�((ก)���
ก0�(��3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�3��/��3717(�2���0��1�	
�2��3��21(
)�1��5( )���ก0�2��	
�ก��)��3��8�5�(ก��)��*.	. /��K0�((ก)���ก0���@N �
)�� *6(�(กก�1��3&
�� K0�76()���ก0��1� )���3�1��(�ก�1� 30 ��� �213�1�ก.� 60 ��� ก1(����	
�ก��)��8)��&:����3717(�
)���ก0� �@6�(5(3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�D��82�� 6�(�35�� �
! 
(ก) ก1(��������(� 5 &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�กK0�((ก)���ก0�3�������� ��ก������)1 

&���	A3	��1� (1) )���ก0��
!3�1�&:�)�6(3�170ก���8)��&:�2��*��	
�*����7����5���&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 5( K0�((ก)���ก0�3��(
ก21(3& )�6( (2) )���ก0��
!*����78������&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 3��2���ก�1���(��� 50 5( � .�ก( 	��5�!�	
� 1 5( K0�((ก)���ก0� )�6( 

(5) � �������(� 5  &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�6( � ���������(ก��
!�8� P )�� ��ก���
����(� 5 &?����21���((ก)���ก0� )�6( 

(�) 7��K0�((ก)���ก0�*����7�*� 3���1� �(ก��
!�2��)���ก0��
!3�1)�6(3�1*����7)�ก�&:��1�8���1�� 
5( K0�((ก)���ก0��@6�(&��/���;	� D�B
(�ก�3��(
ก21(3& )�6( 

( ) 7��K0�((ก)���ก0�*����7���)�� .�	��8�������	
��	1�ก��)�6(�
ก�1��	�)���ก0� )�6(K0�((ก)���ก0��

� .�ก( 	����!�	
� 1 �ก.�ก�1�(�2��5�!�2���	
�ก��)��3��/��������)1 &���	A3	�D��)�� 
��กก��3717(�)���ก0� )�6( 

(�) �&:�ก��
)�6(� 6�(�35	
�������)1 &���	A3	�ก��)���@.���2.�8�D��)��  
ก�����(����������1���6�(76( : A-(tha) ��ก��.B�	 IJ	�; ��	2.! *; (&���	A3	�) ���ก�� ��6�(���	
� 19 ��B��� 2553 
K0��	�K0�76()���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   
���	���
��)���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   

5. )���ก0���(�*.	.�����	.*/ก� ���ก�� (�)���) ���! 	
� 2/2553 ���ก��)��3717(� &? @.A 2563 LN� K0�((ก)���ก0��
*.	.3717(�ก1(�ก��)�� 

��กB��ก���*�(5�� : �@6�(�*�(5��21(&������	���3& 
�0��1�	
�2��3��21()�1�� : 1,000 ��	 
�����*�(5��21()�1�� : 1,000 ��	 
������	
��*�(5�� : 1,000,000 )��� 
������)���ก0�� �)�6( : 1,000,000 )��� 
(���)���ก0� : 10 &?  
���((ก)���ก0� : ���	
�  13  ������ @.A. 2553 
������ก��)��3717(�)���ก0� : ���	
�  13 ������ @.A. 2563 
)��ก&��ก��)���ก0� : 3�1�
 
(�2���(ก��
!�5( )���ก0� :   (�2���(ก��
!���(��� 4.8 21(&? *��)�����������2�! �21&?	
� 1 O &?	
� 10�����ก���((ก)���ก0� 

���������(ก��
!� : 	�ก���	
� 13 �
���� �.7����� ก������ ������ 5( 	�ก&? 2�(�(���5( )���ก0� /����	��
ก��������(ก��
!� ����ก8����	
� 13 �
���� @.A. 2554 )�ก������ก��)��������(ก��
!�
)���ก0�2� ก�����)���	��ก��5( �����@��.��;����6�(����������(ก��
!� �&:����	��ก��7��3& 
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*.	.3717(�)���ก0�ก1(�������ก��)��
3717(� 

:   ��6�(K0�((ก)���ก0�3�����(��+�2�&:������กB�;(�กB���ก������)1 &���	A3	����� K0�((ก
)���ก0�(��3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�3��/��3717(�2���0��1�	
�2��3��
21()�1��5( )���ก0�2��	
�ก��)��3��8�5�(ก��)��*.	. /��K0�((ก)���ก0���@N �
)�� *6(�(กก�1��
3&�� K0�76()���ก0��1� )���3�1��(�ก�1� 30 ��� �213�1�ก.� 60 ��� ก1(����	
�ก��)��8)��&:����371
7(�)���ก0� �@6�(5(3717(�)���ก0�	�! ������ก1(�������ก��)��3717(�D��82�� 6�(�35�� �
! 
(ก) ก1(��������(� 5 &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�กK0�((ก)���ก0�3�������� ��ก������)1 

&���	A3	��1� (1) )���ก0��
!3�1�&:�)�6(3�170ก���8)��&:�2��*��	
�*����7����5���&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 5( K0�((ก)���ก0�3��(
ก21(3& )�6( (2) )���ก0��
!*����78������&:�
� .�ก( 	��5�!�	
� 2 3��2���ก�1���(��� 50 5( � .�ก( 	��5�!�	
� 1 5( K0�((ก)���ก0� )�6( 

(5) � �������(� 5  &? ����21���	
�((ก)���ก0� )�6( � ���������(ก��
!�8� P )�� ��ก���
����(� 5 &?����21���((ก)���ก0� )�6( 

(�) 7��K0�((ก)���ก0�*����7�*� 3���1� �(ก��
!�2��)���ก0��
!3�1)�6(3�1*����7)�ก�&:��1�8���1�� 
5( K0�((ก)���ก0��@6�(&��/���;	� D�B
(�ก�3��(
ก21(3& )�6( 

( ) 7��K0�((ก)���ก0�*����7���)�� .�	��8�������	
��	1�ก��)�6(�
ก�1��	�)���ก0� )�6(K0�((ก)���ก0�
�
� .�ก( 	����!�	
� 1 �ก.�ก�1�(�2��5�!�2���	
�ก��)��3��/��������)1 &���	A3	�
D��)�� ��กก��3717(�)���ก0� )�6( 

(�) �&:�ก��
)�6(� 6�(�35	
�������)1 &���	A3	�ก��)���@.���2.�8�D��)��  
ก�����(����������1���6�(76( : A-(tha) ��ก��.B�	 IJ	�; ��	2.! *; (&���	A3	�) ���ก�� ��6�(���	
� 23 @CA�.ก��� @.A. 2553 
K0��	�K0�76()���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   
���	���
��)���ก0� : �����	)��3	� ���ก�� (�)���)   

7.1.3 !�"#���  

� ���	
� 31 ������ 2553 �����	.*/ก� ���ก�� (�)���) �
2�R���ก� .�����*�!�� �)�6(�0��1� 72,513.37 ������	  /��2�R���ก� .�	
��
(�2��
�(ก��
!�� 	
��
(�2���(ก��
!�(�018���)�1� ��(��� 0.75 O 2.50 ���(���� �)�6(�S�
�� 68 ���  

 

7.1.4 %	&!ก�����#'
�(�	)*&��	�
�+��'+��*,&��-,�-(�ก����!'&ก
�&&ก�����&%
����ก������ ��*&ก
�����
��
%&����.�� �/��-,
%	&!ก��/��ก�'
#�-���.���'#���
�/	#� 

3�1�
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7.2      (�	)*&��	 

K0�76()���	
�76()���*0 *�� 10 �����ก 	
��
�6�(&��กT2��	���
��K0�76()��� � ���	
� 5 �ก���� 2554 �
�� 21(3&�
! 

0*,&(�	)*&��	

��	�
��� ��	���������� �#� �	&���

 1. ��.B�	 	.*/ก�3I�����
��ก��U& ���ก�� (�)���) 728,032,730               - 728,032,730               99.984                        

 2. ���ก.22.��� 3ก�ก1(ก.� 23,900                        - 23,900                        0.003                          

 3. �� @�*�5 @�&��D� 8,100                          - 8,100                          0.001                          

 4. �� *��*�D���
 &J��� ��� A; 6,000                          - 6,000                          0.001                          

 5. �� ���.2 /ก�����ก�� 6,000                          - 6,000                          0.001                          
 6. ���*���2. 2�! ��.�.� 5,000                          - 5,000                          0.001                          

 7. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 4,800                          - 4,800                          0.001                          

 8. ����
��0��; �*�.��*���� 4,000                          - 4,000                          0.001                          

 9. ���&���� �
��&����ก�� 3,624                          - 3,624                          0.000                          

 10. �� ����
�0��; �(��.++� 3,000                          - 3,000                          0.000                          
 �#�ก
�)*&��	%&�(�	)*&��	�����/ 10 �
���ก 728,097,154               - 728,097,154               99.992                        

 K0�76()�������1(�(6�� 54,992                        104                             55,096                        0.008                          
�#� 728,152,146            104                        728,152,250            100.000                  

67
#��	
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�8���2�� 18 �)1 @�������++�2.��ก.�*7����ก��� .� @.A. 2551 ก��)��)����.8)������8�76()���)�6(�
3��LN� )���5( *7����ก��� .� 
�)1 8��)1 )�N� 3�1�1�/��	� 2� )�6(	� (�(��ก.���(���*.�5( ������)���	
����)�1��3������	�! )�� �����213�����(��+�2��ก������)1 &���	A3	�
)�6(�&:�3&2��)��ก�ก�d;	
�������)1 &���	A3	�ก��)�� /��������)����� ก�1��8)����7N )���5( K0�	
��ก
���5�( ก�������2��5�� 2��	
�76((�01)�6(�
3��
���� 	�! �
! )���2��5�� 2��3�1���7N )������.�*.	.	
�3�1�
*.	.((ก�*
�  ��!�  ��.B�	 	.*/ก�3I�����
��ก��U& ���ก�� (�)���) 3�����(��+�2��ก������)1 
&���	A3	���6�(���	
� 13 @CA�.ก��� 2551 8)�76()�6(�
3��LN� )���5( ����� 8�(�2����(��� 100 5( ������)���	
����)�1��3������	�! )������&:�
������3�1�ก.� 728,152,250 )��� 

7.3 ���
�ก
�6'
����89(� 

�������@.������1��� .�&e�K�&�����&?8)�ก����.B�	8)+12��K�ก��&��ก(�ก��5( �����8�(�2��ก���1��� .�&e�K�2�! �21��(��� 50 
5N!�3& �@6�(8)���.B�	8)+1�
���3���@
� @(	
��1��� .�&e�K�8)�ก��K0�76()��� 	�! �
! (�2��ก���1��� .�&e�K�5( �����5N!�(�01ก��K�ก�������.� �� ก���	;
��ก.� ��������&:�8�ก��8��� .��@6�(ก��� 	�� �����@
� @(5( � .�	��8�������� ���7N D��ก���;	� �A�Bfก.����ก���51 5��	
��&�
����&� 3&     

���ก���ก�������(��@.�����ก���1��� .�&e�K���)�1� ก��8)��ก1K0�76()���3�� ��6�(�)M��1� ������
K�ก��3�*����@(	
���	����1���!� ���
��� ��8)�	
�&�����K0�76()���	���8�ก��&��������! 7��3& 
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8. ก����	ก�� 

8.1 �������ก����	ก�� 

�. ��	
�� 31 ��	���� 2553 �	���������ก���ก����� 3 ��� ���ก������ (1) ���ก���ก���	���� (2) ���ก���ก����� �� !"� 
(3) ���ก���ก��#��$%�� &��'�� "�(ก������&��(%���(ก��)*� +�	,�(ก"+-�
�%&ก�.�/	�0�!�����1�
&2"��3( ���ก���ก��%�� �!"�4�$����
�-�#��!
	���50	�6��0-
�����1�
7 8- �*� ���1�
 
�%&ก�9:!		.;��"ก�+<� $=�ก�� (� �;	) .4��(! -(.���� 
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8.1.1 ���ก���ก�������� 
�. ��	
�� 31 ��	���� 2553 ���ก���ก���	�������ก������ก���ก��$=�	�	 9 
-�	 ��(	�3 

;*��-%ก+" #=�! 	-( 
1. 	���"��  ��(ก�ก	ก �����	���ก���ก��  

2. 	��2�	 ��
 ;�(  (	���."?ก@�	.���6 .�; ;�() /1 ��(�����	���ก���ก�� !"�ก���ก����� �� 

3. �5. ��. ��(���#	6 .4����$�����B	6 ก���ก����%�� !"������	���ก���ก��#��$%�� 
4. 	�(%���	���� ก	ก��B	6 ก���ก����%�� !"�ก���ก��#��$%�� 
5. 5.��. ����� 
�	ก� ก���ก����%�� !"�ก���ก��#��$%�� 
6. 	��2�&�2�&ก� &	�0�� ก���ก�� !"�ก���ก����� �� 
7. 	��4�;��  F�	
����;�#� ก���ก�� 

8. 	�(��	+; �'�5�ก��G5���ก+" /1 ก���ก�� !"������	���ก���ก����� �� 

9. 	��%+
�5	6  .�*�(��	��(�" ก���ก�� !"�ก���ก����� �� 
 ���. #+: - ก���ก����%�� ���+�%���#�#��,�� 8.3 
/1 .4*��7 �.�/	9�#��,����(���,�(�	���� ���ก���ก���	����
�3(���9���������ก���=��(#=�! 	-(ก���ก��7	ก�����;+�%���8   

I0�)*� +�	 ���$=��J 2553 .�*����	
�� 29 .�1��	 2553  %-(I"7 �%��;�ก,�(���ก���ก��;+��*�	 ��	���ก������ ���ก���ก����� �� 
!"����ก���ก��#��$%���������ก���=��(#=�! 	-(.;-	ก�	  
�����;+����ก���ก���	���� ���3(
�� 3/2553 .�*����	
�� 11 ��)+	��	 
2553 &��,��.%	�!	�,�(���ก���ก��%�� �!"�4�$�����-�#��!
	,�(���1�
7 8- 9��!#-(#�3(%��;�ก.���,�(���ก���ก��;+�
�*�	ก"��.,���=��(#=�! 	-(��ก���� 	K�(
�3(��� 	�ก. 	*�$�กก���=��(#=�! 	-(ก���ก���	����!"�� 
�����;+�9��!#-(#�3( 	��2�	 ��
 
;�( .�/	 ��(�����	���ก���ก���	���� !"�ก���ก����� ��  !"�	�(��	+;  �'�5�ก��G5���ก+" .�/	 �����	���ก���ก����� ��  
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ก���ก��I0����=�	�$"(	��I0ก4�	�	���� 9��!ก- 	�(��	+; �'�5�ก��G5���ก+"  	���."?ก@�	.���6 .�; ;�(  	��2�&�2�&ก� &	�0�� !"�	��%+
�5	6  .�*�(
��	��(�" &�� 	�(��	+; �'�5�ก��G5���ก+" "("���*�;*��!"����
��#��%=���8,�(�	����  �*� ก���ก��%�(�	$�ก���;*����(#-�9�	�3"("���*�;*��
�-��ก�	 !"����
��#��%=���8,�(�	���� 	���."?ก@�	.���6 .�; ;�(  �*� 	��2�&�2�&ก� &	�0��  �*� 	��%+
�5	6  .�*�(��	��(�" 
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,��.,# �=�	�$  	��
��!"��������I��;��,�(���ก���ก���	���� 

'��7#� "�ก.ก�L6ก��ก=�ก��!�����ก"+-� (Consolidated Supervision) ���ก���ก���	����
=� 	��
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�� !"��������I��;��9����-�(
%��0��6 

13 ���(�	ก���=�.	�	�+�ก�$ !"�I"���ก��ก��#-�I0�)*� +�	 
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I0�7 ����ก��
�(��;�;�4	�3	���� .��	!#-$�9��4�	$�กก����"�ก1����(ก"-����!"��9�-	���ก�-� 2 �J 

7. 9�-.�/	ก���ก��
��9�����ก��!#-(#�3(,K3	.4*��.�/	#��!
	,�(ก���ก��,�(���1�
 I0�)*� +�	���7 8-  �*�I0�)*� +�	@K�(.�/	I0�
��.ก����,��(ก��         
I0�)*� +�	���7 8-,�(���1�
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8. 9�-���ก��ก�$ก��
����%'�4��-�(.����ก�	!"�.�/	ก��!,-(,�	
����	��ก��ก�$ก��,�(���1�
 �*����1�
�-��  �*�9�-.�/	 +�	%-�	
����	��7	 ��(
 +�	%-�	  �*�.�/	ก���ก��
����%-�	�-����� ��(�	 "0ก$��( 4	�ก(�	 
����Kก1�
�����.(�	.�*�	���$=�  �*� )*� +�	.ก�	����"� 	K�(,�($=�	�	
 +�	
����%�
����ก.%��(
�3( ��,�(���1�
�*�	 @K�(���ก��ก�$ก��
����%'�4��-�(.����ก�	!"�.�/	ก��!,-(,�	
����	��ก��ก�$ก��,�(���1�
  �*�
���1�
�-�� 

9. 9�-��"�ก1���*�	7�
��
=�7 �9�-%����)7 �����. ?	��-�(.�/	��%��.ก����ก��ก���=�.	�	(�	,�(���1�
 

8.4 �"����14�ก���ก��1��+,������� 

8.4.1 ������ก0���	�"����14�ก���ก��1��+,������� 
���1�
 
�%&ก�9:!		.;��"ก�+<� $=�ก�� (� �;	) ���1�
7 8-,�(ก"+-�
�%&ก� .�/	���1�
.����7	ก"+-�
��$-���-�#��!
	7 �!ก-ก���ก�� ���1�
�-��
+ก

���1�
 ���)K(�	����
�%&ก� $=�ก�� (� �;	) $�9�-��ก��;=����-�#��!
	7�` 7 �!ก-ก���ก�� 
  
8.4.2 �"����14�4 .�#5������� 

�	����
�%&ก� $=�ก�� (� �;	) 9�-��ก��$-���-�#��!
	7�` 7 �!ก-ก���ก��  &��7	�J 2553 �	����$-���-�#��!
	7 �!ก-I0���� ��  $=�	�	  
31 ��� (9�-���I0���� �� 5 ���
��%�(ก�����1�
7 8-
��9�������� ��� (Secondment) 7 ������ ��$��ก���	����) .�/	$=�	�	��� 101,529,738.96 
��
   &����0-7	�0��-�#��!
	���.�*�	 .(�	.�*�	 .(�	%�
�ก�(
+	%=���(."�3�(;�4 !"�&�	�%@K�(!��I�	#��I"ก���=�.	�	(�	,�(�	����  
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8.5 ก��ก0�ก��	,1�ก��ก��  

�	����7	f�	����1�
�-��,�(ก"+-�
�%&ก� 9����ก��ก=� 	�9����-�(;��.$	7	,����(���,�(�	�����-��	����#��(�\���#�#��	&����ก��ก=�ก��
�0!"ก�$ก��,�(ก"+-�
�%&ก� @K�(ก=� 	�!"�ก=�ก���0!"&�����1�
 
�%&ก�9:!		.;��"ก�+<� $=�ก�� (� �;	) &��.��-(���� ��(	�3	7	 ��,��	�3$�.�/	ก��%�+�
,���0"ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��,�(ก"+-�
�%&ก� 

ก"+-�
�%&ก�7 �����%=���8ก��ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��&���+-(.	�	ก��7 ����ก��
�(ก��.(�	
��
�	%��� %���(%���6 !"�. ���%� .4*��#��%	�(����
#��(ก��,�("0ก��� &���K����	7	��#�f�	%0(%+����	$��������!"�ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
���� ����#�� 	�ก�-��+�ก�$#��(�=�.	�	����0-9�ก��ก��.�/	
4".�*�(
����,�(%�(�� !"�ก���0!"I0���%-�	9��.%��
+กก"+-�
��.ก����,��( 9�-�-�$�.�/	I0�)*� +�	 4	�ก(�	 "0ก��� �0-���!"�.$�� 	�3 �0-!,-( %�(�� !"�%��(!��"���   

ก"+-�
�%&ก�9��ก=� 	�	&����ก��ก=�ก���0!"ก�$ก�� (Corporate Governance Policy) @K�(�����"+�&��(%���(ก��ก=�ก���0!" !	��\���#�7	ก��
ก=�ก���0!"ก�$ก�� &��(%���(ก���\���#�(�	  	��
��,�( 	-��(�	ก=�ก���0!" !"� 	&����ก���\���#�(�	!�����50	�6 .4*��7 ����1�
!"����1�
�-��
�\���#�#��	&����ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��,�(ก"+-���-�(.��-(���� ก"+-�
�%&ก�9��$��
=� u!	��\���#�7	ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��v (Corporate Governance 
Code of Conduct) .4*��.�/	!	�
�(7 �!ก-���ก���ก�� I0���� �� !"�4	�ก(�	,�(ก"+-�
�%&ก�7	ก���\���#�#��ก] ��� ก]��.����!"�,����(���     

��.ก����,��( .4*��7 ����	7$�-����1�
7	ก"+-�
�%&ก� �=�.	�	�+�ก�$�����������I��;��%0(%+� ������&��-(7% !"��\���#�#-�I0���%-�	9��.%����-�(.
-�.
���ก�	 
���
�3(.4*��%	��%	+	7 ����1�
7	ก"+-�
�%&ก���ก����� ��$��ก����������@*��%�#�6%+$��# �����%�
��'�4!"����%�
��I" ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
��ก"+-�
�%&ก�
�K�.�/	 "�ก7	ก���=�.	�	�+�ก�$����-�(#-�.	*��( !�-(.�/	 5  ��,�� "�กก"-���*� %�
��,�(I0�)*� +�	  ก���\���#�#-�I0�)*� +�	��-�(.
-�.
���ก�	  �
��
,�(  
I0���%-�	9��.%�� ก��.�j�.I�,���0"!"�����&��-(7% !"� �������I��;��,�(���ก���ก�� (���"�.����,�(!	��\���#�7	ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��,�(
ก"+-�
�%&ก� %����)�09��$�ก.�?�9@#6 (www.tisco.co.th)  

 "�กก��ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��,�(ก"+-�
�%&ก�
��ก=� 	�&�����1�
 
�%&ก�9:!		.;��"ก�+<� $=�ก�� (� �;	) !"�7;���(���ก�����1�
7	ก"+-�
�3( �� 
%�+�9����(	�3 

1. ��4��!�+,�6-��%�� 

���1�
#�� 	�ก)K(����%=���8,�(%�
��,�(I0�)*� +�	I0�.�/	.$��,�(���1�

��!
�$��( &��ก����ก1�%�
��!"�I"���&�;	6,�(I0�)*� +�	
+กก"+-�
��-�(.%��'�� %�
��,�3	4*3	f�	#��ก] ���,�(I0�)*� +�	 9��!ก- ก��@*3�,�� �*�&�	 +�	 ก����%-�	!�-(7	ก=�9�,�(���1�
 ก��9�����,-��%��,���0",�(
���1�
��-�(.4��(4�I-�	
�(;-�(
�(
��.,��)K(9��(-��!"�7	.�"�
��. ���%� ก��.,���-�����;+�.4*��7;�%�
����ก.%��(7	
�����;+�I0�)*� +�	.4*��!#-(#�3( �*�
)��)�	ก���ก�� ก=� 	��-�#��!
	ก���ก�� !#-(#�3(I0�%����8;�!"�ก=� 	�$=�	�	.(�	�-�%����8;� ���)K(.�*��(�*�	` 
����I"ก��
���-�(��	��#-�
���1�
 .�/	#�	 	�ก$�ก	�3���1�
%-(.%���7 �I0�)*� +�	7;�%�
��,�(#	��-�(.#?�
�� &��ก���=�	������%���ก!"�$�� �;-�(
�(��	.�/	ก��.�*3�7 �I0�)*� +�	
%����)7;�%�
��9��&��9�-�+-(��ก .;-	 ก��7 �,���0"%=���8I-�	.�?�9@#6,�(���1�
 ก��$��7 ��� 	-��(�		�ก"(
+	%��4�	�6.4*��#��#-�%*��%��ก��I0�)*� +�	
&��#�( !"�ก���=�	������%���ก7	ก��.,�����;+�I0�)*� +�	 .�/	#�	 

���1�
7 �����%=���8ก��ก�����;+�I0�)*� +�	.�/	��-�(���( ����.�/	&�ก�%%=���8
��I0�)*� +�	$�%����)7;�%�
��.4*����%-�	�-��7	ก��4�$����
#��%�	7$7	.�*��(%=���8#-�(` ,�(ก�$ก�� @K�(9���=�	������%���ก7	.�*��(#-�(` ��(	�3 

• ก��!$�(���"�.����ก�����;+�!"�.�ก%��ก�����;+� 

���1�
$��
=�.�ก%��ก�����;+�
�3('�1�9
�!"�'�1���(กg1 !"�.�j�.I�7 �	�ก"(
+	
���.�/	ก��
���9�"-�( 	��ก-�	ก�����;+�
I-�	
�(.�?�9@#6,�(���1�
 .4*��.�j�&�ก�%7 �I0�)*� +�	9����.�"�5Kก1�,���0"���ก��ก�����;+�"-�( 	����-�(.4��(4� 7	,��
�����1�
$��=�.	�	ก��
$��%-( 	�(%*�.;�8���;+�4����
�3(.�ก%�����ก��ก�����;+�7 �!ก-I0�)*� +�	"-�( 	��9�-	���ก�-� 7 ��	 ก-�	��	���;+�I0�)*� +�	#��
��ก] ���ก=� 	�  

�3(	�3 ���"�.����
�����ก\�	.�?�9@#6 !"�7	.�ก%��
��$��%-(7 �I0�)*� +�	.�/	,���0".����ก�	 	�ก$�ก	�3 ���1�
��("(���ก�5��กก"-��ก��	�����;+�       
I0�)*� +�	
�( 	�(%*�4��46.�/	.�"� 3 ��	#��#-�ก�	 "-�( 	��ก-�	��	���;+�9�-	���ก�-� 3 ��	��ก���� 
�3(	�3 ���"�.��������ก�����;+����+;��.$	�-�.�/	
.�*��(
��$�.%	�.4*��
��� .4*���	+��#�  �*�.4*��4�$����!"��!#-ก��� ���
�3(����. ?	,�(���ก���ก��7	.�*��(��(ก"-�� 
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• ก��.,���-�����;+� 

���1�
$��7 ���.$�� 	��
��.4*��#��$%��.�ก%��,�(I0�)*� +�	 �*�I0�������F�	
�
����%�
��.,���-�����;+�#�����"�.����.ก����ก��.�ก%��
 �*� "�กf�	!%�(����.�/	I0�)*� +�	 �*�I0�������F�	
�
��9��!$�(9��7	 	�(%*�.;�8���;+�.4*����ก1�%�
��!"�����.
-�.
���ก�	,�(I0�)*� +�	 !"�.4*��
�=�	������%���ก7 �!ก-I0�)*� +�	 ���1�
9��	=��������4��.#��6��7;�7	ก��"(
�.���	4����
�3($��4��46��#�"(��!		7	!#-"�����7 �!ก-I0�)*� +�	���� 
%-(I"7 �ก��"(
�.���	.�/	9������������.�?� !"�)0ก#��(  	�ก$�ก	�3  7	�� �-�(ก�����;+� I0�)*� +�	��(%����)"(
�.���	.,���-�����;+�.4*��7;�
%�
����ก.%��(7	����
����(��9��"(��!		9����ก���� %=� ���I0�)*� +�	
��9�-%����)���-�����;+�9������#	.�( !"����������%(�6$����F�	
�7 ��+��"
�*�	.,�����;+�!
	9�� ���1�
9��.%	�;*��ก���ก����%��4���������#� 7 �I0�)*� +�	4�$�������F�	
� ���1�
9��!	� 	�(%*����F�	
�
��I0�)*� +�	%����)
ก=� 	�
�5
�(ก��"(��!		.%��(9��  ��ก
�3( %����)��ก.%��("(��!		"-�( 	��7	 	�(%*�"(
�.���	.,���-�����;+�!"���ก.%��("(��!		@K�(	=�%-(
7 �I0�)*� +�	9�4����ก�� 	�(%*�.;�8���;+� 	�ก$�ก	�3 I0�)*� +�	%����)���	6& "� 	�(%*����F�	
����.'
�*�	 !"� 	�(%*�"(
�.���	.,���-�����;+�
!"���ก.%��("(��!		9��$�ก.�?�9@#6,�(���1�
9����ก���� 

• ก��.�j�&�ก�%7 �I0�)*� +�	@�ก)��!"�!%�(�������. ?	 

7	��	���;+�I0�)*� +�	 �����	
�����;+�$�$��%��.�"�7 �. ���%�!"�%-(.%���7 �I0�)*� +�	��&�ก�%.
-�.
���ก�	7	ก��!%�(����
���. ?	!"�%��)��#-�
�����;+�#����.��������ก�����;+� !"�.�*��(
��.%	�  ���1�
$��=�.	�	ก����-�(��
��%+�7 �ก���ก��
+ก�	 I0���� �������%0( 
���
�3(I0�%����8;� .,���-�����;+�I0�)*� +�	.4*��;�3!$(,��@�ก)����ก���� &��ก���ก��!"�I0���� ��$�������!"�;�3!$(. #+I"��-�(#�(���.�?	$	.�/	
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ก��$-�( 

• ก���=�.	�	ก�����;+�!"���ก.%��("(��!		 


�����;+�I0�)*� +�	$�4�$������.��������#��"=����
��ก=� 	�9��7	 	�(%*�.;�8���;+� .��	!#-
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�3( ��$�,�7 �
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#-�(` $���ก��!$�($=�	�	 �*�%��%-�	I0�)*� +�	 �*�I0�������F�	
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�������;+�����#	.�(  �*� ��I0�������F�	
�7 ����-�����;+� ��
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�(I"���&�;	6   ���1�
9��ก=� 	�!	�
�(ก���\���#�(�	,�(4	�ก(�	7 ��\���#� 	��
����������
%+$��#�+#����� �\���#�#��ก] ��� ก]��.����#-�(` !"�9�-7 �����%=���8#-�I"���&�;	6%-�	#	. 	*��������I��;��
����#-����1�
 @K�(���)K(ก��
��
4	�ก(�	9�-	=�,���0"'��7	9�7;�.4*�����&�;	6%-�	#	 ���1�
ก=� 	�7 � ก���ก�� I0���� ��%0(%+�  �*�I0��=��(#=�! 	-(�������� �� 4 ���!�ก 	��#-�$�ก
I0���� ��%0(%+�"(�� I0�@K�(�=��(#=�! 	-(.
���.
-�ก��I0��=��(#=�! 	-(�������� �����
�� 4 
+ก��� ���)K(I0��=��(#=�! 	-(%0(ก�-� �*�.
���.
-�I0�$��ก��^_��
��8;�!"�ก��.(�	 $�#��(���(�	ก��)*����( "�ก
��4�6,�(���1�
7 8-
��#	.�(���)K(�+��"
��.ก����,��()*�.�*��.,���=��(#=�! 	-( !"����(�	ก��
.�"���	!�"(ก��)*����( "�ก
��4�6'��7	 3 ��	
=�ก��	��$�ก��	
����ก��.�"���	!�"(  ��ก
�3( ���1�
9��ก=� 	���.����.ก����ก��ก��@*3�,�� "�ก
��4�6
,�(4	�ก(�	&��7 �4	�ก(�	.�j���8;�@*3�,�� "�ก
��4�6ก�� ���1�
 "�ก
��4�6 
�%&ก� $=�ก�� @K�(.�/	���1�
7	ก"+-�
�%&ก�.
-�	�3	 !"�#��(,��	+��#� �*�
���(�	I0���(�����8;�!"�^_��ก=�ก��ก-�	
=����ก��@*3�,�� ��ก
�3(��( ���I0���� �������%0(!"�I0���%-�	����0�,���0"'��7	 
=�ก��@*3�,�� "�ก
��4�6,�(
���1�
7 8-7	;-�(����.�"�#�3(!#- 7 ��	ก-�	��	
=�ก��%+�
���,�(
+ก.�*�	 $	)K( 2 ��	)��$�ก��	���ก�5(�ก��.(�	,�(���1�
7 8- �*����ก���-�!%�(
%�	
��4�6!"� 	�3%�	,�(���1�
7 8- 

ก���ก�� I0���� ��%0(%+�  �*�I0��=��(#=�! 	-(�������� �� 4 ���!�ก 	��#-�$�กI0���� ��%0(%+�"(�� I0�@K�(�=��(#=�! 	-(.
���.
-�ก��      
I0��=��(#=�! 	-(�������� �����
�� 4 
+ก��� ���)K(I0��=��(#=�! 	-(%0(ก�-� �*�.
���.
-�I0�$��ก��^_����8;� ���)K(�0-%��%!"��+#�
����(9�-���"+	�#�'��� 
$�#��(���(�	ก��)*����( "�ก
��4�6,�(���1�
#-�%=�	�ก(�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��4�6!"�#"�� "�ก
��4�6 '��7	 30 ��		��$�ก��	
���=��(
#=�! 	-( !"����(�	ก��.�"���	!�"(ก��)*����( "�ก
��4�6'��7	 3 ��	
=�ก��	��$�ก��	
����ก��.�"���	!�"( 	�ก$�ก	�3 ก���ก��#��(���(�	ก��
)*� +�	,�(���1�
7 8-7 ����ก���ก�����1�

���I-�	���ก���ก��#��$%��
+ก%�3	9#���%��ก���� &�����ก���ก��#��$%��$�4�$����ก��)*�
���( "�ก
��4�6,�(ก���ก��!"����(�	7 ����ก���ก�����1�

���'��7#�ก�$ก���,�(���ก���ก��#��$%��
+ก9#���% 


�3(	�3 �+��"��(ก"-��,��(#�	$�#��(%-(%=�.	����(�	ก��)*����( "�ก
��4�6,�(#	.�(����(���1�
'��7	��	.����ก��
��9��%-(���(�	7 � 
%=�	�ก(�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��4�6!"�#"�� "�ก
��4�6 	�ก$�ก	�3 ก���ก��!"�I0���� ��$�#��(	=�%-(���(�	���ก��ก����%-�	9��.%��,�(#	
 �*��+��"
��.ก����&�(ก�	ก��I0���� ��,�(���1�
 ���1�
7 8-  �*����1�
�-�� 7 �.�/	9�#��ก] ��.���� !"�.(*��	9,#-�(` ,�(���1�

��ก=� 	�&�����1�
 
.4*��7 �%���"��(ก��ก].ก�L6,�(%=�	�ก(�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��4�6!"�#"�� "�ก
��4�6 

.	*��($�กก"+-�
�%&ก�7 �����%=���8��-�(���(#-�����ก����� ��(�	ก��$��ก��
�������%�
��'�4 '��7#�ก���ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
���� 
(Good Governance) $K(9�-��	&����%	��%	+	ก��
=����ก���� �-�(ก�	ก���+��"
����$������,��!��( 	�ก$�ก	�3 ���ก���ก��#��$%��$�
4�$�������ก����(ก"-��!"����ก��.ก����&�( �*����ก��
����$ก-�7 �.ก������,��!��(
�(I"���&�;	6���ก���*�	`��-�(������!"����(�	 !"�/
 �*�.%	�7 ����ก���ก�����1�
4�$����#-�9�  ���1�
$�4�$�������ก���� �-�(ก�	.%�*�	.�/	ก��
=����ก��#���+�ก�$�ก#�
��ก��
=�ก��
�+��"'��	�ก I0���%-�	9��.%��.�/	4�.517	���ก��7�$�9�-��%�
����ก.%��("(��!		7	ก���	+��#����ก����(ก"-��  

3. �4��4!�+,�� �"��8	��� � 
            	�ก. 	*�$�กก��
��I0���%-�	9��.%��%����)!%�(�������. ?	 ���(.���	  �*�.%	�.�*��(%=���8�*�	` 9��&��#�(#-�ก���ก����%��  �*�
���ก���ก��#��$%��!"�� .4*���=�	������%���ก7 �!ก-I0���%-�	9��.%�����(,K3	 ���1�
9��$��7 ���;-�(
�(
�� "�ก "�� ��
� .�j�50	�6���ก��"0ก���
%��4�	�6 .��	6.#��6���ก��
�3(
��%=�	�ก(�	7 8-!"�%�,� .�?�9@#6,�(���1�
 !"�$��7 ��� 	-��(�	.F4�� .4*��7 �I0���%-�	9��.%��!%�(�������. ?	 
���(.���	  �*�.%	�.�*��(%=���8�*�	` #-����1�
9����-�(�����%�
��'�4 .;-	 $��7 � 	-��(�		�ก"(
+	%��4�	�6 ���I��;��7	ก������������. ?	 ,��
���(.���	#-�(` $�กI0�)*� +�	!"�	�ก"(
+	 ,��
�� 	-��(�	
��4��ก��+��"���I��;��7	ก�����,�����. ?	!"�.�*��(������(
+ก,6$�ก4	�ก(�	 	�ก$�ก	�3
��(�� 	-��(�	ก=�ก��!"�����+�'��7	���I��;��7	ก�����,��.%	�!	� ,�����(.���	  �*�.�*��(%=���8�*�	` .ก����,��(ก���+�ก�$,�(���1�
!"�ก]��.���� 
ก��ก=�ก���0!"#-�(`   	-��(�	. "-�	�3$�.�/	I0����ก��(!"����(�	.�*��(
��������%=���89���(���ก���ก��ก=�ก��ก���\���#�#��ก].ก�L6 @K�($�
�=�.	�	ก��!ก�9,�o8 � !"�/ �*� ���(�	#-�9���(���ก���ก��#��$%��.4*��4�$����#������. ���%� &�����ก���ก��#��$%��$����(�	9�
��(���ก���ก�����1�
.4*��
���#-�9� 
 
 
 



������� 1 
������� 8 ก�����ก�� 

 

 8-18  

4.      ก���#9	�+�!���,�1�������#�"&� 

���1�
#�� 	�ก)K(����%=���8,�(ก��.�j�.I�,���0"
��%=���8,�(���1�
 @K�(���)K(,���0"
�(ก��.(�	!"�,���0"
����7;-,���0"
�(ก��.(�	
��-�()0ก#��( ���)��	 &��-(7% .%��'�� !"�
�	ก���6 ���
�3(.�/	9�#��ก] ���!"�ก]��.����#-�(` 
��.ก����,��( 
�3('�1�9
�!"�'�1���(กg1 
I-�	;-�(
�(#-�(` 
��%���ก#-�ก����	 � .;-	 .�?�9@#6,�(���1�
 ,-�����;�%��4�	�6 ก�����;+�	�ก��.���� 6 !"�;-�(
�(ก��.�j�.I�,���0",�(
%=�	�ก(�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��4�6!"�#"�� "�ก
��4�6 .�/	#�	 

���1�
$��
=����(�	#-�(` .4*��	=�%-(#-� 	-��(�	
��.ก����,��(!"�.I�!4�-#-�%�����;	�	4*3	f�	,�(����.�/	����!"�(-��#-�ก��
.,��7$  &�����ก���ก���� 	��
��$��
=����(�	������)K(I"ก���=�.	�	(�	!"�. #+ก���6%=���87	����J7 �I0�)*� +�	9�����
��� !"����I��;��#-�ก��
���.��	����.4��(4�,�(����ก������+�'��7	@K�(ก�����.��	.�*3�(#�	�=�.	�	ก��&�����ก���ก����� �� &�������ก���ก��#��$%��.�/	
I0�%��
�	ก-�	
�����ก���ก�����1�
$�
=�ก���	+��#�ก�����.��	.�/	,�3	#�	%+�
��� 7	���	ก�������(����)0ก#��(,�(���(�	
�(ก��.(�	 
���ก���ก����� ���7 ����ก���ก��#��$%��
=� 	��
��%��
�	���(�	
�(ก��.(�	,�(���1�
!"����1�
�-��7 ���ก��$��
=���-�()0ก#��(#��
��#�f�	ก����8;�
�������(
���9� !"���ก��.�j�.I�,���0"��-�(&��-(7%.4��(4�#-�I0�"(
+	7	ก��#��%�	7$"(
+	 ก"-��&��%�+� ���ก���ก�����1�
.�/	
I0�$��
=����(�	�������I��;��,�(���ก���ก��#-����(�	
�(ก��.(�	!"����ก���ก��#��$%��9����ก���(�	.ก����ก�����.�?	ก��#��$%��
����0-ก�����(�	,�(I0�%����8;� &�����(�	,�(���ก���ก�� ���ก���ก��#��$%�� !"����(�	,�(I0�%����8;� $�������.��9��7	!��!%�(
���ก��,���0"���$=��J (!�� 56-1) !"����(�	���$=��J   

���1�
$��7 ���ก��.�j�.I����;*�� !"��=�	�$ 	��
��,�(���ก���ก�� !"����ก���ก��;+��*�	` $=�	�	���3(,�(ก�����;+� $=�	�	���3(

��ก���ก��!#-"��	.,���-�����;+�7	�J
��I-�	�� �-�#��!
	ก���ก�� ���)K(,���0"ก���ก��!"�I0���� �� !"�,���0",�(�(�6ก��*�	` 7	���(�	
���$=��J !"��	.�?�9@#6,�(���1�
 

���1�
��� ���7 �%=�	�ก.",�	+ก�����1�
 (Corporate Secretariat) !"�  	-��(�		�ก"(
+	%��4�	�6 (Investor Relations) 
=� 	��
��
.I�!4�-,���0",�(�(�6ก� 
�3(,���0"
�(ก��.(�	!"�,���0"
���9�7 �!ก-I0�)*� +�	 	�ก"(
+	 	�ก��.���� 6 "�ก
��4�6 %)���	$����	�������	-�.;*��)*�7	ก��
"(
+	 !"� 	-��(�	ก=�ก���0!"
��.ก����,��( I-�	;-�(
�(#-�(` 9��!ก- ก�����(�	#-�%=�	�ก(�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��4�6!"�#"�� "�ก
��4�6 !"�
.�?�9@#6,�(���1�
7	 ��,�� u	�ก"(
+	%��4�	�6v .4*��7 �I0�%	7$%����)5Kก1�,���0"9��&��%���ก 	�ก$�ก	�3 ��(��ก��$��ก�$ก���#-�(` .4*��.I�!4�-!"�
;�3!$(,���0" ���)K(.�j�&�ก�%7 �I0�.,���-��ก�$ก���@�ก)��,���0"��-�(&��-(7% &����I0���� �������%0(.,���-��ก��;�3!$(���� &��ก�$ก�����(ก"-�����)K(
ก�����;+�	�ก��.���� 6.4*��;�3!$(            I"���ก��ก�����9#���% (Quarterly Analyst Meeting)  ก��!)"(,-��#-�%*����";	 (Press Conference)  
ก��7 �,���0"!��#��#-�#��!ก-	�ก"(
+	!"�	�ก��.���� 6
�3(7	���.
5!"�$�ก#-�(���.
5 !"�ก��4���I0�)*� +�	!"�	�ก"(
+	
�3(7	���.
5!"�
#-�(���.
5  

	�ก$�ก	�3 ก���ก��!"�I0���� ��#��(���(�	7 ����1�

���)K(ก��)*����( +�	,�(���1�
!"�ก����%-�	9��.%��,�(#	 ���"�.����#��
,�� 5  @K�($�9��ก"-��)K(#-�9�	�3   

5. �������+�	$��!����ก���ก�� 

5.1 &��(%���(���ก���ก�� 

���ก���ก��9�����ก�����."*�ก&��4�$����$�ก�����0�  ���%�ก���6 
�ก1� ����.;����;�8
�� "�ก "�� ����@*��%�#�6 
����%����)7	ก��7 �����. ?	
��.�/	��%�� !"�����.,��7$7	�+�ก�$,�(ก"+-�
�%&ก� 
�3(	�3 ก���ก��!#-"�
-�	������ก���=��(#=�! 	-(.�/	.�"� 1 �J 
&��ก=� 	�9��;��.$	7	,����(���,�(���1�
 ���ก���ก�����1�
!"����1�
�-��$�9�����ก��!#-(#�3(7 �-
�3(���7	ก�����;+�I0�)*� +�	%���8���$=��J
+ก
���3(  &��7 ����ก���ก��;+�.�����ก1�ก���67	#=�! 	-(#-�9�$	ก�-����ก���ก��;+�7 �-$�.,�����#=�! 	-(  
 

.4*��7 �ก���ก��!"�I0���� �������%0(%����)�+
�5.�"�7	ก����� ��$��ก�����1�
9����-�(.#?�
��  $K(ก=� 	�7 �ก���ก��!"�I0���� ��
�����%0(�=��(#=�! 	-(�����	ก���ก�� ก���ก����� ��  �*�ก���ก��I0����=�	�$"(	�� #=�! 	-(7�#=�! 	-( 	K�( �*� "��#=�! 	-(7	���1�
�*�	9��   



������� 1 
������� 8 ก�����ก�� 

 

 8-19  

9�-.ก�	 3 ก"+-��+�ก�$ #��
��ก=� 	�9��7	���ก�5�	����! -(���.
59
�&��4�$��������.�/	ก"+-��+�ก�$$�ก�=�	�$����+�ก�$ก�� 	�ก$�ก	�3 
ก���ก�� !"�I0���� ����� "�ก."���(ก�����#=�! 	-( �*�(�	7�
����$ก-�7 �.ก������,��!��(
�(I"���&�;	6  

���ก���ก����$��� ���7 ����ก���ก��;+��*�	.4*��;-��!�-(.��'���,�(���ก���ก��7	ก��%��
�	 �*�
=�ก��5Kก1�.�*��(
#-�(` 
��%=���87	���"�.����  ��
�.;-	 ���ก���ก����� �� !"����ก���ก��#��$%�� ก"+-�
�%&ก�9����� ���7 �.",�	+ก�����1�
�0!"ก�$ก���
#-�(` ,�(���ก���ก�� #��#��7 ���ก���\���#�#���#�,�(���ก���ก�� $��ก�����;+����ก���ก��!"�ก�����;+�I0�)*� +�	 ���)K(ก��$��
=�
 	�(%*�.;�8���;+� ���(�	ก�����;+� !"�  	��
���*�	` #��
�����+9��7	ก] ���!"�ก]��.����,�( 	-��(�	ก=�ก���0!" 

5.2 �
��
!"��������I��;��,�(���ก���ก�����1�
  

���ก���ก�����1�
���
��
 "�ก 2 ���	 9��!ก- �
��
���	I"ก���=�.	�	(�	 !"��
��
7	ก��ก=�ก���0!"ก�$ก�� !%�(7 �. ?	�-�
���ก���ก�����1�
9�-.4��(#��(7 �����%=���8#-�ก��ก=� 	�	&����!"�ก"�+
�6,�(���1�
 !#-��(#��(#��#���0!"����+�ก����� ��(�	,�(���1�

.4*��7 ����	7$9���-�	&����%=���8#-�(`,�(���1�
9��	=�9�7;��\���#���-�(�����%�
��'�4!"����%�
��I" !"�.�/	9�#��ก] ��� ,��ก=� 	� ก\.ก�L6
#-�(` .4*����#�f�	$��������%0(%+�  

(1)  �
��
���	I"ก���=�.	�	(�	 - ก��ก=� 	�	&����!"�ก"�+
�6 

���ก���ก�����1�
#��($��7 ���!I	ก"�+
�6������� 
��%�
��	)K(!	����7	ก���=�.	�	�+�ก�$ !"���%��
�5	67	ก���=�.	�	�+�ก�$7	
�	��#,�(���1�
 %-�	!I	�+�ก�$����%�3	�����.�p� ���
��;��.$	!"�%����)���I"9�� .4*��^_��$��ก��$�%����)	=�9��\���#�!"����.��	I"9����-�(
%��=�.%�� ���ก���ก�����1�
�	+��#�!I	�+�ก�$ .4*��.�/	!	�
�(7	ก���\���#�(�	,�(4	�ก(�	!"�ก��
=�������ก��&��^_��$��ก��7	!#-"��J  
!I	ก���\���#�(�	$������"+�)K(#���-(;�3ก���\���#�(�	!"�.�p� ���
�(�+�ก�$@K�( 7	ก���
��ก���=�.	�	(�	#-�(9�$�ก!I	
��ก=� 	�$�#��(��ก��#��$
!"���.���� 6��-�(%��=�.%�� 	�ก$�ก	�3�����ก�����.��	I" !"����(�	ก����.���� 6I"ก���=�.	�	(�	&��^_��$��ก�� #-����ก���ก�����1�
.4*��
���
��������*� 	����-�(%��=�.%��.4*��7 �ก���=�.	�	(�	���%�I"%=�.�?$"+"-�(#��.�p� ��� ก��#�##��!"����.��	I"ก���\���#�(�	��-�(
%��=�.%��$�;-���-(;�3)K(�����"��.�"*��	,�(I"ก���\���#�(�	$�ก!I	(�	
��9��ก=� 	�9�� .4*���=�.	�	ก��!ก�9,9����-�()0ก#��(!"�
�	
-�(
� 

���ก���ก�����1�
$�ก=� 	�	&����7	ก���\���#�(�	.4*��7;�7	ก��ก=�ก������+�ก���=�.	�	�+�ก�$#��
��9�������� ��� ก����� ��

��4��ก��+��" ก��.�j�.I�,���0"
�(ก��.(�	 ก��#��$%��!"�ก��"(
+	 @K�(%���"��(ก��!I	ก"�+
�6�������!"�����%�3	,�(ก"+-�
�%&ก� 7	ก��
ก=� 	�	&���� ^_��$��ก��$�$��.#����!"�	=�.%	�	&����!"�!	��\���#�.4*��7 ����ก���ก�����1�
�	+��#� &�����ก���ก�����1�
$�#��(�0!"7 �
	&����!"�!	��\���#�.�/	9�#�� "�กก���=�.	�	�+�ก�$,�(���1�
 	&������(ก"-��;-��7 �^_��$��ก��%����)#��%�	7$�=�.	�	ก��9��7	%)�	ก���6
#-�(` .�/	ก��$=�ก������I��4"��
��%����) "�ก."���(9�� ��	.�/	I"$�กก��#��%�	7$
��9�-)0ก#��( 

	&����$�#��(�����"+�ก�$ก��� "�ก
�3( ��,�(���1�
 !"�$�#��(%����)����.�"���	 �*�.4���.#��9��.4*����(���!	��\���#�7 �- �*�
��
��ก��������+(!"�%)�	ก���6,�(�+�ก�$
��.�"���	!�"(9� ก��$��
=�	&����
��;��.$	.�/	"��"�ก1�6��ก1�%����)�p�(ก�	ก��%*��%��
��I��4"��9�� 
���1�
$�
=��+�ก���7 �-9��#-�.�*����ก��$��
=�	&����
��.ก����,��(��(���!"��.
-�	�3	 &�����ก���ก�����1�
���$��7 �������ก�����.��	I" !"�ก��
���(�	ก�$ก���.%���(
��. ���%� 

7	ก���\���#�#��	&����	�3	#��(��ก��$��
=���#�f�	ก���\���#�(�	
��;��.$	&����ก��%*��%����#�f�	��(ก"-��7 �4	�ก(�	
+ก�����
,�(���1�

���&��
���ก�	 
�3(	�3$�#��(��! "-(,�(,���0"���(��(.4��(! "-(.����.4*��7 �.�/	��#�f�	.����ก�	
�3( �� ���ก���ก�����1�
���$��7 ���
��#�f�	7	ก��
�
�	������+(	&����.�/	���3(����.4*��7 �	&����������%���"��(ก��!I	ก"�+
�6
�3(�������!"�����%�3	 

ก"+-�
�%&ก�7 �����%=���87	ก���=�.	�	ก�$ก����-�(�����%�
��'�4'��7#�!	�
�(ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
���� ก"+-�
�%&ก�9�-��	&����
%	��%	+	7 ���ก��
=����ก��ก���+��"
��������.ก����&�(ก�	  �*�ก��
=����ก��@K�(��$ก-�7 �.ก������,��!��(
�(I"���&�;	6 
�3(	�3  �ก.ก�����ก��
��(ก"-�����ก���ก��#��$%��$�4�$�������ก����(ก"-����-�("�.����)��)��	 &��$����(�	 !"�/ �*� 	=�.%	����ก���ก�����1�
4�$����
�	+��#�!"��!#-ก��� ���1�
$�4�$�������ก����(ก"-��.%�*�	ก��
=����ก���ก#�ก�����
���9� �+��"
��.,��,-��
����$$�������,��!��(
�(I"���&�;	6
$�9�-��%�
��7	ก���	+��#�ก��.,��
=����ก����(ก"-�� 



������� 1 
������� 8 ก�����ก�� 

 

 8-20  

(2)  �
��
7	ก��ก=�ก���0!"ก�$ก�� - ก���0!"����+� #��#�����.��	I" !"��������I��;��#-�I"(�	7	 	��
��   

!���-����ก���ก�����1�
$�9����� ��� 	��
��%=���8` %-�	7 8- ���
�3(ก����� ��(�	���$=���	7 �!ก-^_��$��ก��!"��ก?#�� 
���ก���ก�����1�
��(�(���������I��;��7	ก��ก=�ก���0!"!"�#��#��ก���=�.	�	(�	,�(���1�
.4*��ก���\���#�#���
��
���	ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��

����7 ����)��	 ���ก���ก�����1�
������
���)K(%'�4!��"���7	ก���=�.	�	(�	,�(���1�
#"��.�"����
�3(�o$$��#-�(` 
�3('��7	!"�'��	�ก
��
��$��I"ก��
�#-����1�
 @K�(���)K(%'�4!��"���
�(�+�ก�$ &��(%���(,�(ก] ��� ก]!"���.����#-�(` ก���ก�����#�� 	�ก)K('��� 
�������I��
����$.ก��,K3	#��ก] ��� �*�ก]��.����#-�(`  !"�����0!"7 ����1�
��	&����!"������\���#�
��. ���%�.4*������+�ก���=�.	�	(�	,�(
���1�
7 �)0ก#��(#��ก] ��� ,��ก=� 	�!"���.����
��.ก����,��( ก���ก�����#��#�� ������0�.ก����ก��!	�&	��
�(ก��.(�	
�3(7	�����
��()��	 �����
'0��'�� �����;�#� !"������%�ก" ���
�3(ก��.�"���	!�"(#-�(` 
�(ก] ��� ก]!"���.����#-�(` 
����$��I"ก��
�#-����1�
��0-.%�� 

���(�	
��^_��$��ก��$��
=�!"�	=�.%	�7 �!ก-���ก���ก�����1�
 @K�(!%�(,���0"
��.ก����,��(ก��%)�	� !"�I"���ก��ก�����	#-�( ` 
��
� ,���0"
�(ก��.(�	 ก����� ������.%���(.ก����ก��.(�	7 �ก0��*� %'�4�"-�( %'���!"�����I�	I�	,�(#"�� ก��"(
+	 %�	
��4�6!"� 	�3%�	 !"�
ก���\���#�#��ก] ��� ก]!"���.����#-�( `  .�/	.��*��(�*�%=���8
�����ก���ก�����1�
$�7;�7	ก��
=� 	��
��%��%-�(�0!"ก���=�.	�	(�	,�(���1�
  
���ก���ก�����1�
���4�$�������(�	!"�,���0"#-�( ` . "-�	�3	�������������� !"����������(.4*��7 �
���)K(%�88��.#*�	7	���	#-�(` .;-	 
I"���ก��ก��
��)�)�� ����.%���(
��.4���,K3	 ก��7;��=�	�$7	"�ก1��
��9�-)0ก#��(,�(^_��$��ก�� �o8 �
��.ก����ก����������+�'��7	 ก��9�-�\���#�
#��ก] ��� ก] �*���.���� }"} ���
�3(���.�?	�*�	 ` 
����$��I"ก��
�#-�����	-�.;*��)*�!"�����)0ก#��(,�(���(�		�3	` 

���ก���ก�����1�
���ก=� 	�7 �^_��$��ก��$��%-(���(�	.ก����ก��ก���=�.	�	�+�ก�$,�(���1�
.�/	���$=� ���
�3(7 �^_��$��ก��!$�(7 �
���ก���ก�����1�

���)K(%'�4!��"���
�(�+�ก�$ !	�&	��
�(ก��#"�� ��#�f�	
�(�+�ก�$ ก��.�"���	!�"(���	ก]!"���.����#-�(` !"�#��
�-(;�3
�(.5�1fก�$� '����-�(%��=�.%�� 	�ก$�ก	�3���ก���ก�����1�
���ก=� 	�7 �^_��$��ก���� 	��
��!$�(7 ����ก���ก�����1�

���)K(�+�%���
7	ก��!,-(,�	 &�ก�%
�(�+�ก�$ #"��$	����.�"���	!�"(7�` 7	�+�ก�$ !"�,�3	#�	
�(ก��.�*�(@K�(��$$���I"ก��
�#-����1�
 ���
�3(ก=� 	�7 �^_��
$��ก��$�� �,���0"%	��%	+	7 �!ก-���ก���ก�����1�
7	ก����(!I	
�(ก"�+
�6 ก=� 	�	&����  �*�ก=�ก���0!"ก�$ก�� �*��+�ก�$,�(���1�
����  

%=� ��� 	��
��7	ก���0!"ก����� ������.%���( ���ก���ก�����1�
����0!"7 �!	-7$�-�^_��$��ก��
���)K(����.%���(#-�(` 
����$
.ก��,K3	���
�3(��ก����� ��$��ก������.%���(��-�(������!"���.��*��(�*�7	ก����� ������.%���(
��.4��(4�7	ก��ก=� 	�#��;�3�������.%���( ����ก��
���.��	����.%���( ก����	ก��%��
�	!"�����+�����.%���(7	�0�!��#-�(` ,�(%)���	ก��.(�	 
�3(	�3���ก���ก�����1�
���7 �����. ?	;��
!I	�\���#�ก��7	ก����� ������.%���(,�(
�%&ก�@K�(^_��$��ก��$��
=�,K3	 

ก"+-�
�%&ก���0-'��7#�,����(���,�(ก] ��� ก]!"���.����,����(���#-�(` ,�(
�(ก�� !"��� 	��
��$�#��($��
=����(�	#-�(` .%	�#-�
 	-��(�	
��
=� 	��
��ก=�ก���0!".�/	$=�	�	��ก ���ก���ก�����1�
$K(���������I��;��7	ก��$��7 �����������+�#-�(` .4*��7 �.ก������ 
���	7$�-�ก"+-�
�%&ก� 9���=�.	�	ก��&��)0ก#��(#��ก] ��� ก]!"���.����,����(��� &��
����������+���(ก"-�� $�.�/	.��*��(�*�;-��;�3.#*�	7 �. ?	)K(
ก���\���#�
��^_�^k	ก] ���  �*�ก]!"���.����,����(���#-�(` 
��.ก��,K3	 �*���$.ก��,K3	9����-�(
�	
-�(
�  

 
5.3 ���ก���ก��;+��*�	 

.4*��7 �ก��ก=�ก���0!"ก�$ก�����"+.�p� ���%0(%+� !"���ก1���#�f�	ก���=�.	�	(�	7	�����%0( ���ก���ก��9����ก��!#-(#�3(
���ก���ก��;+��*�	.4*��;-��!�-(.��'���,�(���ก���ก��7	ก��%��
�	 �*�4�$����5Kก1�.�*��(#-�(` 
��%=���87	���"�.���� ���ก���ก��;+��*�	��
�=�	�$7	ก��#��%�	7$!
	���ก���ก�� .%	�����. ?	 �*�,��.%	�!	�7 ����ก���ก��#��%�	7$#��ก���
�����ก���ก��. ?	%������� ��� 
��
� ���ก���ก����� �� !"� ���ก���ก��#��$%�� !"��*�	`  �ก$=�.�/	 .�/	����` 9� @K�(�(�6���,�(���ก���ก��;+�#-�(` $�#��(������
. ���%�ก��,	��,�(�+�ก�$ ,��.,#ก���=�.	�	(�	 ���%�ก���6!"�����.;����;�8,�(ก���ก��!#-"��	 !"�.�/	9�#�� "�กก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
��
��  %��;�ก7	���ก���ก��;+��*�	
����%-�	9��.%�� �*���$��%-�	9��.%��7	���ก��7� $�9�-��%�
����ก.%��("(��!		7	ก��4�$�������ก����(ก"-��.4*��
 "�ก."���(����,��!��(
�(I"���&�;	6  

 



������� 1 
������� 8 ก�����ก�� 

 

 8-21  

���ก���ก����ก��ก=� 	��
��
!"�!�-(!�ก,��.,# �=�	�$ 	��
��!"��������I��;��,�(���ก���ก�� ���ก���ก��#��$%�� 
!"����ก���ก����� �� ��-�(;��.$	%�+�9����(	�3 (���"�.�������ก\7	 ��,���-�� 8.1)  

5.4 ก�����;+����ก���ก�� 

���ก���ก����ก��ก=� 	�#���(ก�����;+����ก���ก��9��.�/	ก��"-�( 	�� .4*��7 �ก���ก��!#-"��	%����)$��.�"�!"�.,���-��
���;+�9�� ก���
��������4�.51��$��ก�����;+�.4���.#��#������. ���%�9��   	�ก$�ก	�3 ���ก���ก��9����� ���7 �.",�	+ก�����1�
$��%-( 	�(%*�
	�����;+� 4����.�ก%��
��7;����ก������ก�����;+����ก���ก�� &��.�ก%����,���0")0ก#��(���)��	!"�.4��(4�#-�ก��4�$���� ��ก�����+��-�(
;��.$	�-�.�/	.�*��(
��$�.%	�.4*��
��� .4*���	+��#�  �*�.4*��4�$����!"��!#-ก��� 7 �!ก-���ก���ก��"-�( 	����-�(	���ก-�	ก�����;+� 7 ��	 

7	ก�����;+����ก���ก��  �����	���ก���ก��%	��%	+	7 ���ก��4�$�������.�?	#-�(` ��-�(������&��-(7% !"�$��%��.�"�
��-�(.4��(4�!ก-I0���� ��7	ก��	=�.%	����"�.���� !"����ก���ก��
��$�4�$����!"�7 �,�����. ?	��-�("�.����)��)��	  &�����ก���ก��
%	��%	+	7 �I0���� ��.,���-�����;+����ก���ก��.4*��7 ����"�.����.4���.#��7	f�	�I0����I��;��&��#�( .�*��.%�?$%�3	ก�����;+����ก���ก��  
.",�	+ก�����1�
�� 	��
��$��
=����(�	ก�����;+�.�/	"��"�ก1�6��ก1������"+�
+ก���.�?	 .	*3� � !"�����. ?	 @K�($�)0ก$��.ก?�9����-�(����.����
.4*��ก��#��$%�� 

5.5 ก��4�B	�ก���ก��!"�I0���� �� 

 ก���
����ก��!#-(#�3(ก���ก��7 �- I0���� �������%0($�;�3!$(,���0".ก����ก��ก���=�.	�	�+�ก�$,�(���1�
!"�I"ก���=�.	�	(�	
��I-�	�� 
.4*��7 �ก���ก��7 �-������.,��7$7	�+�ก�$ !"�%����)�\���#� 	��
��9����-�(.#?�
�� &��%-(����0-�*�ก���ก�� 	&���� !"�!	��\���#�,�(ก��ก=�ก��
ก�$ก��,�(ก"+-�
�%&ก�7 �!ก-ก���ก����ก����  	�ก$�ก	�3 ���1�
��	&����7	ก��%-(.%���7 �ก���ก��.,�����ก������ �*�.,���-��ก�$ก���.4*��.�/	.�/	ก��
.4���40	�����0����	#-�(` ��-�(%��=�.%�� &���=�.	�	ก��7 �ก���ก��.�/	%��;�ก,�(%����%-(.%���%)���	ก���ก�����1�
9
� .4*�����
���,���0"
,-��%��7	���	#-�(` ���
�3(.,������ "�ก%0#�
��.�/	���&�;	67	ก���\���#� 	��
��ก���ก�����1�
$�
�.���	  
�3(	�3���1�
$�!$�(ก=� 	�ก������
 "�ก%0#�#-�(` 7 �ก���ก��
���"-�( 	����-�(%��=�.%�� 

5.6 !I	ก��ก=� 	�I0�%*�
��#=�! 	-( (Succession Planning) 

���1�
9����ก��ก=� 	�I0�%*�
��#=�! 	-((�	
��%=���89�����
+ก#=�! 	-( .4*��7 �ก���=�.	�	�+�ก�$.�/	9���-�(����*�	!"�#-�.	*��(  &��
���ก���ก����� ���7 ����ก���ก��%�� �!"�4�$�����-�#��!
	,�(���1�
7 8-�=�.	�	ก���0!"7 ���ก��$��
=�!I	%*�
��#=�! 	-(,�(
I0���� ��%0(%+�,�(���1�
7	ก"+-�
�%&ก�  &��
�
�	!I	��(ก"-��.�/	����` .4*������. ���%�  %=� ���(�	7	#=�! 	-(��� �� I0���� �������%0($�.�/	
I0�4�$����!"����.��	I0�%*�
��#=�! 	-(  



������� 1 
������� 8 ก�����ก�� 

 

 8-22  

8.6 ���������%�ก�� 

ก"+-�
�%&ก�9��$��7 ���!	��\���#�.ก����ก��$��������7	ก�����ก����;�;�4&��.�/	%-�	 	K�(,�(�0-�*��\���#�(�	 (Compliance Manual) !"�
ก=� 	���.����7	ก���\���#�(�	,�(4	�ก(�	!"���#�f�	�-������������4g#�!"���	��9��7	 ,����(���.ก����ก��ก��
=�(�	 !"� Employee Code of 
Conduct  @K�(�	����9��.I�!4�- "�กก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
����7 �4	�ก(�	)*��\���#�9��7	����%*��%��,���0"'��7	�(�6ก� (Intranet system umytiscov) 
.4*��7 �I0���� �������%0(!"�4	�ก(�	
+ก�����
���
�3(�(�6ก��\���#� 	��
��#��!I	(�	,�(�	������������@*��%�#�6%+$��#!"�.�/	����#-��	���� I0���
%-�	9��.%��
+กก"+-� ���
�3(���;�;	
���9� �	����9��ก=� 	��
"(&
1 �ก4	�ก(�	�\���#�#	,��#-�!	��\���#�.ก����ก��$�������� &����� ���7 �
 	-��(�	ก=�ก���� 	��
��#��#���0!"ก���\���#�#��$�������� 
�3(	�3 $��������7	ก�����ก����;�;�4&��%�+�,�(�	��������(	�3 

1. ก���\���#� 	��
����������@*��%�#�6%+$��# !"�
�+#����� 

4	�ก(�	$�#��(�\���#� 	��
����������@*��%�#�6!"��+#����� 9�-��5��#=�! 	-( 	��
��ก��(�	 

=����&�;	6.4*��#	.�(  �*�.�*3����&�;	6.F4��ก"+-�  �*�ก��
=�ก��7� ��	%-�9�7	
�(

+$��# @K�(
=�7 �.ก��ก��.%*���.%��#-�ก"+-�
�%&ก�  �*�"0ก��� 

2.  �������������( ก"+-�
�%&ก�$�7;��������������������(7	ก���=�.	�	�+�ก�$,�(ก"+-�
�%&ก� &��7;������0�
����%����) !"�����;=�	�8.����(I0����ก����;�;�4
��$�4K(ก��
=�7	%)�	ก���6	�3	 ` 
4	�ก(�	
+ก�	$�#��(!	-7$�-� 9���\���#�(�	�	4*3	f�	 "�ก�������������(.%�� 

3. ก���\���#�#��ก] ���!"�ก]��.����#-�(` 4	�ก(�	$�#��(�\���#�(�	7 �.�/	9�#��ก] ��� ก]��.����!"�,����(���
��.ก����,��( 
���
�3(9�-;-��. "*�I0��*�	"�.���ก] ��� ก]��.���� ,����(��� !"�$�������� &��$�#��(
5Kก1�
=�����.,��7$ !"�#��#��,��ก] ���ก]��.����
��.ก����,��( #"��$	,���\���#�
��
.F4��.$��$(ก��%����;�;�4,�(#	.�(7 �.�/	�o$$+��	��0-.%������ 

4. ก����	
Kก,���0"!"�ก��$��
=����(�	,�(���1�
 ก����	
Kก��8;�!"���	
Kก,���0"�*�	` ,�(ก"+-�
�%&ก�$�#��(������)0ก#��(%��0��6!"�
. ���%� ก"+-�
�%&ก�$�9�-�j���(,���0"7�` #-�I0�%����8;�
��9�����ก��!#-(#�3(  �*� 	-��(�	
ก=�ก���0!"�*�	 !"�$�.�j�.I�,���0"
��$=�.�/	7	ก�����.��	����)0ก#��(,�((�ก��.(�	#��
��
��� !"�7	ก�����.��	����)0ก#��(. ���%�,�(ก���\���#�(�	,�(ก"+-�
�%&ก� 

5. ก����ก1�����"��,�(ก"+-�
�%&ก� !"�"0ก��� ก����ก1�����"��,�(ก"+-�
�%&ก� !"�"0ก��� .�/	 "�กก��4*3	f�	7	ก���=�.	�	�+�ก�$,�(
ก"+-�
�%&ก� ,���0"
��.ก����,��(ก�����ก����8;� !"�ก�$ก���,�(ก"+-�
�%&ก� !"�"0ก���)*��-�.�/	
����"�� #��(9�-	=���7;�.4*�����&�;	6%-�	#	  �*�	=�9�.�j�.I�!ก-�+��"�*�	 

6. ����,��!��(
�(I"���&�;	6 4	�ก(�	,�(ก"+-�
�%&ก�$�#��(9�-7 �����%=���8#-�I"���&�;	6%-�	#��. 	*�����
���I��;��
����#-�ก"+-�
�%&ก� !"�$�#��(#�3(.�p� ���ก��#��%�	7$
�(�+�ก�$�	4*3	f�	,�(
I"���&�;	6��	%0(%+�,�(ก"+-�
�%&ก� !"�"0ก��� &�����5$�กก���=�	K()K(���&�;	6%-�	#�� 

�3(	�3 4	�ก(�	$�#��(9�-���,��.%	�I"#��!
	7�` 9�-�-�$�.�/	7	�0�,�(.(�	 ,�(,��8  �*�
.ก����,��(ก��%)�	ก���6 �*�ก�$ก���7�
��$�	=�9�%0- �*���$	=�9�%0-����,��!��(
�(
I"���&�;	6�� �-�(4	�ก(�	ก��ก"+-�
�%&ก�  �*�"0ก��� 

7. ก��%	��%	+	
�(ก��.�*�( ก"+-�
�%&ก���ก] ������$��
+	 �*�
��4�67�` 7 �!ก-4���ก��.�*�(  �*�I0�%�������."*�ก#�3(
�(
ก��.�*�( !"� ���$-��.(�	7 �,����;ก�����$=�  �*�,����;ก��ก��.�*�(  
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8.7 ก��	,1���-.�ก��&$�!���,�<��&� 

�	����7	f�	����1�
�-��,�(ก"+-�
�%&ก��K�!	�
�(ก���\���#�(�	,�(4	�ก(�	7 ��\���#� 	��
����������%+$��#�+#����� �\���#�#��ก] ��� 
ก]��.����#-�(` !"�ก��9�-7 �����%=���8#-�I"���&�;	6%-�	#��. 	*��������I��;��
����#-�ก"+-�
�%&ก� @K�(���)K(ก��
��4	�ก(�	9�-	=�,���0"'��7	9�
7;�.4*�����&�;	6%-�	#	 #����.����
��ก=� 	�&�����1�
7 8-,�(ก"+-�
�%&ก� 
�3(	�3 ก"+-�
�%&ก�9��������!	��\���#�
�(���	�+�ก�$ ก]��.����!"�
,����(��� ���)K($��������7	ก�����ก���+�ก�$,�(�	����9��7	�0-�*��\���#�(�	 (Compliance Manual) ,�(ก"+-�
�%&ก�.4*��.�/	!	�
�(7	ก��
�\���#�(�	,�(4	�ก(�	,�(���1�
7	ก"+-�
�%&ก�
�3( �� 

	�ก$�ก	�3 ��.����.ก����ก��ก��@*3�,�� "�ก
��4�6,�(4	�ก(�	 @K�(ก=� 	�7 �I0���� �������%0( !"�4	�ก(�	.�j���8;�@*3�,�� "�ก
��4�6ก�� �". 

�%&ก� @K�(.�/	���1�
�-�� !"����(�	ก��@*3�,��#-� 	-��(�	ก=�ก�� 	�ก$�ก	�3 ���1�
 ���I0���%-�	����0�,���0"'��7	@K�(���)K(I0���� �������%0(@*3�,��
 "�ก
��4�6,�(���1�
7	;-�(����.�"�#�3(!#- 7 ��	ก-�	��	
=�ก��%+�
���,�(
+ก.�*�	 $	)K( 2 ��	)��$�ก��	���ก�5(�ก��.(�	  �*����ก���-�!%�(
 	�3%�	!"�%�	
��4�6,�(���1�
 &�����1�
$�����#�ก��"(&
1 �ก4��-���ก��	=�,���0"'��7	9�7;�.4*�����&�;	6%-�	#	#����.����,�(���1�
 

8.8 �%���ก� 

� ��	
�� 31 ��	���� 2553 �	����
�%&ก���4	�ก(�	���
�3( �� 1,874 �	 (9�-���I0���� �������%0() !�-(.�/	4	�ก(�	���$=� 1,748 �	 !"�
4	�ก(�	%�88�$��( 126 �	 ��(���"�.����#-�9�	�3 

 31 �.�. 2552 (��) 31 �.�. 2553 (��) 

�	����
�%&ก� 1,741 1,874 

'�� "�(ก������&��(%���(ก��)*� +�	!"��.%�?$ �	����
�%&ก�9����ก��&�	����4	�ก(�	7	 	-��(�	���	ก��ก=�ก���0!"!"� 	-��(�	
%	��%	+	ก"�(9����50	�6
�����1�
 
�%&ก�9:!		.;��"ก�+<� $=�ก�� (� �;	) 
=�7 ��	����
�%&ก�$���4	�ก(�	.F4��7	%-�	ก��#"��!"�"0ก���%��4�	�6 
!"�%-�	�\���#�ก��!"�����+�%�	.;*��  
�3(	�3 7	�J 2553 �	����
�%&ก�9��$-���-�#��!
	7 �!ก-4	�ก(�	.�/	.(�	 791,712,245.72  ��
  

8.8.1 ก�4%��0����� )�$ ?!�ก�%"�4���ก� 

ก"+-�
�%&ก�$��#�3(ก�(
+	%=���(."�3�(;�4,K3	#��ก]ก��
��( 162 (4.5. 2526) .4*��.�/	%��%��ก��!ก-4	�ก(�	 &������#)+���%(�6.4*��%-(.%���ก��
����������,�(4	�ก(�	ก"+-�
�%&ก� @K�($�
=�7 �4	�ก(�	��.(�	���9��7;�.�*��.ก1������+  �*�.�*����ก$�ก(�	 ��(	�3	.4*��7 �4	�ก(�	.,������ก�����
7	ก�(
+	%=���(."�3�(;�4!"�� 4	�ก(�	$�9�����.(�	#-�.�*��%�3	%��;�ก'�4$�กก�(
+	 !"�9��	=�.(�	ก�(
+	#��ก]ก��
��(F���
�� 162 (4.5. 2526) 
.,��.�/	ก�(
+	$�
�.���	#��4����;��88�#�ก�(
+	%=���(."�3�(;�4 4.5. 2530 #�3(!#-��	
�� 21 ��)+	��	 2533 7		�� uก�(
+	%=���(."�3�(;�4
4	�ก(�	
�%&ก� @K�($�
�.���	!"��v 4����
�3(��,����(���,�(ก�(
+	 .4*��7 �
���)K(ก] ��.���� !"�%�
��#-�(` #�3(!#-ก��.,��.�/	%��;�ก$	)K(ก��%�3	%+�
%��;�ก'�4ก�(
+	 

.(�	%�%� %��;�ก$�$-��.(�	%�%�.,��ก�(
+	 &��7 �	��$��( �ก$�ก�-�$��( !"��	=�%-(.,��ก�(
+	7	��#������"� 5 ,�(�-�$��(#"��9�  �*�7	
��#��.����ก�	ก����#��.(�	%�
�,�(	��$��( 
�3(	�3,K3	��0-ก������%����7$,�(%��;�ก &��%��;�ก%����)!$�(.�"���	!�"(ก�� �ก.(�	%�%�9���J"� 1 ���3(  

.(�	%�
� 	��$��($-��.(�	%�
�7 �!ก-ก�(
+	7	��	.����ก��
��%��;�ก$-��.(�	%�%�.,��ก�(
+	#�����+(�	7	��#������"�,�(�-�$��( ��(	�3 

$=�	�	�J
��
=�(�	 ��#��.(�	%�
�,�(	��$��( (����"�) 

�J
�� 1 5 
�J
�� 2 6 
�J
�� 3 7 
�J
�� 4 8 
�J
�� 5 9 
�J
�� 6 !"��J#-�` 9� 10 
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ก�(
+	��(9��$��#�3(���ก���ก�� @K�(���ก������ก���ก��
����$�กก��."*�ก#�3(,�(%��;�ก !"�ก���ก��
����$�กก��!#-(#�3(,�(	��$��(  
ก���ก��!#-"�
-�	$���0-7	��������"� 2 �J !"�ก���ก��
��#��(��ก#������ %����)ก"��.,����.�/	ก���ก��9����ก  �ก9�����ก��."*�ก#�3(  �*�
!#-(#�3(!"��!#-ก��� ���ก���ก����(ก"-�� ���=�	�$ 	��
��!"��������I��;��7	ก������+��0!"ก����� ��ก�(
+	 ���)K(ก��ก=� 	�	&����ก��
"(
+	!
	%��;�ก
�3( �� 

7	�J 2553 .4*��.�/	ก��.4���
�(."*�ก	&����ก��"(
+	7 �ก��4	�ก(�	
��.�/	%��;�กก�(
+	%=���(."�3�(;�4 ก�(
+	%=���(."�3�(;�4,�(ก"+-�
�%&ก�
$K(9���=�.	�	ก��.�"���	�0�!��ก�(
+	$�กก�(
+	���.'
.����� 2 ก�(
+	 .�/	ก�(
+	���.'
 "��	&����ก��"(
+	 (uMaster Fundv) .4*��7 �%��;�ก
9��."*�ก7 �. ���%�ก��#	.�(��ก���(,K3	 
�3(	�3 ก�(
+	 Master Fund ,�(ก"+-�4	�ก(�	
�%&ก����ก������ 3 	&����ก��"(
+	 !"� 10 
�(."*�กก��
"(
+	 @K�( 3 
�(."*�ก!�ก %��;�ก 1 �	 %����)."*�ก 1 	&����ก��"(
+	 9��!ก- 	&����#��%�� 	�3 	&����I%� 	&���� +�	 !"� ��ก 7 
�(."*�ก 
%��;�ก 1 �	 %����)."*�กI%�ก��"(
+	7	#��%�� 	�3 !"� +�	7	%��%-�	#-�( ` ก�	 
�3(	�3 ก�(
+	9��.�j�&�ก�%7 �4	�ก(�	%����).�"���	!�"(
	&����ก��"(
+	9���J"� 1  ���3( 7	.�*�	ก�ก]��� ,�(
+ก�J 

� ��	
�� 31 ��	����  2553  uก�(
+	%=���(."�3�(;�4 4	�ก(�	
�%&ก�  @K�($�
�.���	!"��v ��%��;�ก
�3(%�3	 1,704 �	 &����,	��,�(ก�(
+	  
568,353,003.94 ��
      

 

8.8.2 ������4�.�8#	���4��?��ก��%��� 

.4*��.%���%���(�+�"�ก'�4!"�.�ก"�ก1�6,�(ก"+-�
�%&ก�  7	�J 2552 ก"+-�
�%&ก�9��ก=� 	�	&����
���9����	
��4��ก��+��"�����"+�
+ก
���1�
 .4*��7 �����#�f�	%0(7	�����.����ก�	 !"�.�/	ก��.4������%�
��'�47	ก����� �� !"�����#-�.	*��(%��=�.%��,�((�	 .;-	 ����ก����� ��
&��(%���(.(�	.�*�	 ����ก��$-��.(�	.�*�	 ก��.ก?�,���0".ก����ก��4	�ก(�	.�*3�(#�	 7	,��.����ก�	ก"+-�
�%&ก�9��ก��$���=�	�$.4*��.�j�&�ก�%7 �%��
(�	�+�ก�$!#-"�%��9���=�.	�	ก�����	
��4��ก��+��",�(#	��-�(. ���%� .4*��7 �%����)!,-(,�	9��7	%'���!��"���
�(�+�ก�$,�(!#-"����1�

'��7	!	�	&����
���9���(#-�9�	�3 

1. ���ก&�ก��#7������"��%���!�ก�%"�4���ก� (Principles of Dealing with People at TISCO Group) 

.	*��($�กก��%���('�4"�ก1�6����.�/	�*���;�4!"�	-�.;*��)*�7	�+�ก�$ก��.(�	������%=���8��-�(���( ก"+-�
�%&ก�$K(9����(!	�����-�	���
.4*�� "-� "��!"�%���(�+�"�ก�,�(ก"+-�
�%&ก�7 ���
�5	�#�.F4��
��. ���%�ก���-�	���,�(ก"+-�
�%&ก�4����%�
��	)K(4g#�ก���,�(�+��"��	$���
%-�	%-(.%���7 ��(�6ก����%�����%=�.�?$ 4 ���ก��,�(ก"+-�
�%&ก� ����(#-�9�	�3  

• "0ก���.�/	 "�ก (Customer Priority) 

• @*��%�#�6���+����� (Integrity) 

• %���(I"(�	
��	-�.;*��)*� (Reliability) 

• .;����;�8��-�(I0�	=� (Mastery) 
 

2. ก���"����?��ก�� (Hiring) 

.4*��#��%	�("�ก1����	 "�ก "��,�(�+�ก�$7	,��.����ก��ก���=��(��B	����,�(ก"+-�
�%&ก�9�� ก"+-�
�%&ก�$K(7;�,������%����) 3 
���ก��.�/	.ก�L67	ก���-�$��(4	�ก(�	 9��!ก- ,������%����)���	�(�6ก� (Organizational Core Competencies) ,������%����)7	ก��
=�(�	 
(Functional Competencies) !"�,������%����)7	ก��.�/	I0�	=� (Leadership Competencies) 
�3(	�3 ก"+-�
�%&ก�$��-�$��(4	�ก(�	
����
�5	�#�!"�
����%����)
�(��;�;�4
��)0ก#��(. ���%�@K�($�;-��7 �4	�ก(�	. "-�	�3	%����)4�B	�5�ก�'�4 .4*��
��$�
=�(�	�-��ก��ก"+-�
�%&ก�7	�������9�� 

.4*��7 �.�/	9�#�� "�ก���1�
'���"
����  ก"+-�
�%&ก���	&����
��$�9�-4�$�����-�$��(8�#�%	�
 !"�%��;�ก7	��������,�( 
���ก���ก�����1�
7	ก"+-�
�%&ก� !"� _̂����� ��,�(ก"+-�
�%&ก� ���)K(.$�� 	��
�����+&%
�����=�	�$��� ������ &��^_��
��4��ก��+��"�� 	��
��$�� �
.��*��(�*�
��. ���7	ก�����%����!"����%��4	�ก(�	 !#-ก��#��%�	7$�-�$��(.�/	�������I��;��,�(I0���� ��7	%�(ก��	�3	` 
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ก"+-�
�%&ก���	&����."*��	#=�! 	-(  �*�&�ก����#=�! 	-($�ก'��7	�(�6ก�7	ก���
����#=�! 	-(�-�(  ��-�(9�ก?�� I0���� ��!"�^_��

��4��ก��+��"ก?�� 	��
��7	ก��%�� ��+�"�ก�$�ก'��	�ก�(�6ก�
���������0� ����%����)  �ก4�$����. ?	�-�������. ���%� .4*����ก1�
��#�f�	�+�'�4,�(
��4��ก��+��"7 ���0-7	�����
����#"��.�"� &��4	�ก(�	7 �-$�#��(��
�ก1�����%����) !"�4g#�ก���
��I%�I%�	.,��ก��
��B	����,�(ก"+-�
�%&ก�9����-�(ก"�ก"*	 

3. ก��40���4 .ก�%"�4���ก� (Employment at TISCO Group) 

.4*��%-(.%�����#�f�	%0(%+�,�(����.�/	���1�
'���" ก"+-�
�%&ก�9��ก=� 	� u "�ก�\���#�
�(�+�ก�$v (Business Code of Conduct) ,K3	
.4*��!%�(�����+-(���	7	ก��.�/	4".�*�(��,�(%�(��  "�ก.ก�L6. "-�	�3$�#��(9�����ก��.���4!"��\���#�#��7	
+ก%)�	
��!"�
+ก&�ก�% &��^_��
��� ��$��=�.	�	ก��#-�(` 
��$=�.�/	.4*��7 �!	-7$�-���ก���\���#�#�� "�ก.ก�L6. "-�	�37	
+ก�����;�3	  @K�(4	�ก(�	
��9�-�\���#�#�� u "�ก�\���#�
�(�+�ก�$v 
��(ก"-��$�9�-%����)
=�(�	ก��ก"+-�
�%&ก�#-�9�!"�$�#��()0ก,�7 ���ก$�กก"+-�
�%&ก� 

ก"+-�
�%&ก���	&����7	ก���-�$��(������� ก��4�	%)�	�ก��$��($�.ก��,K3	.F4��7	ก���ก��^_� k̂	 "�กก��,�(ก"+-�
�%&ก� ก��ก��
=�
����I��7	
�(�+�ก�$ ก��.ก1������+ ก��"���ก&��%����7$ !"�ก��ก��
=�@K�(.,��,-��#��(��ก$�ก(�	#��
��ก=� 	�7	��.����!"�,����(���
��
ก"+-�
�%&ก�$�
�.���	9��ก��ก��
��(!�((�	.
-�	�3	 .�*��7�ก?#��
��ก"+-�
�%&ก�9�-%����)�=��( 	-��(�	 �*� 	-���+�ก�$7�9��9�� ก"+-�
�%&ก�$��=�.	�	ก��
.
-�
��%����.4*�� "�ก."���(ก��.ก��'���ก���-�((�	!"�.4*���\���#�7 �.�/	9�#��ก] ���!�((�	
��.ก����,��( &��$�4�����7 �4	�ก(�	,�(ก"+-�
�%&ก�
9���������.�*�����		���
��%+�.
-�
��$�.�/	9�9�� 

4. ก��#������+�1��ก��?�\���%��� (People Assessment and Development) 

4.1 ก�����.��	I" 

ก��%���(�+��-��+��".����#�	$�ก�+�'�4,�(�+��"
��������. ���%�ก��ก"�+
�6 ��B	���� .
�&	&"�� !"�%'�4!��"���,�(
ก"+-�
�%&ก� ��(	�3	ก�����.��	I"4	�ก(�	$K(.ก��,K3	
+ก,�3	#�		��#�3(!#-ก�����."*�ก4	�ก(�	7 �-$	)K(ก��."*��	#=�! 	-( ก��4�B	���;�4ก��
=�(�	 
!"�ก����(!I	%*�
��#=�! 	-( ^_��
��4��ก��+��"�� 	��
��$�� �.��*��(�*�7	ก�����.��	7 �7	������(�6ก� !"� 	-���+�ก�$!#-"� 	-������%��7	
ก������7;�.��*��(�*���(ก"-��'��7#��=�!	�	=�,�(^_��
��4��ก��+��".4*��7 �%���"��(ก��%'�4!��"���ก���\���#�(�	,�(!#-"�! -( &��%����)
��ก1���#�f�	�+�'�4�+��",�(�(�6ก�9��9��7	,��.����ก�	 

4.2.1 ก��4�B	��+��" 
.4*��7 ��(�6ก�������.$��8.#��&#��-�(#-�.	*��( ก��4�B	�4	�ก(�	@K�(.�/	
��4��ก�
��%=���8
��%+�$K()*�.�/		&����
��%=���8,�( 

ก"+-�
�%&ก� .4*��7 �.ก����B	����ก��.���	�0� ก"+-�
�%&ก�$K(��	&����%	��%	+	7 ���ก��4�B	�
�3(7	%-�	,�(����#��(ก��,�(�(�6ก�!"�ก��4�B	�%-�	
�+��",�(4	�ก(�	.�( 
�3(	�3 .4*��7 �.ก��ก��4�B	�
�����(�*	����ก��.���	�0�&��#	.�(��-�(#-�.	*��( ��B	����7	ก��.���	�0�,�(4	�ก(�		�3$�%-(I"7 �
ก"+-�
�%&ก�4�B	�.�/	�(�6ก�
�������%�
��'�4%0(��-�(#-�.	*��(#-�9� 

7	������(�6ก� ^_��
��4��ก��+��"�� 	��
��7 ������0�!"�4�B	�
�ก1�����%����).4*�����&�;	67	ก��!,-(,�	,�(���1�
 7	
�����%���+�ก�$ ^_��
��4��ก��+��"�� 	��
��7 ��=�!	�	=�7	���	.
�	��!"�����ก��4�B	�.4*��7 �ก��.���	�0�!"�ก��4�B	�#�	
+	���	�+�"�ก���
���%�
��'�4%0(%+�!"�.�/	ก��.4����-�7 �ก���+�ก�$&����� ^_��
��4��ก��+��"��(�� 	��
��.ก?���	
Kก�����0�!"�
�ก1�����%����),�( 	-���+�ก�$
#-�(` 7	ก"+-�
�%&ก�9������ 

5.  ก������������ก�������4���$�$ ? (Career Management) 

.4*��.�/	!�(ก��#+�	%=� ���4	�ก(�	!"�.4*��.%���%���(����!,?(!ก�-(7 �ก���(�6ก� 4	�ก(�	
+ก�	��&�ก�%ก��� 	��7	;���#ก��
=�(�	
�3(7	
�����.����ก�	!"�7	�����%0(,K3	 ก"+-�
�%&ก�.	�	.�*��( uก��."*��	#=�! 	-($�ก'��7	v %=� ���#=�! 	-((�	
���-�(��0- �ก.��	7	ก���
��'��7	�(�6ก�9�-��I0�
��
. ���%� $K($�4�$�����+��"'��	�ก 
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ก"+-�
�%&ก�.�j�ก���(%=� ���ก��4�B	�!"�����ก��� 	��7	;���#ก��
=�(�	7	
+ก�����;�3	 '��7	ก"+-�
�%&ก�
�3('��7	 	-���+�ก�$.����ก�	
!"�,��� 	-��(�	 ก��%*��%��.ก����ก��ก��4�B	�!"�����ก��� 	��7	;���#ก��
=�(�	�� �-�(  �� 	��%��(�	!"�4	�ก(�	$�#��(ก��
=���-�(.�j�.I�
.4*������&��-(7%!"�.4*��7 �������� ��(.�/	
��.,��7$&��;��.$	 

6. ก��������+��� (Performance Management) 

ก����� ��I"(�	����#)+���%(�6.4*��%���(7 �4	�ก(�	�������+-(���	7	ก��7 ����ก��
�����+�'�4!ก-"0ก��� !"�.4*��%���(%��4�	�'�4!"�
����9��.	*3�.;*��7$�� �-�( �� 	��!"�I0��\���#�(�	 7	,��.����ก�	ก����� ��I"(�	.�/	�������I��;����	%=���8,�( �� 	��
+ก�	
�����
��
 	��
��
7	ก��ก=�ก���0!" ก��7 ��=�!	�	=�!"�ก��;�3!	�!	�
�(��-�(%��=�.%��.�/	.��*��(�*�
����
��%+�7	ก��4�B	�I"(�	!"�7	ก��;-��7 �4	�ก(�	9��4�B	�

�ก1�����%����),�(#	 ก����� ��I"(�	��-�(�����%�
��'�4@K�(.	�	ก�����%�I"%=�.�?$#����#)+���%(�6
��#��(ก��.�/	�������I��;�� "�ก,�(
 �� 	��
+ก�	 &�� �� 	��$�#��(������#�3(7$ !"�����%����)7	ก��7;�����!"�����ก����� ��I"(�	 @K�(�(�6���ก��,�(����!"�����ก����� ��
I"(�	9��!%�(9��7	!	�
�(!"��0-�*��\���#�@K�(���ก��	&����	�3 &��^_��
��4��ก��+��"�� 	��
��4�B	�������+( !"���ก1�!	�
�(!"��0-�*��\���#�
��(ก"-�� 

7.    �"����14�1������	�ก��?��ก�� (Employee Compensation and Benefits) 

ก"+-�
�%&ก�)*��-�4	�ก(�	.�/	
��4��ก�
��%=���8
��%+�
��$�#��(�0!"7	.�*��(,�(%+,'�4!"������"��'��7	;���# .4*��7 �4	�ก(�	
=�(�	
��-�(������%+, ก"+-�
�%&ก�$K(9��$��7 ���ก��#��$�-�(ก��4	�ก(�	���$=�
+ก�J .4*��7 �4	�ก(�	9��
���)K(%+,'�4,�(#	.�(.4*��ก���0!"��ก1�
��
. ���%�  !"�$��7 ��� ��(4���"7	%)�	
��
=�(�	.4*��.4�������%���ก7	ก����ก1���ก��.$?��_��   

ก"+-�
�%&ก���	&����7	ก��7 ��-�#��!
	
���� ��&��(%���(
��.�/	����!"���I"7	ก��$0(7$7 �ก��4	�ก(�	 ก"+-�
�%&ก�7;�&��(%���(
�-�#��!
	7	�0�!��I%�I%�	.4*��7 �%���"��(ก��"�ก1��,�((�	 �+�%(�6!"��+�
�	,�(#"��!�((�	 &���-�#��!
	��(ก"-�����)K(.(�	.�*�	 
&�	�% .(�	$0(7$
�3(!���(
��!"�I�	!�� ���)K(���ก�	%�(��  �-���ก1�4����" !"�I"���&�;	6%��%��ก���*�	` 

ก"+-�
�%&ก�7;�����ก����� ���-�$��(!�� Broad Banding .4*������%���ก7	ก���=�.	�	(�	,�(�(�6ก�
����ก��!�-(�����;�3		��� ����	�3
�������*� �+-	.4*��7 �%����)����#��.,��ก��ก��.�"���	!�"(,�(%'�4#"��9�� &��(%���(,�(����	�3
=�7 ��������*� �+-	��ก4�
��$�7 ���(��"
#��!
	!ก-I"(�	!"�����;=�	�87	��;�;�4#"��$	5�ก�'�4,�(4	�ก(�	
�3(7	�����I0�.;����;�8!"�4	�ก(�	
���9� 

7	ก��ก=� 	��-�#��!
	$�7;�������-�#��!
	'��	�ก!"�,��ก=� 	����	����.�/	����'��7	,�(ก"+-�
�%&ก�.�/	.ก�L6  ก"+-�
�%&ก�
��(4�$�����-�9�-.F4���-�#��!
	.
-�	�3	
��.�/	!�($0(7$%=� ���4	�ก(�	  ก��#�3(.�p� ����-��ก�	�� �-�( �� 	��!"�4	�ก(�	I-�	������� ��I"
ก���\���#�(�	 (Performance Management System) ����%��4�	�6
������ �-�(ก�	 ก��4�B	�!"�����ก��� 	��7	��;�;�4&�����ก?)*�.�/	%��(%=���8

��$���ก1�
��4��ก��+��"��	���-�9��9����-�(�� 

ก"+-�
�%&ก�7 ���(��"#��!
	!ก-4	�ก(�	7	ก�����(#-�9�	�3 

7.1 �-�#��!
	#���
��
 	��
��!"��������I��;�� 

(�	
+ก#=�! 	-(7	ก"+-�
�%&ก���ก��ก=� 	��
��
 	��
��!"��������I��;��9��7	���� Broad Banding (�	!#-"�#=�! 	-(��ก��
ก=� 	���#���-�#��!
	9��@K�(.�/	I"$�กก��%=���$,���0",�(#"�� !"�ก��.�����.
������
��f�	 (Benchmarking)  I0�
=�(�	$�9������-�#��!
	
'��7	,��.,#��#���-�#��!
	,�((�	#�� Band 	�3	 `  �-�#��!
	,�(4	�ก(�	!#-"��	$�4�$����$�ก
�ก1� �����0� 4g#�ก��� 
�5	�#� !"�
5�ก�'�47	ก����%-�	%-(.%����+�ก�$   

 

7.2       �-�#��!
	#��I"(�	 

��#)+���%(�6!"�.�p� ���I"(�	,�(4	�ก(�	!#-"��	$�ก=� 	�!"�#ก"(ก�	7	#�	#�	�J 4	�ก(�	
��%����)
=�9��#��
.�p� �����%�
��9�������(��"7	�0�.(�	&�	�%  �*�.(�	$0(7$  �*���(��"7	�0��*�	7�#��
��ก"+-�
�%&ก����ก�5ก=� 	� 
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���.'
�+�ก�$
��!#ก#-�(ก�	7	ก"+-�
�%&ก�%����)9������-�#��!
	7	�0�!��
��!#ก#-�(ก�	9�#��
��^_����� �� �����	.$�� 	��
��
��� ��  !"�ก���ก���=�	��ก��. ?	%���� 
�3(	�3 .4*��I"%=�.�?$,�(�+�ก�$ 

8. ก��	0�����ก��	���4��?��ก��%��� (Human Resource Administration) 

.4*���\���#�#��ก] ���!"���.����,����(������	!�((�	��-�(.��-(���� ก���=�.	�	ก��7�` 
�3( ��7	���	
��4��ก��+��",�(ก"+-�
�%&ก�
7	%-�	
��.ก����ก��ก] ���!�((�	$������0-
��^_��
��4��ก��+��".4*��7 �%����)$��ก��9����-�()0ก#��(. ���%� 	&����!"�/ �*�ก���=�.	�	ก�����	

��4��ก��+��"7�` 
��,��ก��ก] ���!�((�	,�(���.
5$�)0ก�ก."�ก&����#&	��#� ���)K(ก��ก=� 	���.�����\���#�7 �%���"��(ก��ก] ���!�((�	

��9��ก=� 	���ก��7 �- 

ก��.ก?���	
Kก,���0".ก����ก��4	�ก(�	,�(ก"+-�
�%&ก�$������0-
��^_��
��4��ก��+��" .4*��ก����� ��
��4��ก��+��" 
�3(7	�����%0(!"�
�����
���9� ก��&�	 �*�.�"���	%)�	�'�4,�(4	�ก(�	7	 	-���+�ก�$7�'��7	ก"+-�
�%&ก�$�#��(�=�.	�	ก��#��!	�
�(!"������\���#����	
��4��ก�
�+��",�(ก"+-�
�%&ก�  

9. ก����1+��-�4�	�0�1��" (Succession Planning) 

.4*��.�/	ก��.#�����(�6ก�7 �4����%=� ����	��# (�	7	#=�! 	-(%=���8` 
�3( ��$�#��(��ก��4�B	�#��I0�%*�
��#=�! 	-(!"���ก����(
!I	ก��4�B	�9��&��"�.���� ก����(!I	���;-�((�	$�ก=�ก���0!"&�������	.$�� 	��
����� �� ก���ก���=�	��ก�� !"����ก���ก��%�� �!"�
4�$�����-�#��!
	 &��ก��%	��%	+	$�ก^_��
��4��ก��+��" 


�3(	�3 ���ก���ก��%�� �!"�4�$�����-�#��!
	,�(���1�

=� 	��
���0!"7 ���ก��$��
=�!I	%*�
��#=�! 	-(,�(I0���� ��%0(%+�,�(
���1�
7	ก"+-�
�%&ก� .4*��7 �ก���=�.	�	�+�ก�$.�/	9���-�(����*�	!"�#-�.	*��( &��$��=�.	�	ก��
�
�	!I	��(ก"-��.�/	����`   #"��$	 ���ก���ก��
%�� �!"�4�$�����-�#��!
	,�(���1�
7 8-$�
=� 	��
�����."*�ก !"�.%	�;*���+��"
�����+�%���#�. ���%�#-����ก���ก�����1�
 .4*���=��(
#=�! 	-(I0���� �������%0( 7	���1�
 !"����1�
�-��
����%��%-�	���9��.ก�	ก�-�����"� 25 ,�(���9�����,�(ก"+-� 

 
8.8.3    ��	���ก��?�\����3ก�1���"�����ก���� ���,� 

7	�J 2553 ก"+-�
�%&ก���(�(�=�.	�	&��(ก��.4*��ก��4�B	���-�(#-�.	*��( #�� "�กก��
���+-(.	�	9�%0-����.�/	�(�6ก�! -(ก��.���	�0� (Learning 
Organization) &��9����ก��$��#�3(50	�6ก��.���	�0�
�%&ก� (TISCO Learning Center) .�/	 	-��(�	7 �-@K�(��.�p� ���7	ก����(!I	ก��4�B	�!"�$��
 "�ก%0#�ก��.���	�0�.4*��.%���%���(�����0�����%����)7 �ก���(�6ก� I-�	ก��4�B	�5�ก�'�4!"����%�
��I", ก��.4���I"I"�#, !"�ก��4�B	�
5�ก�'�4����.�/	I0�	=� &��ก��4�B	��(�6ก�!"��+��"�ก�7	
+ก�����;�3	 .4*��4�B	�!"�.%���%���(5�ก�'�47 �ก��
��4��ก��+��"7 �%����)
�\���#�(�	9����-�(.#?����%�
��'�4  @K�(%��(. "-�	�39��
=�7 �.ก��ก��.�"���	!�"(#-��(�6ก���-�(��ก!"�	=���@K�(ก��4�B	�.;�(�+
�5�%#�6��-�(#-�.	*��( 
&���� �-�(�J ก"+-�
�%&ก�9����ก��$�� "�ก%0#�ก��4�B	�#-�( ` ��(	�3��(	�3 

1. ���ก��ก��&�����ก���,ก���	���4���ก�1���	3 (Branded Customer Service) 
.4*��7 �ก�����ก��"0ก����	����.�/	9���-�(�����%�
��'�4!"�%���(����4K(4�7$%0(%+� ก"+-�
�%&ก�9����ก���-�( "�ก%0#�.F4��.4*��

4�B	�.$�� 	��
��7 ����ก���	ก�$%�,� (Teller Academy) 7 ��������0�!"�
�ก1�
��$�.�/	7	ก��7 ����ก��9����-�(.;����;�8 &����(�(�=�	K()K(ก�����ก��
����.%���(
��.ก����,��(9����-�(. ���%� !"�%���(����4K(4�7$%0(%+�7 �ก��"0ก���9�� &����ก��$������%=� ���4	�ก(�	7 �-
+ก�	 !"���ก��$��ก��
����@3=�.�/	���� ` ��-�(%��=�.%�� %=� ���4	�ก(�	
����ก9��\���#� 	��
��7	%�,� ` ,�(�	���� ��-�(#-�.	*��( 

	�ก$�ก	�3	 ก��%���(����4K(4�7$7 �ก��"0ก��� ��(#��(��5��I0�!	�	=�I"�#'��L6
�(ก��.(�	
��%����)7 �,���0"!"����ก��9����-�(
���)��	 ก���(,��( !"�. ���%�ก���+�	�%��
�(ก��.(�	,�("0ก��� ก"+-�
�%&ก�9����ก��4�B	�.$�� 	��
��"0ก���%��4�	�6 (Relationship Managers) 
����
����.;����;�8!"������0�
�(���	ก��.(�	 .4*��
��$�7 ����ก��"0ก���7	
+กก"+-� &��	�ก$�กก��7 ����ก��"0ก���ก"+-��	����	ก�$ @K�(.�/	����.;����;�8
.���,�(ก"+-�
�%&ก�!"�� ��(��ก��4�B	�
��.$�� 	��
�� 
��$�7 ����ก��7 �ก��"0ก���ก"+-�����-��9����-�(����($� &���������0�����.;����;�8.;-	.����ก�	 
.4*��7 �.�p� ���7	ก��,���
��,��!"����ก��"0ก���#��!I	(�	 "�ก,�(�(�6ก�.�/	9�9����-�(����*�	 
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2.   ���ก��ก��&�����ก���,ก���	���4���ก�1���	3 (Branded Customer Service) 

 .4*����ก1���#�f�	ก��7 ����ก��"0ก���,�(
�%&ก� !"�ก���\���#*#��!	�
�(
��$�.�/	�(�6ก�
��.	�	"0ก���.�/	 "�ก (Client Centric 
Organization) &��(ก��ก��7 ����ก��"0ก�������
�%&ก�!��	�6@K�(.	�	)K(����%=���87	ก���+-(.	�	�+�'�4,�(ก��7 ����ก��"0ก���.4*��.4������������4K(
4�7$!"�����$(��ก'�ก��,�("0ก��� ���
�3(.4*��������+(5�ก�'�4 "�ก!"�I"ก���\���#�(�	,�(�(�6ก� ก"+-�
%&ก�9���=�.	�	ก�$ก���#-�(` ��
�.;-	 ก��
%=���$!"���$��ก��7 ����ก��"0ก��� (Customer Service Research and Survey) &������#)+���%(�6.4*��
��$�.,��)K(����#��(ก�� ������� ��( !"�
����4K(4�7$,�("0ก���ก"+-�
�%&ก�
����#-�ก��7 ����ก��,�(4	�ก(�	   I",�(ก����$��
��9��	�3	$�)0ก7;�.�/	4*3	f�	,�(&��(ก��
��$��-(;�3)K(��#�f�	
4g#�ก���!"�
�5	�#�7	ก��7 ����ก��"0ก���7	%-�	,�(4	�ก(�	I0�
�����I��;��#��#-�ก��"0ก���&��#�(
�3( ��,�(ก"+-�
�%&ก�  !"��� �-�(�J 9����ก��%+-�
��$��!"�#��$%���+�'�4ก��7 ����ก����-�(#-�.	*��( .4*��7 �%����)!	-7$9���-� �0�!��ก��7 ����ก��
��.ก��,K3	$��( .�/	9�#��
��9����(9�� !"�%����)
%���(���%4ก���6
��	-�4K(7$%=� ���"0ก���I0�������ก��9��#��.�p� ��� !"�.4*��7 �ก���=�.	�	ก��#��!I	.�/	9���-�(�����%�
��'�4 ก"+-�
�%&ก�9��
%	��%	+	7 ���ก��4�B	�.%���%���(���%�
��'�4,�(�+�"�ก� !"��(�6ก���-�(#-�.	*��( &��7	�J2553 �+-(.	�	^�ก����.4*��.%���%���(5�ก�'�4!"�
���%�
��I" ���
�3($��
=��0-�*�#�	!��ก���\���#�(�	
��.�/	."�5 &����.�p� ���ก"+-�4	�ก(�	I0��� 	��
��#��#-�!"�%���(����%��4�	�6ก��"0ก��� ก"+-�
4	�ก(�	7 ����ก���	ก�$%�,� (Teller) .4*��.4�������4����7	ก���\���#� 	��
�� ��-�()0ก#��( ���)��	 ���.�?� 
�3(	�3 .4*��7 �ก�����ก��
��.	�	 Customer 
Centric ��-�(�0�����  

 3.   ก��deก���������������3ก� 

7	%-�	,�(ก��^�ก
�ก1�.F4��(�	  	-��(�	#-�(` $���!I	ก������.%���%���(�����0�7 �ก���+�"�ก�
��!#ก#-�(ก�	 &�� 	-��(�	4�B	�
�+�"�ก�$�$�� � "�ก%0#�7 �#����#)+���%(�6
�(�+�ก�$,�(!#-"� 	-��(�	   "�ก%0#�.4*��4�B	�'���I0�	=�  "�ก%0#�
��.	�	7 �����.,��7$ก]��.���� 
!"�ก���p�(ก�	����.%���(  

4.    ���ก��?�\��+,�������deก��	 (Executive Trainee) 

 ก"+-�
�%&ก�$��7 ���&��(ก��4�B	�I0���� ��^�ก �� (Executive Trainee) ����-�(#-�.	*��( ����."?(. ?	�-�ก��4�B	�4	�ก(�	
����5�ก�'�4
.�/	%��(%=���8 4	�ก(�	
��9��.,��&��(ก��	�3%-�	 	K�(9�����ก�����."*�ก��$�ก4	�ก(�	����5�ก�'�4 !"���ก%-�	 	K�(��$�ก4	�ก(�	
�������%�ก���6ก��

=�(�	7	ก"+-�
�%&ก� I0����ก������$�9�����ก������.ก����ก���+�ก�$#-�(` ก"�+
�67	ก���=�.	�	�+�ก�$  �o$$��! -(����%=�.�?$ (Key success factor) 
'���I0�	=�!"�ก��$��ก��#�� "�ก�����'���" &����
��ก�I0�
�(�+��+B�
�3('��7	!"�'��	�ก�(�6ก� .4*�� "-� "��7 �.�/	 TISCO Officer !"�
.#��������4����
��$�.�/	I0���� ��,�(ก"+-�
�%&ก�7	�	��# 

5.    ���ก��#�,กdg�"�����1����\�������3ก� 

4�	�ก�$,�(
�%&ก�ก�+<� �*� .�/	%)���	ก��.(�	
�����ก���+�ก�$������#�f�	%0(%+�,�(ก��ก=�ก���0!"ก�$ก��
����  .��
+-�.
 %���(%���6�*
�+��-� 
�����(�*	 .4*��"0ก��� I0�)*� +�	 4	�ก(�	!"�%�(��  ก"+-�
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9. ก����	�
�����  

9.1    ��
�������ก����	�
����� 

ก���	
��ก����������	������������������	���� !"# ����$��%$ ��! � ���	&���	!'&�$'�(��!�	���	ก��ก�����! � )��ก�* ��	��+",�$ก� 
ก���	
��ก��	����!ก�����	!�&������-�*�กก��
&%./���������-�./�"0�����$� *� ���"�1���-���"���1 2��	�1�� � 34�!�&��ก� ก5���������	������
���3��!� �( � 3�����!�5 3�$./�������1&�����(��./����*���3�$) ����(��$"��!
6�
� ��	�"+7$� ���$� ก��ก���/(����$8
&%!ก&%��3��$ 

� ก�����! � $� ������(. )��ก�*3�$
�ก� ���$�  	&!",��	��(��( �
�$� ก��"0�����$� 
&%1��!* (����	��+���.�$� ��� !'-%�ก��
"0�����$� ����$	&"����
)���' 
�9$ &9ก���	
��ก����ก��� �(. $�  ก��:;ก���	!'�%	���	�/�(��
�ก<�3�$./�"0�����$� � ��������$8 !'-%�!'�%	
"����
)���'(����3��.��'���
&%��*!ก��379 *�กก��"0�����$�  
�9$��$*�����	&�/�	-�ก��"0�����$� (���/�	-�ก���1�$� �������� !
6 !'-%�����$
���	!3���*(��ก��"0�����$� 
&%+/ก���$��	��!�&��"0�����3�$�$�2ก� 

���������	���� 3�$ก���	
��ก���/�������ก���/(�3�$�4�ก��	ก�����<�
 
��ก��=(  !1&��ก��>" *��ก�� (	��1 ) (A���<�
B) .�� 
�$�4�
ก��	ก��������(���4�ก��	ก�����*���  

ก���	
��ก�	&ก��ก��ก��ก���/(�ก�*ก��
&%�&(�������	���� (����	6/ �2��/�
&%���<�
(��!"# �"��	!ก4C2ก��ก��ก��(����	ก���	3�$) ����
(��$"��!
6�
� ��	&��$����$��������$ &9 

1. �4�ก��	ก��������3�$���<�
 �/(�����ก�������	���� 
�9$�	�3�$ก���	
��ก������ 7$+7$ก��ก��ก���/(�ก�*ก��
&%�&(��!ก4C2ก��
ก��ก��(����	ก���	3�$) ����(��$"��!
6�
� E7%$	&ก��(��$��9$�4�ก��	ก��!F'��ก�*��� ���$8  ����������<�
E7%$!"# ���<�
���� 	&ก��(��$��9$
�4�ก��	ก��!F'��ก�*��� !'-%��/(����	!�&%�$(�������	ก��"0�����$� 
&%!ก&%��3��$ ��(��$��ก!"#  �4�ก��	ก�����������	!�&%�$ �4�ก��	ก��
ก��ก��กG!ก4C2(��ก��"0�����$�   (���4�ก��	ก��!
� ��&���� !
6  ����������<�
�����-% 8��	+7$) ����
��ก� �9  	&ก��(��$��9$�4�ก��	ก��
!F'��ก�*��� !'-%��/(����	!�&%�$(�������	ก��"0�����$� 
&%!ก&%��3��$����������$ก�����	������(�����	E��E�� 3�$)��ก�*
&%!ก&%��3��$ ��(��$
��ก!"#  �4�ก��	ก�����������	!�&%�$ �4�ก��	ก��'�*��4��� !1-%�(���4�ก��	ก��'�*��4��� !1-%�
&%	&"H���  ��	&ก��ก��� �( � ����
�������ก�������	���� ��	�"+7$ ����ก��ก��ก���/(�ก�*ก��(��ก�����������	!�&%�$����$	&"����
)���' (��ก��� ��
��
���	���.��1��
����$!"# �����ก<42��ก<�1��!*   

�4�ก��	ก��!F'��ก�*��� ���$8 3�$���<�
 

• �4�ก��	ก�����������	!�&%�$ 
��� ��
&%'�*��4�ก��� � �������������	!�&%�$ ( �
�$(��3��ก��� �� ก�����������	!�&%�$ 
(��
�
� I� ����	!�&%�$����	3�$ก���	
��ก�����$�	%��!�	� !'-%����	&ก���/(�(�������	���	!�&%�$
&%���+�� (��
� 
�+� ก��42  

:J�����������	!�&%�$
��� ��
&%� ��� � ก���/(�(�������	���	!�&%�$����	3�$ก���	
��ก� ��	( �
�$(��3��ก��� �� ก��������
���	!�&%�$���4�ก��	ก�����������	!�&%�$ *�����	&ก�����$� I� ����	!�&%�$����4�ก��	ก��������  ���	!�&%�$(�����$� 
&%
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&%��*!ก��379 *�กก�����! � )��ก�*��	�3�$ก���	
��ก� 

• �4�ก��	ก��ก��ก��กG!ก4C2(��ก��"0�����$�   	&� ��
&%'�*��4���!�&��"0������ ก�������	����  �����	"��!�5 "H��� (��3��
���$!�&� ���$8 
&%!ก&%��3��$ก��ก�������	����  !'-%����	&ก���/(�(�������	���	!�&%�$*�กก�����! � $� ����$
�%�+7$ ��	&� ���$� 
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���ก
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6 	&� ��
&%ก��� �( �
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�4�ก��	ก��!F'��ก�*��� ���$8 3�$) ����(�����<�
�����-%  8 

• �4�ก��	ก�����������	!�&%�$3�$) ����
��ก�  
��� ��
&%�����	�/(�ก����� �������������	!�&%�$� ��'��	3�$���<�
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�������$	&"����
)���'(��"����
)�.�� � ���$� ���$83�$) ����  

        :J�����������	!�&%�$ 
��� ��
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��)��ก�*ก������� !1-%� (���4�ก��	ก��'�*��4��� !1-%�
&%	&"H���
3�$) ����
��ก� 	&� ��
&%ก��� �( �
�$ก��'�*��4��� !1-%� (�������	��!�&��"0������ ก������� !1-%���������ก�� !'-%����	&ก���/(�
(�������	���	!�&%�$��� �� !1-%�
&%���+��  
�9$ &9	&��������	�� !1-%�!"# � ���$� � ��� � � ก��"��!	� (�������	�����	ก��
'�*��4��� !1-%�� ��������ก��  �ก*�ก &9��$	&� ���$� ���
� �� !1-%� (Credit Review) 
��� ��
&%���
� (�����*���ก���� ก��
'�*��4��� !1-%����!"# �"��	���ก!ก4C2 

2. �4�ก��	ก�����*���3�$���<�
 
��� ��
&%�������
&%*����*���ก��"��!	� ���	!'&�$'�3�$����ก�������	���� E7%$*��
����
�4�ก��	ก��������
�ก"V ��!"�&��!
&��ก�����	!�&%�$
&%!ก��379 ก��ก���	
��ก� 
�
�  ����(��( �
�$� ก�������	���� 3�$� ���$� 
���*�������  ��	+7$�/(�ก��� �( �
�$3�$�4�ก��	ก��ก��ก��กG!ก4C2(��ก��"0�����$�  (���4�ก��	ก�����*���� ���<�
�������$8 !'-%�
"��!	� ���	+/ก���$(��"��$��3�$ก�����$� �+� �
�$ก��!$� 3�$���<�
 (��"��!	� ���	&����ก�������	(�����*������� ����$!'&�$'�� 

�กก��"0�����$�  (��!"# �"��	3��ก��� �กG�	��(��3��ก��� �
&%	&ก����$����1�*�ก
�$ก�� (�� ��!� �����4�ก��	ก�����<�
'�*��4�����"  
����������<�
�����-% 
&%	&���	������(����/�������ก��ก��ก���/(�3�$
�$ก��*�ก��� ����	&�4�ก��	ก�����*���(��ก�����$� ����ก�������	
(�����*������� 3�$(�������<�
 ��� ��� 3�$) ����
��ก� �9 �4�ก��	ก�����*���3�$) ����*�+/ก(��$��9$�����<�
 ��	&
��� ��
&%��
�����
&%*����*���ก��"��!	� ���	!'&�$'�3�$����ก�������	���� 3�$) ����(��"��!	� ���	+/ก���$(��"��$��3�$ก�����$� �+� �

�$ก��!$� 3�$) ���� (��ก��"0�����$� !"# �"��	3��ก��� �กG�	��(��3��ก��� �
&%	&ก����$����1�*�ก
�$ก�� ���4�ก��	ก�����*���3�$
) ����*����$� ��$�4�ก��	ก�����*���3�$���<�
 �������ก�����*��������	���� ���<�
�-%  8 *����$� 	�
&%�4�ก��	ก�����*���3�$
���<�
����$  

:J�����*������� 	&� ��
&%���*���ก��"0�����$� (�����$� ��$����4�ก��	ก�����*��� ��	&ก�����*���ก��"0�����$� ��	
( �
�$(����!�&��"0���������$�	%��!�	� 
�9$��$"���� $� ก��:J��������(��� ���)��ก�*
&%!ก&%��3��$ !'-%�!'�%	"����
)���'3�$����ก�����*���
(�������	����   

 

 

 

 

 

 



 ������� 1 
������� 9 ก�������������  

 

 9-3 

9.1.1 �������ก���ก���ก��������	 

� "V 2553 �4�ก��	ก�����*������!3�����	"��1�	���
�ก
�� ��	 12 ���9$ ��������! � ก��
&%��������$����" &9 

� ��������ก������: "��1�	���	ก��./�������1&
�ก���	�� !'-%����
� $�ก��!$� ������	�� $�ก��!$� $���ก!�-�  (��
$�ก��!$� "��*��"V ��'�*��4����	!�	���	3�$ ����ก�����1&
&%) �����1�� ก��*��
��$�ก��!$� (�����	���+�� 
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� �����$!'-%���$���.�ก��
�*�ก
���	.� .� 
�$)��ก�* 
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��������ก��������	����: ���
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3����$!ก�
&%���*'�(�����$� ��./�������1&(��� ���$� ���*�������  "��!	� ���	!"# �����3�$� ���$� 
���*������� (��� �	���(. ก�����*��� ก���
)2 ���1&9������	���!�5*� ก��"0�����$� ���*��� ��	+7$กG����3�$
� ���$� ���*�������  
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���
ก�*ก��	ก��ก��ก���/(�ก��"0�������	กG!ก4C2  "��1�	���	ก��./�������!'-%����
����+� ��'(�����	�-�� ��3�$ก��"0�����
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���ก��
&%3�����กG�	�� ��!�&�� (��3��ก��� �3�$� ���$� ก��ก���/(� 
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�9$ &9 
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 ��� �ก$�  !�� �2
 (� �2 ��$ *��ก�� 
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 (� �2 ��$ *��ก�� !"# 
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������1&���� ����
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&%��	�����
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�	!����	.� 

� ��ก���,-����,����.!"�)����(����/+�': "��1�	���	ก��./�������(��./�������1& !'-%����
���(�����
� ���ก��
&%
!ก&%���$ก� ��-����ก��
&%��*	&���	3��(��$
�$.�"���1 2 (�� ����ก��ก��� ���������������ก����$ก���� ���!"# �"
��	กG��!�&��
&%!ก&%��3��$ ���4�ก��	ก�����*���!�5 ��� ���ก����$ก����!"# ���ก��"ก��
�$)��ก�* ��-�!"# ���ก��
&%
�	!����	.�(��!"# "���1 2�/$������) ����   �ก*�ก &9 ก��!"Y�!.����ก����$ก����!"# �"��	 ����ก��ก��ก���/(�
ก�*ก�� (�����ก��
&%!ก&%���$ก� ��-����ก��
&%��*	&���	3��(��$
�$.�"���1 2 

� ก��	��0��������,-�: ���
� (��"��!	� *�กก�� ��!� �3�$./�������� !�-%�$���		&"����
)�.�3�$����ก��������
���	!�&%�$ ���	!'&�$'�3�$!$� ก�$
�  ก�����������	!�&%�$��� "0�����ก�� (��ก�����������	!�&%�$��� 
�*��� 

� �1-�2: ���
���.�ก��"��!	� *�ก�$�2ก���� �ก(��.�ก�����*���3�$� ���$� ก��ก���/(�
&%!ก&%��3��$ !1�  ) ����(��$
"��!
6�
� ��� �ก$� �4�ก��	ก��ก��ก�����ก
��'�2(���������ก
��'�2 (��"��!	� ก��(ก��3"���"��$3�$) ���� 

�4�ก��	ก�����*������"��!	� .�ก��"0�����$� 3�$� !�$ ��!"�&��!
&��ก�*ก��	
&%������3�$�4�ก��	ก�����*���ก��กG
����3�$�4�ก��	ก�����*��� กG��!�&��
&%!ก&%��3��$(��( �"0�����
&%�& (��	&���	!�5 ��� �4�ก��	ก�����*������"0�����$� ��	� ��
&%(��
���	���.��1������$!'&�$'�(��	&"����
)�.���	
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&%������	���	��*�ก�4�ก��	ก��
) ���� 
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�4�ก��	ก�����*���	&���	!�5 �������$ก��./�������1&���$�ก��!$� (��ก��!"Y�!.�3��	/�
�$ก��!$� 3�$) ����!'&�$'�(��
+/ก���$��	
&%��� ��	
�9$!"# �"��		���I� ก�����1&
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�%��" (��	&���	!�5 ���) ����	&����ก�������	���� 
&%!�	���	(��	&
"����
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( � 3 ���$� *�ก�4�ก��	ก�����*��� 

9.2  �����04�.�����ก���ก��5������6�ก����	�
�����  

� ก��"��1�	�4�ก��	ก��) �������9$
&% 1/2554 !	-%��� 
&% 4 ก�	��'� )2 2554 ��	&ก��	ก�����*���(��ก��	ก�������!3�����	"��1�	
���
�ก�  �4�ก��	ก��) �������"��!	� ���	!'&�$'�3�$����ก�������	���� 
&%*��
�����4�ก��	ก�������� (�����*�����
�4�ก��	ก�����*��� ���"������*�กก��"��!	� ����ก�������	���� 3�$) ����� ��� ���$8 5 ���  �-� �$�2ก�(�����'(�����	 ก��������
���	!�&%�$ ก�������	ก��"0�����$� 3�$:J�������� �������� !
6(��ก���-%����3��	/� (������ก�������	 �4�ก��	ก��!�5 ���) ����	&
����ก�������	���� ����$!'&�$'�(��� ��	+7$����ก�������	���� � !�-%�$ก��
��)��ก��	ก��./�+-���� ���� ./������� ��-�./�
&%!ก&%��3��$ก�������
��$ก���� ��	&�����!�&����	!�ก���( � 4 

9.3  �����04�.��(#)��		!*+,�6���		��	�
����� 

���<�
 ��� �ก$�  !�� �2
 (� �2 ��$ *��ก�� E7%$!"# ./�������1&3�$) ���� �	����	&���	!�5 !'�%	!��	������������	���� 3�$) ����� "V 
2553 (������$�� 

 

9.4  �����04�.��(#)��		!*+,�6���		��	�
����� 

���<�
 ��� �ก$�  !�� �2
 (� �2 ��$ *��ก�� E7%$!"# ./�������1&3�$) ���� �	����	&���	!�5 !'�%	!��	������������	���� 3�$) ����� "V 
2553 (������$�� 
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10. ���ก���	
���ก��  

���� 2553 ��������ก�����ก������ก��ก����������ก�� � !"#�$�%���ก���#��������ก�&'$������ก���ก(�)*�ก�� �����ก�+�,$�%�-�(�

$ก./0ก'ก��+���1�ก�� �)*�����+2 ���,$�3-�� �&���ก��,21 �ก��&��ก� 1-� ก *�2�$ก�&�1�)�&+�����4���,��5�0 +�,-&�$�6&$4�*�7 ��
2��$2(���,ก*���ก�$���)�* 3.23 

10.1 ����ก��
����������ก���������ก��������ก���	
���ก�� 
 �����,9���.ก��'��ก��,21 �ก��ก���������#*����1�)�&+��� �&�:;*$��;*�$�%�ก��'��ก���#ก�,�'ก�������<��*ก 47���

� 1�-&�$���$�%�9�$3�����ก��&�,-� �������**ก$�������,+����ก�*����(���ก�&��ก� 1 ��=���= ก�� �����ก��,$�6&$4�)�*�7�$9;#*�1���� ���(�
2��กก�ก'ก��&7+�ก��ก���#&�  

10.2 ������
����������ก��������ก���	
���ก������� � 
����-&��2��1��'��>*� ���#�( *�,��ก����2���ก���&ก�*� �����,�����<9 (�ก�*�ก�ก'ก��&7+�ก��ก���#&� (Good 

Governance) +�,�*&���*�ก��2��ก$ก./0)*�2� 1���ก'ก��&7+���#$ก�#�1)�*� �*ก�ก��= ก�� �����ก����-&���&�2��������ก��'��ก��,21 �
�����/2� 1�����#���1�$ก�#�1)�*� (Related Party Transaction Policy) +�,�������5�ก����������ก�� �����ก���=�2�& ก�� �����ก��"�-� �������
��������ก��'��ก��,21 �ก��ก���������#*����1�)�&+��� *� �-�กS(� 2ก(�*���ก��'��ก� ��ก�&��ก� 1�,$�%�-�(����ก���ก(�)*�
ก�� �����ก�  
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11. ����ก�	
�������ก�	���
������  

11.1 ��ก�	
��� 

11.1.1 �	��	�����ก�	�	���������� 

��ก�����	�
���ก�ก������	��������ก� ��ก�� (����	) ��������� �� 	�!�"�	�#$ 31 ��	"��� 2551 )*� 2552 

�����		
�������
	�	ก�����������ก��ก���������������ก� ���ก
  ("����) �����
	$%��&��' (
��) 31 �
�(��" 2551 -.� 2552 / �-ก0       
��1������ �	

�����  �����		
���
	��'��2 ���	1��.��) 3930 ��ก	��5
� ����
ก��� �����6� -�� 6 1
� ���ก
  � 1��1�����������		
����'$/ �
 
��&  

��กก��2�(���	��������		
�� �����		
����7�(0��	ก������-� �8���ก������ 9 (
��) 31 �
�(��" 2551 -.� 2552 �.ก�� ��������� 
-.�ก��-������  � 1:�ก2���2�"�)�(�;���������
�2�"�.
กก��	
���)�
	����
)(/$ 

��ก�����	�
���ก�ก������	��������ก� ��ก�� (����	) ��������� �� 	�!�"�	�#$ 31 ��	"��� 2552 )*� 2553 

�����		
�������
	�	ก�����������ก��ก���������������ก� ���ก
  ("����) �����
	$%��&��' (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 / �-ก0       
�����(�'���<� �.�=�'(��9ก'. �����		
���
	��'��2 ���	1��.��) 3516 ��ก	��5
� ����
ก��� �����6� -�� 6 1
� ���ก
  � 1��1�����������		
��
��'$/ � 
��&  

��กก��2�(���	��������		
�� �����		
����7�(0��	ก������-� �8���ก������ 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 �.ก�� ��������� 
-.�ก��-������  � 1:�ก2���2�"�)�(�;���������
�2�"�.
กก��	
���)�
	����
)(/$ 
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��	���	����ก�	
���	�� ��!��"�	 
!��"�	#��$ก% ���ก�� (�'���) 

����� 

) ���#�* 31 !����"� 

   

      (��0(1: 	��) 

 �, 2551 �, 2552 �, 2553 

���#	�/�0    
�����          595,120,161          826,095,960  902,815,741 
��1ก�����(0��������-.�2.� ����;�$����=      

     " �ก�	&1    13,113,647,326       9,900,793,589     11,371,117,353  
     /"0" �ก�	&1           34,692,996       2,173,850,384          989,373,393  
��1ก�����(0��������-.�2.� ����;�20��$����=    

     " �ก�	&1                          -                            -                            -   

     /"0" �ก�	&1                          -                            -                            -   

   �("��1ก�����(0��������-.�2.� ����-�'���    13,148,340,322     12,074,643,973     12,360,490,747  
�.
ก��
�16DE&�� 1"�
�����1�E�   -  -   

����.��'�     

     ����.��'��
)(���( F �'���      2,521,088,917       2,537,845,421       2,463,186,236  
     ����.��'���1�1�( F �'���      1,841,528,286       5,811,725,391       2,501,416,159  
     ����.��'�;�	��5
�10�1 F �'��� 96,063,931           60,055,638          135,312,317  
     �("����.��'� - �'��� 4,458,681,134                                      8,409,626,450      5,099,914,713  
����;�������E)�-.�.�ก��&  101,530,926,903   109,102,566,701  145,188,545,195 

        �("����;�������E)�-.�.�ก��&  101,530,926,903   109,102,566,701  145,188,545,195 

 �ก�	&1�����
	         110,754,580            97,471,206          115,566,800  
         �("����;�������E)� .�ก��&-.� �ก�	&1�����
	  101,641,681,483   109,200,037,907   145,304,111,995  
�
ก : �0���E)���&���
1�����     (1,604,457,372)     (2,088,416,132)     (3,859,411,530) 
�
ก : �0���E)�ก��$�
	"�.�0���กก��$�
	�����������&             (18,258)             (18,258)              (2,967) 
         ����;�������E)� .�ก��&-.� �ก�	&1�����
	 - �'���  100,037,205,853   107,111,603,517   141,444,697,498  
�����
�16��ก����1 - �'���      1,003,254,030            47,241,840            17,962,840  
�) �� �����-.��'$ก�96 - �'���         701,210,952          649,626,633          575,272,056  
<�5����/ ���2
 	
�� 182,534,215         479,399,809          954,833,209  
�����
�16�E)� 1,425,798,806      1,042,483,541  990,349,636 
	�����#	�/�0  121,552,145,473   130,640,721,723  162,346,336,439 
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!��"�	#��$ก% ���ก�� (�'���) 

����� (�7�) 

) ���#�* 31 !����"�  

 (��0(1: 	��) 

 �, 2551 �, 2552 �, 2553 

'��8������7�� ���9%:;�'�%�    
����G�ก F ����	��    58,875,780,866     56,930,949,089  48,608,753,759 

��1ก�����(0��������-.�2.� ����      
     ;�$����= - " �ก�	&1      3,951,717,928       4,321,444,855       8,867,298,839  
��&����0�1�E��"E)��(�:�"         496,740,597          345,170,135          532,447,850  
����ก��1E"      

     ����ก��1E"��1��
&�    40,028,191,682     50,117,254,545     72,513,367,910  
     ����ก��1E"��1�1�(      4,899,301,740       5,429,750,030     15,460,403,568  
        �("����ก��1E"    44,927,493,422     55,547,004,575     87,973,771,478  
 �ก�	&1�����0�1         868,991,067          250,447,376          445,504,777  
��&����E)�      1,097,305,714       2,014,309,628       3,707,166,340  
	��'��8���  110,218,029,594   119,409,325,658  150,134,943,042 
�7�� ���9%:;�'�%�    

�'�� ���	1� 11,002,010,000  11,002,000,000 11,002,000,000 

�'��)��ก-.���1ก������27""�.�0� F �0(��)� ���	1�-.�(    

     �'��	'��"����� 104 �'�� "�.�0��'��.� 10 	�� 
     (2552: �'��	'��"����� 183,500,430 �'��  "�.�0��'��.� 10 	��) 1,835,004,300                732,040                     1,040  
     �'����"
� 728,152,146 �'�� "�.�0��'��.� 10 	��  
     (2552: �'����"
� 728,079,046 �'�� "�.�0��'��.�  10 	��) 5,446,518,200      7,280,790,460       7,281,521,460  
�0(��ก��"�.�0��'��    
     �0(��ก��"�.�0��'��	'��"�����           93,951,250                   37,480                          53  
     �0(��ก��"�.�0��'����"
�           36,500,000          130,413,770          130,451,197  
�0(��ก���'��)�ก� ��กก���$.)1�-$.�"�.�0�����.��'�             5,575,057              7,927,052            14,310,659  
ก��/����"    

     �
 ���-.�( - ������2�"กH�"�1         547,000,000          614,900,000          714,600,000  
     1
�/"0/ ��
 ���      3,369,567,072      3,196,595,263       4,070,508,988  
	���7�� ���9%:;�'�%� ��!��"�	    11,334,115,879     11,231,396,065  12,211,393,396 
	��'��8������7�� ���9%:;�'�%�  121,552,145,473  130,640,721,723 162,346,336,439 

 
 
 



������� 1 
������� 11 ����ก�����������ก������������ 

 

11-4 

 

!��"�	#��$ก% ���ก�� (�'���) 
                                                                                ��ก��=	 ��#��	�� 
                                                                                ) ���#�* 31 !����"� 

 

(��0(1 : 	��) 

 �, 2551 �, 2552 �, 2553 
��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.    
    ����;�������E)�      1,215,475,030       1,332,375,203       1,632,743,084  
     ��1ก�����(0��������-.�2.� ����         284,769,504          133,781,609          178,321,866  
    ก��;����0�DE&�-.��
�����0�ก������      4,982,758,508       5,773,453,963       6,465,099,512  
     ����.��'�      1,104,696,119          552,461,773          495,399,857  
        	��	��=�%��ก
��8���
����>���      7,587,699,161       7,792,072,548       8,771,564,318  
"7�?�%�7����ก
��8�     
    ����G�ก      1,776,545,685       1,090,078,579          802,984,232  
    ��1ก�����(0��������-.�2.� ����         150,864,971          113,300,341          116,736,050  
    ����ก��1E"��1��
&�      1,201,737,752          851,599,459          835,134,112  
    ����ก��1E"��1�1�(         194,655,549          278,011,984          403,732,674  
        	��"7�?�%�7����ก
��8�      3,323,803,957       2,332,990,363       2,158,587,068  
       	��=�%��ก
��8���
����>�����#!�      4,263,895,204       5,459,082,185       6,612,977,250  
         ��&���-.���&���
1�����          (706,730,835)     (1,195,853,909)     (1,759,031,947)  
         ��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.�'����.
��
ก��&���-.���&���
1�����      3,557,164,369       4,263,228,276  4,853,945,303 
	��=�%#�*��?�7��ก
��8�    
     ก��/�(�� �'�)��ก����.��'�     (1,157,527,839)           71,239,230  165,026,408 
     �0����"��1"-.�	��ก��    
        ก���
	��� �
	��(
.-.��&��$��ก
�             10,201,047              9,850,231            10,428,089  
        ก��	��ก��ก��$��ก
�<
1       673,001,138         613,151,987          613,151,987  
       �E)�J 154,858,748          137,488,033          633,933,718  
     ก��/� (�� �'�) ��กก��$��(��2 (9,805,581)              9,228,971             (2,262,312) 
     ��1/ ��E)�         380,164,026          664,126,275          638,757,102  
        	��	��=�%#�*��?�7��ก
��8�            50,891,539      1,505,084,727       2,059,034,993  
        	��	��=�%��#!�         3,608,055,908      5,768,313,003      6,912,980,296  
"7�?�%�7��#�*��?�7��ก
��8�    
     �0�;���0�1�ก)1(ก
	��
ก���         952,793,212       1,002,452,622       1,339,253,608  
     �0�;���0�1�ก)1(ก
	������:���)-.��'$ก�96         567,667,381          623,495,416          673,164,587  
     �0�<�5��ก�         105,991,556          111,310,282          146,022,517  
     �0����"��1"-.�	��ก��         178,385,885          997,242,782       1,114,812,213  
     �0�2�	-��ก��"ก��             7,550,000                           -    
     �0�;���0�1�E)�         444,456,405       1,092,718,158          802,076,353  
        	��"7�?�%�7��#�*��?�7��ก
��8�     2,256,844,439      3,827,219,260      4,075,329,279  
ก��=	ก7��@�A�
���=�%      1,351,211,469       1,941,093,743       2,837,651,017  
<�5����/ ���2�	'��.        (147,504,191)        (584,030,422)        (844,626,886) 
ก��=	��#!����'	���,     1,203,707,278       1,357,063,321  1,993,024,131 
ก��=	�7�'�%��	���� 1.40 1.74 2.74 
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!��"�	#��$ก% ���ก�� (�'���) 

��ก	��
����� 
���'	���,��8�������#�* 31 !����"� 

   ��0(1: 	�� 

  �, 2551 �, 2552 �, 2553 

ก	��
�������กก��ก		����
������    
     ก��/�ก0��<�5����/ ���2�	'��. 1,351,211,469 1,941,093,743 2,837,651,017 
     ��1ก��$�
	ก���	ก��/� (�� �'�) ก0��<�5����/ ���2�	'��.�$K������ �
	(�0�1)  

��กก��ก��" ���������     
           �0���E)�"����-.���1�0�12
 	
��        195,879,588  195,203,426 197,501,928 
           ��&���-.���&���
1����� (���ก.
	)    1,115,338,253  1,731,543,371 2,385,184,827 
           �0���E)��� �'���ก"�.�0��). .��������.��'� (���ก.
	)          44,329,201  (17,821,461)              22,289,894  
           �0���E)��� �'���ก"�.�0��). .������
�16�����ก����1           14,953,680  494,780,383                   257,000  
           �� �'� (ก��/�) ��กก�������0�1����.��'�;��.
ก��
�16     1,113,198,638  (53,417,769)          (187,316,302) 

     �� �'��)1
�/"0�ก� �L&�������ก�
2��-.ก�$.)1� (���ก.
	)            9,805,581  (9,228,971) 2,262,312 
           ก��/���กก�������0�1�) �� �����-.��'$ก�96 (47,952,462) (5,399,300) (10,539,611) 
            �� �'�2
 �����0�1�'$ก�96 - - 48,791 
           ก��/� (�� �'�) ��กก�������0�1��
�16�����ก����1 (27,885,032) (171,351,141) (195,053,181) 

           ��1/ ������
	�E)� (���)"�L&�) . .� 10,174,609 70,316,532 (9,785,986) 
           �0�;���0�1�����0�1���)"�L&�  1,201,094 134,560,023 445,933,544 

     ก��/���กก�� ���������ก0��ก���$.)1�-$.�;������
�16-.���&��� ��������� 3,780,254,619 4,310,278,836 5,488,434,233 
     �����
�16 ��������� (���)"�L&�) . .�    
        ��1ก�����(0��������-.�2.� ���� (12,498,004,809) 1,073,696,349 (285,846,773) 
        �.
ก��
�16DE&�� 1"�
�����1�E�    2,400,000,000  - - 
        ����;�������E)�-.�.�ก��& (22,679,069,458) (10,007,055,007) (37,594,012,862) 
        ��
�16�����ก����1     1,314,014,974  2,082,417,269 1,516,520,502 
        �����
�16�E)�      (257,642,076) (676,421,908) (30,651,689) 
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!��"�	#��$ก% ���ก�� (�'���) 

��ก	��
����� 
���'	���,��8�������#�* 31 !����"� 

   ��0(1: 	�� 

  �, 2551 �, 2552 �, 2553 

��&��� ������������)"�L&� (. .�)    
����G�ก    23,146,972,339  (1,944,831,777)        (8,322,195,330) 
��1ก�����(0��������-.�2.� ����     (2,460,375,435) 376,851,669          4,547,275,198  
��&����0�1�E��"E)��(�:�"           21,672,981  (151,570,462)             187,277,715  
����ก��1E"      6,981,022,056  6,939,715,953        25,394,645,925  
��&����E)�        99,030,992 (225,670,013) 547,693,954 
 (152,123,817) 1,779,410,909 (8,550,859,127) 
��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.�'���     (4,263,895,204) (5,459,082,185)        (6,612,977,251) 
����� �
	 �ก�	&1      6,895,895,784  8,073,861,613          8,355,284,208  
����� �0�1 �ก�	&1     (3,237,932,569) (2,951,326,950)        (1,963,949,407) 
����� �0�1�0�<�5����/ ���2�	'��.        (277,885,230) (310,923,340)        (1,207,819,491) 

�������#!�=�%����ก (?�%=�?�) ก��ก		����
������ (1,035,941,036) 1,129,940,047 (9,980,321,068) 
ก	��
�������กก��ก		���#��    
     ����� �0�1DE&�����.��'�;��.
ก��
�16��E)�ก��.��'�     (9,887,024,735) (8,037,111,985)        (5,369,372,987) 
     ����� �
	��กก����1����.��'�;��.
ก��
�16��E)�ก��.��'�      8,762,827,476  4,339,649,586          8,926,161,104  
     ����� �
	��ก����$I��. (242,548,824) (111,346,914) 61,631,882 
     ����� �0�1DE&��) �� ����� -.��'$ก�96 486,921,839 6,101,920               11,000,678  
     ����� �
	��กก�������0�1�) �� ����� -.��'$ก�96 895,918,439 49,977,208 (80,146,329)              
     ����� �
	��กก���E��'����	��5
�10�1           667,370,466   210,010,000 - 
     ����� �0�1��กก��DE&�����.��'�;�	��5
�10�1      1,981,546,810  -             (85,997,547) 

�������#!�=�%����ก (?�%=�?�) ก��ก		���#�� 2,665,011,471 (3,542,720,185)       3,463,276,801  
ก	��
�������กก��ก		����'�
���    
     ����$I��.�0�1 (1,489,771,452) (1,025,244,063)           (436,889,490) 
     ����� �0�1������E��'��ก��-.�2�������&��1�1�( - (331,000,000)        (3,000,000,000) 
     ����� �
	��กก����ก�'��ก��-.�2�������&��1�1�( - 4,000,000,000          2,000,000,000  
     ����� �
	��กก��;�������DE&��'��	'��"��������;	����
�-� ������ 16,623,330 - - 

�������#!�=�%����ก (?�%=�?�) ก��ก		����'�
��� (1,473,148,122) 2,643,755,937 6,593,764,048 
����� -.���1ก����1	��0������ ���)"�L&��'���         155,922,313  230,975,799 76,719,781 
����� -.���1ก����1	��0������  9 (
�2��$%         439,197,848  595,120,161             826,095,960  

�������	��ก�	
#���
#7�
����� ) ��������,         595,120,161  826,095,960          902,815,741  
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11.1.2 ���	��7��#��ก�	
���#�*���"�� 
  �, 2551 �, 2552 �, 2553 

���	�"�������	:?�ก�	#��ก��=	 (Profitability Ratio)     
�
2��ก��/��
&�2�� (%) 51.8  61.4 67.9  
�
2��ก��/��'��� (%) 33.4  23.5 28.8  
�
2���.2�	-�����:E��'�� (%) 10.5  12.0 17.0  
�
2�� �ก�	&1�
	 (%) 6.4  6.1 5.9  
�
2�� �ก�	&1�0�1 (%) 3.5  2.1 1.6  
�0(�20���
2�� �ก�	&1 (%) 2.9  4.0 4.3  
�
2���.2�	-����กก��.��'� (%) (0.9) 9.7 9.8  
     

���	��7���	���#!�@�/?�ก�	���
������ (Efficiency Ratio)     

�
2���0(���1/ � �ก�	&1�'���20������
�16 (%) 4.0  4.3 4.5  
�
2���.2�	-����ก�����
�16 (%) 1.1  1.1 1.4  
�
2��ก���"'���������
�16 (��0�) 0.0  0.0 0.0  
     

���	��7����
"	��'0�$����#��ก�	
��� (Financial Ratio)     

�
2���0(���&���20��0(�������:E��'�� (��0�) 9.7  10.6 12.3  
�
2���0(�����;��ก��20�����ก��1E" (%) 94.2  93.4 99.8  
�
2���0(�����;��ก��20�����G�ก (%) 172.4  191.6 298.7  
�
2���0(�����G�ก20���&����(" (%) 53.4  47.7 32.4  
�
2��ก���0�1����$I��. (%) 54.6 59.3 51.1  
     

���	��7��"�)@�/���#	�/�0 (Asset Quality Ratio)     

     

�
2���0(��0���E)���&���
1�����20������E)��(" (%) 1.6  1.9 2.7  
�
2���0(���&���20������E)��(" (%) 1.9  1.1 0.6  
�
2���0(�����;�������E)��)�1' �
	�����1/ �1 20������E)��(" (%) 3.4  3.9 2.7  
�
2���0(��0���E)���&���
1�����20���&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ � (%) 62.5  84.9 163.6  
�
2���0(� �ก�	&1�����
	20������E)��(" (%) 0.1  0.1 0.1  
     

���	��7���;*�V (Other Ratios)     

�
2���0(�����ก���'�20������
�16��)1� (����(92�"�ก9O6 �$�.) (%) 11.7  17.0 15.2 
1 ������ก�ก������ก������������� !�"#� $���%�� 
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11.2 "���!������ก�	��
"	��'0����ก�	
�������ก�	���
������ 
 

�#��
"	��'0 ��YZ���	�'�	
�[�ก�	
�	���
#�����ก�	���
������������ก�	
���
\/��ก��ก�	 ��!��"�	?��, 2553 ]̂*�
�[�
�	�A�#�7��?�ก��7�#��$ก% 
#���ก���, 2552  

@�������
�������#��  
;�$% 2553 �=�58ก��<�1;�$����=PQR�2
(�10��-�7�-ก�0� �$K��.��ก"�2�ก��ก��2'���=�58ก�����<���
8 ก���1�12
(���<��ก���0���ก 

-.�<��ก��	���<�<�1;�$����=�)�1�12
(20���E)�� ������-�0�$����=/�1$�
	�L&��
2�� �ก�	&1��1	�1 3 ��
&� (Repo-1 (
�) ��ก���1.� 1.25 9 
��&�$% 2552 �$K����1.� 1.50 -.� 1.75 ;����(0��/2�"�� 3 $% 2553 -.�$�
	���)"�L&��$K����1.� 2.00 ;�/2�"�� 4 $% 2553 2�"<�(��=�58ก��-.�
�
2�������PW��)�1�12
(�10��20���E)�� �0(��
2�� �ก�	&1����G�ก 3 � E����.)1�����������9��16��� ;��0 5 -�0�$�
	���)"�L&���ก���1.� 0.71 �$K�
���1.� 1.13 9 ��&�$% 2553  �
2�� �ก�	&1����ก��.�ก�����1;��0�
&�  (MLR) �����������9��16��� ;��0 5 -�0� ���)"�L&���ก���1.� 5.94 �$K����1.� 
6.20 9 ��&�$% 2553 

$% 2553  
��2.� �.
ก��
�16$�
	2
(���)"�L&��10��20���E)��2�"ก��PQR�2
(<�(��=�58ก��;�$����= -.���2'ก��96�(�"/"0��	���ก���"E��
�)�.)�.�1;�����) �L&� � 1 
��2.� �.
ก��
�16$�
	2
(���)"�L&���ก$%�)-.�( "�$Z �)�� 
	 1,032.76 �'  ���)"�L&� 298.22 �'  �0(�"�.�0�ก��DE&���1��.)1
20�(
����)"�L&��10��"�ก��ก 17,852.52  .���	�� "��1�0�) 28,668.95 .���	�� �$K��.��กก��PQR��E��(�"��E)�"
)�����
ก.��'��
&�;�$����= $��ก�	
ก
	-��DE&�����
ก.��'�20����2��)����"��$K�����(�"�ก 

 

11.2.1 @�/	����ก�	���
������ 

����������ก� ���ก
  ("����) "ก��/��'�����ก�.ก�� ���������;�$% 2553 ����(� 1,993.02 .���	�� ���)"�L&�����(� 653.96 .���	�� 
(���1.� 46.9) �$K��."���ก��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.�'����)���)"�L&����1.� 21.1 2�"ก���1�12
(��������E)��'ก<���0(�DL)����)"�L&����1.� 33.1 
-.��(�"��"��:;�ก���
ก5��0(�20���
2�� �ก�	&1�������;�������E)�;���1�0;��� 
	� 1(ก
	$% 2552 �)���1.� 4.7 ;��9��)��1/ ��)"�;�0 �ก�	&1�1�0�)  
2,059.03 .���	�� ���)"�L&� 553.95 .���	�� (���1.� 36.8) ��กก�����)"�L&������1/ ��0����"��1"���1.� 65.4 $��ก�	ก
	�.ก��/���ก����.��'�DL)�
���)"�L&����1.� 131.7 �"E)���1	ก
	$% 2552   

ก��/�20��'��$�
	.  (Diluted earnings per share) �����
	$% 2553 ��0�ก
	 2.74 	�� ��1	ก
	ก��/�20��'��$�
	. ����(� 1.74 	��;�$% 
2552 �0(��
2���.2�	-��20����:E��'����.)1�����
	$% 2553 ��0�ก
	���1.� 17.0 ��1	ก
	$% 2552 �)���1.� 12.0 
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(1) $"	��	%��	��=�% ��!��"�	 

�����������1/ ���������������
	$% 2552 -.� 2553 "��1.���1  
��&  

2�����) 1 : �����������1/ ���������� �����
	$% 2552 -.� 2553 

 $% 2552 $% 2553 �$.)1�-$.�  

����(����� �
 �0(� ����(����� �
 �0(� YoY �	�
@# ��	��=�% 

(.���	��) (���1.�) (.���	��) (���1.�) (���1.�) 
��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.      

����;�������E)�            1,332.38  19.1            1,632.74  18.8  22.5  
��1ก�����(0��������               133.78  1.9               178.32  2.1  33.3  

����;����0�DE&�-.��
�����0�ก������            5,773.45  82.9            6,465.10  74.6  12.0  
����.��'�               552.46  7.9               495.40  5.7  (10.3) 
����������	ก����������������           7,792.07  111.9          8,771.56  101.1  12.6  

�0�;���0�1 �ก�	&1 (2,332.99) (33.5) (2,158.59) (24.9) (7.5) 
�������	ก����������������#$%&�          5,459.08  78.4          6,612.98  76.3  21.1  

��1/ ��)"�;�0 �ก�	&1      

ก��/���ก����.��'� 71.24  1.0  165.03  1.9  131.7  
�0����"��1"               760.49  10.9            1,257.51  14.5  65.4  
�E)� J               673.36  9.7               636.49  7.3  (5.5) 

���������%'��()*�	ก����           1,505.08  21.6  2,059.03         23.7 36.8  
	��=�%	��ก7��'�ก'��8�9� 
��'��8��������9� 

           
6,964.17  100.0           8,672.01  100.0  24.5 

��&���-.���&���
1����� (1,195.85)  (1,759.03)   
��1/ ���ก��&���      

	��=�%	��'���'�ก'��8�9� 
��'��8��������9� 

           
5,768.31            6,912.98    

�0�;���0�1 ��������� (3,827.22)  (4,075.33)   
ก��=	ก7��@�A�
���=�%          1,941.09            2,837.65    
<�5����/ � (584.03)  (844.63)   
ก��=	��#!�          1,357.06   1,993.02   

 

(2) 	��=�%��ก
��8���
����>�����#!� 

;�$% 2553 ��1/ � �ก�	&1-.�����$I��.�'��� "����(� 6,612.98 .���	�� ���)"�L&�  1,153.90 .���	�� (���121.1) ��ก$% 2552 � 1�)
��1/ � �ก�	&1-.�����$I��. "����(�  8,771.56 .���	�� ���)"�L&�  979.49 .���	�� (���1.� 12.6) ��กก���1�12
(������62�����E)� ;��9��)
�0�;���0�1 �ก�	&1. .�  174.40 .���	�� (���1.� 7.5) �$K� 2,158.59 .���2�"<�(��
2�� �ก�	&1;�2.�  -.�ก�����)"�L&����8������G�ก.�ก�����1
10�1 ��ก��ก�& ��������"��:�
ก5��0(�20���
2�� �ก�	&1�������;�������E)�;���1�0;��� 
	� 1(ก
	$% 2552 �)���1.� 4.7 ��ก�(�"��"��:;�ก��
$�
	�
 �0(���������
�16 -.���&��� ;���� �.���ก
	<�(��
2�� �ก�	&1  -.�ก���2�	�2�10��20���E)�����8��.�ก�������G�ก��110�1 �����
	��1/ �
 �ก�	&1-.�����$I��.�'���ก0���
ก��&���-.���&���
1��������$% 2553 "����(�  8,672.01 .���	�� ���)"�L&�  1,707.85 .���	�� (���1.� 24.5) �"E)�
��1	$% 2552 �) 6,964.17 .���	��   
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2�����) 2 :  �0(�20���
2�� �ก�	&1$% 2552 F 2553  

$% 2552 $% 2553   

(���1.�) (���1.�) 
     �
2���.2�	-���������;�������E)�   
     (Yield on loans) 

6.7 6.4 

     �
2�� �ก�	&1�0�1 (Cost of Fund) 2.1 1.6 

    �7���7�����	���ก
��8� (Loan Spread) 4.7 4.7 

 

(3) 	��=�%#�*��?�7��ก
��8� 

;�$% 2553 ������"��1/ ��)"�;�0 �ก�	&1����(�  2,059.03 .���	�� ���)"�L&���ก$% 2552 ����(�  553.95 .���	�� (���1.� 36.8) 
��E)��"���กก��	
��Lกก��/���ก����.��'�����(� 165.03 .���	�� ���)"�L&�  93.79 .���	�� (���1.� 131.7) $��ก�	ก
	��1/ ��0����"��1"�)���)"�L&� 
497.02 .���	�� ��E����1.� 65.4 ��ก��ก�& ������/ �	
��Lกก��/���กก����1�����
�16��ก����1����(� 129.39 .���	��   

(4) "7�?�%�7��ก�	���
������ 

;�$% 2553 �0�;���0�1�)"�;�0 �ก�	&1���)"�L&���ก$%ก0����������(� 248.11 .���	�� (���1.� 6.5) �$K� 4,075.33 .���	��  ����2'�.
ก
"���ก�0�;���0�1�)�
�-$�2�"��1/ ��)���)"�L&� �
&��& �
2���0(��0�;���0�1;�ก�� ���������20���1/ �$�
	2
( �L&���ก���1.� 55.0 ;�$% 2552 �$K� ���1.� 
47.0  

(5) '��8�9���'��8��������9� 

;�$% 2553 �'9<����������
�16���������$�
	2
( �L&��10��"�ก ��7�/ ���ก�� 
	 NPL �)$�
	2
(. .���ก���1.� 2.3 9 ��&�$% 
2552 "��$K����1.� 1.6 9 ��&�$% 2553 �10��/�ก72�" ����������L�:L��(�"�
��(����$I��
1��)1��)������ก� �L&�;�����2 �L�/ �2
&������������
	
���62�����E)�����(� 1,759.03 .���	�� �� �$K����1.� 1.3 ���1� �����E)���.)1 �0��.;��������"1� �������0(��ก���"E)���1	ก
	�ก9O6�
&�2)��2�"
$��"�9ก���(�"�����1�)�0����ก� �L&�;��ก 12 � E���������������
	$% 2553 ����(� 1,622.98 .���	�� � 1������"1� �������
)(/$�("�
&���&� 
2,350.83 .���	�� 9 ��&�$% 2553 

(6) @�A�
���=�%������""� 

 ������"�0�;���0�1<�5����/ ���2�	'��.�����
	$% 2553 ����(� 844.63 .���	�� �� �$K��
2��<�5���1.� 29.8 ��1	ก
	�
2��<�5
���1.� 30.1 ;�$% 2552  
 

11.2.2 ����ก�	
���  

(1) ���#	�/�0  
�����
�16�("��������� 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 "����(� 162,346.33 .���	�� DL)����)"�L&���ก$% 2552  31,731.52 .���	��    

(���1.� 24.3)  � 1����2'�.
ก"���กก�����)"�L&��������;�������E)��)���)"�L&����1.� 33.1 ��ก 109,102.57 .���	�� 9 ��&�$% 2552 �$K� 145,188.55 
.���	��  
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2�����) 3: ��������������
�16 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 

9 (
��) 31 �
�(��" 2552 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 

����(�����    �
 �0(�  ����(�����    �
 �0(�  

���#	�/�0 (.���	��) (���1.�) (.���	��) (���1.�) 

�$.)1�-$.� 
(���1.�) 

  �����  826.10  0.6  902.82  0.6  9.3  
  ��1ก�����(0��������-.�2.� ���� 12,074.64  9.2  12,360.49  7.6  2.4  
  ����.��'�;�2�������& 3,336.37  2.6  2,563.17  1.6  (23.2) 
  ����.��'�;�2������'� 5,013.20  3.8  2,401.43  1.5  (52.1) 
  ����.��'�;�	��5
�10�1 60.1  0.0  135.3  0.1  125.3  
  �����E)��'�ก�� 14,878.78  11.4  22,431.58  13.8  50.8  
  �����E)��'�ก����� ก.��-.���� 10�" 4,669.58  3.6  9,425.41  5.8  101.8  
  �����E)���110�1 83,926.81  64.3  102,827.27  63.3  22.5  
  �����E)��E)� 5,627.40  4.3  10,504.29  6.5  86.7  
�0���E)���&���
1�����-.�ก��$�
	"�.�0���กก��
$�
	�����������& (2,088.43) (1.6) (3,859.41) (2.4) 84.8  
  �����
�16�E)� 2,316.22  1.8  2,653.98  1.6  15.9  
	�� ��!��"�	 130,614.81  100.0  162,346.33  100.0  24.3  

� 
�����#�� 

����.��'� 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 ""�.�0� 5,099.91 .���	�� ����.��'�. .� 3,309.71 .���	�� �� �$K����1.� 39.4 �0(�
��L)��$K��.��กก��. .���������E)��)	
��Lก�$K�����.��'���กก���
	��������E)���0�DE&���ก 	��5
� /��"
� .�D�)� ���ก
 -.�	��5
� ���7"��D                 
($����=/�1) ���ก
  

 
� 
���?'%���
�;*����9ก'��8  

����;�������E)���������� 9 ��&�$% 2553 "����(�  149,730.80 .���	�� ���)"�L&� 36,497.82 .���	�� (���1.� 32.2)  ��ก��&�$% 
2552 2�"ก���2�	�2��������E)�;��'ก<���0(� �
&��& �
 �0(�����;�������E)�����
&�ก.'0" -	0���ก�$K� �����E)���110�1���1.� 71.8 �����E)��'�ก�����1.� 
15.0 �����E)��'�ก����� ก.��-.���� 10�"���1.� 6.3 -.������E)��E)�J ���1.� 6.9 �
&��& ��1.���1 �������;�������E)����-�ก2�"$���<��'�ก��"
$��กm 
�2����20�/$�&  

2�����) 4 : ��1.���1 �������;�������E)����-�ก2�"$���<��'�ก�� 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 

9 (
��) 31 �
�(��" 2552 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 �$.)1�-$.�  

����(����� �
 �0(� ����(�����     �
 �0(� (���1.�) 
$���<��'�ก�� (.���	��) (���1.�) (.���	��) (���1.�)   

  ก���.�2-.�ก����9��16           6,811.98                 6.2        10,996.33  7.6 61.4  
  ��
�����"��
�16-.�ก��ก0������           6,167.64                 5.7          6,374.43  4.4 3.4  
  �����9�$�<�-.�ก��	��ก��           1,781.04                 1.6          4,905.58  3.4 175.4  
  ก���ก52�-.���"E��-�0              118.13                 0.1             155.24  0.1 31.4  
	�����
�;*�!�	ก��       14,878.78               13.6      22,431.58  15.4 50.8  

 ���
�;*�!�	ก�� ���ก����� ����7��         4,669.58                 4.3        9,425.41             6.29  101.8  

 �����E)���0�DE&�         82,450.98  75.6     101,404.99  69.8 23.0  
  �����E)���E)�ก������           1,475.83  1.4         1,422.29  1.0 (3.6) 
	�����
�;*�	���7��       83,926.81  77.0   102,827.27  70.8 22.5  
���
�;*��;*�V         5,627.40  5.2     10,504.29  7.2 86.7  
	�� ��!��"�	     109,102.57  100.0   145,188.55  100.0 33.1  
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� '��8#�*=�7ก7�?'%
ก��	��=�%  

 ������"ก��	������
 ก�������E)� ��1�'9<���10��"$�������<�� �(1���E)��"E�ก��	������(�"��)1��
��
��"
1 -.�"
ก��2� 2�"�������& $�
	$�'������������& -.�2
 �����0�1��&����)�
 ก'" �L��0��.;���
2���0(���&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ �20������E)��("���
������ . .�"���ก���1.� 2.3 9 ��&�$% 2552 "��1�0�)���1.� 1.6 � 1"��&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ ���������E)���110�1;��
2�����1.� 1.3  ��&�)/"0
ก0�;���ก� ��1/ ���������E)��'�ก��;��
2�����1.� 2.4 -.���&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ ���������E)��'�ก����� ก.��-.���� 10�";��
2�����1.� 0.8 
�� �$K���&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ �����(� 2,359.00 .���	�� . .����1.� 102.08 .���	�� (���1.� 4.1) 

 

�� �#��� 5:   ���'���%�"ก"()�*�ก+� ��%�*,��!�ก���� $���-+���.�( � ������ 31 ������� 2552 !�$ 2553 

9 (
��) 31 �
�(��" 2552 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 

���1.���� ����(����� ���1.���� ����(����� 

�	�
@#!�	ก�� �����E)� (.���	��) 

�
 �0(�
(���1.�) �����E)� (.���	��) 

�
 �0(�
(���1.�) 

�$.)1�-$.� 
(���1.�) 

  ก���.�2-.�ก����9��16               1.8           122.15              5.0                 0.9            99.65  4.2 (18.4) 
  ��
�����"��
�16-.�ก��ก0������               6.8           422.31  17.2 5.5          352.90  15.0 (16.4) 
  �����9�$�<�-.�ก��	��ก��                3.0             52.64  2.1 1.6            76.76  3.3 45.8  
  ก���ก52�-.���"E��-�0                2.6               3.10  0.1 4.0              6.24  0.3 101.0  
	��'��8#�*=�7ก7�?'%
ก��	��=�% 
 �����
�;*�!�	ก�� 

              
4.0         600.21  24.4 2.4        535.55  22.7 (10.8) 

��&/"0ก0�;���ก� ��1/ ���������E)�
�'�ก����� ก.��-.���� 10�" 

     
1.6          72.65  3.0 0.8          76.64  3.2 5.5  

 �����E)���0�DE&�                1.4        1,153.25  46.9 1.2      1,202.45  51.0 4.3  
  �����E)���E)�ก������              11.6           170.50  6.9 8.7          123.98  5.3 (27.3) 
'��8=�7ก7�?'%
ก��	��=�% ��	��
���
�;*�	���7��             1.6      1,323.76  53.8 1.3      1,326.42  56.2 0.2  
�;*�V             8.3         464.47  18.9 4.0        420.38  17.8 (9.5) 
	��'��8#�*=�7ก7�?'%
ก��	��=�% ��
!��"�	 

                   
2.3      2,461.08  100.0 1.6      2,359.00  100.0 (4.1) 

 

� "7�
�;*�'��8��������9���"7�
�;*�ก�	�	���9�"7���กก�	�	��$"	��	%��'��8 
  ����� )�*�+��ก� ��'#-�� (#�"��2.�(���'-#-��,$-3
-��� �45( ��-+���.�(��"�6.'( 7���� ������ก�ก��� Basel II  �*���+�� Collective 
Approach 68�#,$��'#-�� (#���� $����"�����-3
�-������"�,$�ก+�98'�)�(����(�ก 12 ��.(�9*�#��*� (Expected Loss) ,�ก5( ��-+���.�(��#ก�"�� ���
)�*9*(�3�-7+�+���'�-��9(#5( ��-+���.�()�(���� $ก(4ก�4ก� � �4� �#9*(�3�)�*�9*�ก�4-7��ก� ���"�-��)��	,,�4�� �������� ���(�-�� (#�"��2.�(���'
-#-��,$-3
!�$�"��2.�(ก� � �4�3��"�,�กก� � �4�� #- *�#���'��'#-+'�,����� 3,859.41 �*��4�� �+���?� *(��$ 163.6 9(#�(����'���%�"ก"()�*�ก+� ��%�*  
68�#-3#ก�"��ก���9�'�����9(#����� !�"#� $���%�������"�ก�4 1,485.07 �*��4�� ������4��ก� ��'#-�� (#(�"�# $��� $��# �5.�(��?�ก� �@(#ก������
�-���#���(�,,$�ก+�98'��"(ก� �����+�#�� ��'#��' �(��#+�-�� (#!4"#��?��(�-�� (#���'-3
�A5�$ ��-��� �4���',����'�,����� 1,508.59 �*��4�� !�$��?�
�(�-�� (#���'-3
����%�,����� 2,350.83 �*��4��  
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2�����) 6 :   ��1.���1 ����0���E)���&���
1����� ���-�ก2�"ก���
 �
&����.�ก��& 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 

  

� ������ 31 ������� 
2552 

(�*��4��) 

-��-"�� 
( *(��$) 

� ������ 31 ������� 
2553 

(�*��4��) 

-��-"�� 
( *(��$) 

�������!��# 
( *(��$) 

�
 �
&�$ก2� 594.91 28.5 794.42        20.6         33.5  
�
 �
&�ก.0�(:L��$K����=5 60.64 2.9 59.21          1.5  (2.4)  
�
 �
&�2)��ก(0�"�2�8�� 162.26 7.8 177.96          4.6           9.7  
�
 �
&����
1 71.47 3.4 51.12          1.3  (28.5)  
�
 �
&����
1����� 471.29 22.6 425.88        11.0  (9.6)  
�
 �
&��������
)(/$ 727.85 34.9 2,350.82        60.9        223.0  
	�� 2,088.42 100.0 3,859.41 100.0 84.8 

 

(2) '��8��� 

��&����("��������� 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 "����(� 150,134.94.���	�� ���)"�L&� 30,751.53 .���	�� (���1.� 25.8)  � 1
�
 �0(���&������������ $��ก�	 �(1����G�กDL)��("����ก��1E"��1��
&����1.� 80.7 ��1ก�����(0��������-.�2.� �������1.� 5.9 ����ก��1E"��1�1�(
���1.� 10.3 -.� �E)�J���1.� 3.1 ��&����("����������)���)"�L&��0(�;��0��E)��"���ก ก���� "�'���E)�����
	ก���2�	�2����'�ก�������E)�$��ก�	ก
	
������/ ���ก�'��ก�� ��1����� (Subordinated debenture) ;����(0��$% 2553 �$K�����(��
&���&� 2,000 .���	�� DL)��
	�$K�����ก���'��
&��) 2 � 1��
��	ก���� /:0:��;�$% 2563 

2�����) 7:   ��1.���1 �����&������-�ก2�"$���<� 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 

9 (
��) 31 �
�(��" 2552 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 

����(����� �
 �0(� ����(����� �
 �0(� '��8��� 

(.���	��) (���1.�) (.���	��) (���1.�) 

�$.)1�-$.� 
(���1.�) 

����G�ก�(" 107,048.20            89.7  121,122.11            80.7  13.1 
��1ก�����(0��������-.�2.� ���� 4,321.44 3.6 8,867.30 5.9 105.2 
����ก��1E"��1�1�( 5,429.75 4.5 15,460.40 10.3 184.7 
�E)� J  2,609.93 2.2 4,685.12 3.1 81.3  

	�� ��!��"�	 119,409.33 100.0 150,134.94 100.0 25.8 

                                  

(3) �7�� ���9%:;�'�%� 

�0(�������:E��'��-.�ก��/��)1
�/"0/ ��
 ���"����(� 12,211.39 .���	�� -.� 4,070.50 .���	�� 2�".�� 
	 ���)"�L&���ก��&�$% 2552 
����(� 979.99 .���	�� (���1.� 8.7) -.� 873.91 .���	�� (���1.� 27.3) 2�".�� 
	 ������"ก���0�1����$I��.���(0��ก�.�����
	�.$��ก�	ก��
$% 2553 ����(� 1,019.41 .���	�� �� �$K��
2��ก���0�1����$I��.���1.� 51.1 �����
	"�.�0�2�"	
����������� 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 ��0�ก
	 
16.77 	��20��'�� ���)"�L&��"E)���1	ก
	 15.42 	��20��'�� 9 ��&�$% 2552 �
&��& 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 ������"�'���)��ก-.������-.�(����(� 
728.15 .����'�� -	0��$K��$K��'����"
�����(� 728.15 .����'�� -.��'��	'��"���������(� 104 �'��  
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 (4)    	��ก�	��ก�������@�	��9ก/�� 

������"��1ก����ก�	 '.-.�<�����ก�
�DL)�$��ก�	 �(1 ก���
	��(
.2
w(����-.�ก���&��$��ก
�ก��ก��1E"���� -.�<�����ก�
��E)� ;�
$% 2553 ����(� 194.14 .���	�� -.� 1,402.57 .���	�� 2�".�� 
	 �
&��& ก��. .�;�$% 2553 �0(�;��0�$K��.��กก����	ก���� ��1'����
���
�
���-.ก�$.)1��
2�� �ก�	&1�������2��  

11.2.3 ��ก�	���
������#�*�7���� ���7��ก��7�!�	ก�� 

� 
���?'%���
�;*� 

9 ��&�$% 2553 ����;�������E)���������� "����(� 145,188.55 .���	�� ���)"�L&� 36,085.98.���	�� (���1.� 33.1) ��ก��&�$% 
2552 2�"ก���2�	�2��������E)�;��'ก<���0(� �
&��& �
 �0(�����;�������E)�����
&�ก.'0" -	0���ก�$K� �����E)���110�1���1.� 70.8 �����E)��'�ก�����1.� 
15.4 �����E)��'�ก����� ก.��-.���� 10�"���1.� 6.3 -.������E)��E)�J ���1.� 7.2  

� ���
�;*�!�	ก�� 

9 ��&�$% 2553 �����E)��'�ก�����������""�.�0� 22,431.58 .���	�� ���)"�L&��10��"�ก ����(� 7,552.79 .���	�� (���1.� 50.8) 
��ก��&�$% 2552 � 1�$K�ก�����)"�L&���������E)�;�ก.'0"�'2���ก��"�����9�$�<�-.�ก��	��ก�� -.�ก���.�2-.�ก����9��16 

� ���
�;*����
�;*�!�	ก�� ���ก����� ����7�� 

9 ��&�$% 2553 �����E)��'�ก����� ก.��-.���� 10�" "����(� 9,425.41 .���	�� ���)"�L&� 4,755.83 .���	�� (���1.� 101.8) 
��ก��&�$% 2552 � 1�$K�ก�����)"�L&���������E)���E)���������0�1�:1�26 -.������E)�;�ก.'0"�'�ก���.���2�ก�6 

� ���
�;*�	���7�� 

9 ��&�$% 2553 �����E)���110�1$��ก�	 �(1 �����E)���0�DE&��:1�26���1.� 98.6  -.������E)���E)�ก���������1.� 1.4 � 1"�.�0����
�����E)���0�DE&�"����(�  101,404.99 .���	�� ���)"�L&� 18,954.01.���	�� (���1.� 23.0) �"E)���1	ก
	��&�$%�)�0��"� �0(���L)��$K��."���ก�(�"�����7�
;�ก���1�1�'�ก�������E)��:1�26;����E� P��6  "�� �� -.���P���.72 � 1�����E)���0�DE&��:1�26�)��'"
2�;�"0"����(� 57,101.43 .���	�� ���)"�L&� 
15,126.17 .���	�� (���1.� 36.0) �"E)���1	ก
	$% 2552 ;��9��)1� ��1�:1�26;�"0<�1;�$����=���$% 2553 �1�0�) 800,357 �
� ���)"�L&����1.� 
45.8 �"E)���1	ก
	�0(�� 1(ก
����$%ก0���) 548,872 �
� -.��
2��$��"�9ก��;�������E)���0�DE&��:1�26;�"0���ก.'0" ����ก�20�$��"�9ก�������0�1�:1�26
;�"0��.)1 (Penetration Rate) ���$% 2553 �1�0�)���1.� 11.2 . .��.7ก���1�"E)���1	�
2����.)1�)���1.� 12.0 ;�$% 2552 

� ���
�;*��;*�V  

9 ��&�$% 2553 �����E)��E)�J ���ก.'0"����ก�""�.�0� 10,504.29 .���	�� ���)"�L&���ก��&�$%�)-.�(���1.� 86.7 ��E� 4,876.89 .���
	�� DL)��0(�;��0�$K��."���กก�����)"�L&���������E)��'�ก���E)�J (�������2�"��1�"�����E)����������-�0�$����=/�1) ��ก��ก�& �����E)����������	1�
�:1�26 (TISCO Auto Cash) ���)"�L&��10��"�ก ����(� 2,744.18 .���	�� (���1.� 104.6) ��ก 2,624.24 .���	�� 9 ��&�$% 2552 �$K� 5,368.42 .���
	�� 

� 
���Y�ก 

9 ��&�$% 2553 ����G�ก�(""����(� 121,122.11 .���	�� ���)"�L&� 14,073.92 .���	�� (���1.� 13.1) ��ก��&�$% 2552 � 1
�
 �0(�����G�ก$���<�����G�ก��"��
�16-.���E)���1ก20�1� ����G�ก���)"�L&��$K����1.� 23.3 �"E)���1	ก
	��&�$% 2552 �)���1.� 21.9 
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2�����) 8: ��1.���1 �������������G�ก 9 (
��) 31 �
�(��" 2552 -.� 2553 

9 (
��) 31 �
�(��" 2552 9 (
��) 31 �
�(��" 2553 �$.)1�-$.�  

����(����� �
 �0(� ����(�����       �
 �0(� (���1.�) 
$���<�����G�ก (.���	��) (���1.�) (.���	��) (���1.�)   

�0�1�E��"E)��(�:�"     7,552.99   7.1         4,933.15  4.1 (34.7) 
��"��
�16   17,920.36  16.7       25,671.55  21.2 43.3 
�0�1�E��"E)���&���1��(.�     1,939.79  1.8         1,169.53  1.0 (39.7) 
	
2�����G�ก   29,515.42   27.6       16,832.16  13.9 (43.0) 
2
w(�
���;������-.�2
w(-.ก����            2.38  0.0                2.38  0.0 0.0 
����ก��1E"��1��
&�   50,117.25  46.8       72,513.37  59.9 44.7 

���Y�ก	�� 107,048.20 100.0   121,122.12  100.0 13.1 

11.2.4 �@�/"�7�� 

9 (
��) 31 �
�(��" 2553 ������"�����  ����(� 902.82 .���	�� ���)"�L&�����(� 76.72 .���	�� ��E����1.� 9.29 ��E)����ก"ก��-�
����� �'����);��/$;�ก��ก��" �������������(� 9,980.32 .���	�� �0(���L)��$K��.��กก���1�12
(�������;�������E)�-.�.�ก��& �9��)"ก��-������ 
�'���/ �"���กก��ก��"�
 ����������(� 6,593.76 .���	����ก����ก��1E"��1�1�(-.�ก����ก�'��ก�� ��1����� (Subordinated debenture)  -.�"ก��-�
����� �'���/ �"���กก��ก��".��'�����(� 3,463.28 .���	�� DL)��0(�;��0�$K�ก����1����.��'�;��.
ก��
�16��E)�ก��.��'� 

11.2.5 '�7�#�*����?�%=� ��
���#�� 

9 (
��) 31 �
�(��" 2553 ��������������'�2�"�	ก��������������� $��ก�	 �(1��&�������(�  150,134.94 .���	�� -.��0(�������:E�
�'������(� 12,211.39 .���	�� �� �$K��
2���0(���&���20��0(�������:E��'����0�ก
	 12.8 � 1���6$��ก�	���-�.0������'� �����&��� / �-ก0 ����G�ก�� 
�$K��
 �0(����1.�  74.6 ���-�.0������'� �����
	��1ก�����(0��������-.�2.� ���� -.�����ก��1E"-.���&����E)�J �
&� "�
 �0(����1.� 5.5 -.����1
.� 12.4 2�".�� 
	 

9 (
��) 31 �
�(��" 2553  ������"-�.0�;��/$��������'��.
ก �E� ����;�������E)� DL)�"����(�  145,188.55 .���	�� ���;���
2���0(�����;��
�����E)�20�����G�ก1�� �$K����1.� 119.9 ��ก��ก�&1
�/ ���������'�/$.��'�;���1ก�����(0��������-.�2.� ���� �.
ก��
�16DE&�� 1"�
�����1�E� 
-.�����.��'�;��.
ก��
�16 

 

11.2.6 
���ก��#��  

  9 (
��) 31 �
�(��" 2553  ����ก���'����������2�"�.
ก�ก9O6ก�� ��������ก���'�;�-�(��� Internal Rating Based Approach (IRB)  
9 (
��) 31 �
�(��" 2553 "����(��
&���&� 16,226.78 .���	�� $��ก�	 �(1����ก���'��
&��) 1 �
&��) 2 -.��0(�$�
	$�'����������� DL)�����ก���'����
ก.'0""�(�"��1�����E)�����
	�(�"��)1�� 1�("����(� 5,917.76 .���	�� �)$���"����ก-		���.���(�"��)1�<�1;� -� �;����7��� 
	����ก���'�
�0(��ก���)"�1�0���:L����1.� 63.5 �
&��&�(�"2���ก��;�������'��)$���"����ก-		���.���(�"��)1����)"�L&� 1,064.18 .���	�� ��E� ���1.� 21.9 2�"ก��
�1�12
(-.������E)��'�ก�� $��ก�	ก
	�'9<����������E)�/ �$�
	2
( �L&�;���	$% 2553 

  �(�"2���ก��;�������'�� 1�("����������)$���"����ก-		���.��<�1;����ก.'0"$��ก�	 �(1  ����ก���'��);������
	�(�"��)1� ���
2.� . .� 125.38 .���	�� ��ก 1,225.37 .���	�� �$K� 1,099.99 .���	�� �$K��.��กก��. .�����(�"��)1���ก�
2�� �ก�	&1;�	
����E)�ก��
������ -.��(�"��)1���ก2�������&  ����ก���'��);������
	�(�"��)1� ������ �2���)"�L&�  875.06 .���	�� �$K� 3,880.85 .���	�� 2�"ก��

                                                                            
1 ����G�ก �(":L� ����ก��1E"��1��
&��)�$K�8��.�ก�������G�ก$ก2���������� 
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�1�12
(��������E)�� 1�(" � 1����;�������E)���110�1DL)��$K��'�ก���.
ก"ก���1�12
(�10��20���E)��� 1���)"�L&����1.� 22.47 ��ก 83,962.59 .���	�� 
9 ��&�$% 2552 "��1�0�) 102,827.27 .���	�� 9 ��&�$% 2553 $��ก�	ก
	�'9<����������E)�/ �$�
	2
( �L&��10��20���E)��;��0(���L)�$%�.
� � 1�
2���0(�
��&�)/"0ก0�;���ก� ��1/ ���������E)���110�1/ �$�
	2
(. .���ก���1.� 1.6 "��1�0�)���1.� 1.3 9 ��&�$% 2553. 

  �(�"��)1���ก�
2�� �ก�	&1� 1�(". .� ��E)����ก�(�"-2ก20����������
�16-.���&���20��(�"�0��/�(����
2�� �ก�	&1. .���ก
�� 
	 9 ��&�$% 2552 � 1��1��(.�� 1��.)1���ก��$�
	�
2�� �ก�	&1 (Duration) ��� ��������
�16 / �. .���ก 1.63 $% �$K� 1.59 $% 2�"ก��
�1�12
(��������E)��'�ก��DL)��0(�;��0"ก��ก���� �
2�� �ก�	&1�$K�-		.�12
( -.�ก�����)"�L&����2�������&��1��
&� �10��/�ก72�"��1��(.�� 1
��.)1���ก��$�
	�
2�� �ก�	&1 (Duration) ��� �����&��� / �$�
	���)"�L&���ก 0.64 $% �$K� 0.87 $% ��กก����ก�'��ก�� ��1�������1�1�(  �
&��&�0��.;��
�(�"-2ก20����������
�16-.���&���20��(�"�0��/�(����
2�� �ก�	&1. .��.7ก���1��ก�� 
	 9 ��&�$% 2552 �) 0.99 $% �$K� 0.72 $% � 11
��1�0;�
ก��	��1	�1�)��"��:	������
 ก��/ � DL)��(�"-2ก20�������1��(.�� 1��.)1���ก��$�
	�
2�� �ก�	&1�����
	�����
�16-.���&����1�0;��0(�
$��"�9 8.5 � E�� 

  �"E)������9�;���E)���(�"��1����������ก���'�2�"กH�"�1�������������ก� 2�"�ก9O6���������-�0�$����=/�1 �
&��&������"
8�������ก���'�20������
�16��)1�2�"�ก9O6<�1�.
�ก�������9��ก9O6ก�� ��������ก���'��
&�2)�� (Capital Floor) 2�"(�� IRB 9 ��&�$% 2553 �1�0�)
���1.� 15.23 � 11
������ก(0��
2������ก���'��
&�2)�����1.� 8.50 �)ก���� � 1������-�0�$����=/�1 ;��9��)����ก���'��
&��) 1 -.��
&��) 2 20�
�����
�16��)1����������ก0�������9��ก9O6ก�� ��������ก���'��
&�2)���1�0�)���1.� 11.29 -.� ���1.� 6.56 2�".�� 
	 � 1�
2���0(�ก�� ����
����ก���'��
&��) 1  
�ก.0�(1
������ก(0��
2���
&�2)�����1.� 4.25  

�� �#��� 9:   (�� �-"���#+�ก(#����"(-+�� �5���-���# � ������ 31 ������� 2552 !�$ 2553 

 31 �
�(��" 2552 
(���1.�) 

31 �
�(��" 2553 
(���1.�) 

   ����ก���'��
&��) 1 14.48 11.29 

   ����ก���'��
&���&� 16.96 15.23 
 
 
 

2�����) 10:   ��1��(.���.)1���ก��$�
	�
2�� �ก�	&1��������
�16-.���&��� -.��.ก���	 

��1��(.�� 1��.)1���ก��$�
	
�
2�� �ก�	&1 ($%) 

ก���$.)1�-$.������1/ � �ก�	&1�'���;� 1 $%
20�ก��$�
	�
2�� �ก�	&1�L&����1.� 1        

(.���	��) 
$���<�ก���'� 

$% 2552 $% 2553 $% 2552 $% 2553 
�����
�16 1.63 1.59 425.88  512.47 
��&��� 0.64 0.87 (705.68) (770.60) 

"����ก�7����#!� (Gap) 0.99 0.72 (279.80) (258.13) 

 
 
11.2.7 "7����#� ���9%�������� 

(1) "7����#�ก�	�������� (audit fee)  

����������ก��0�1�0�2�	-��ก����		
��;��-ก0 	��5
� ����
ก��� �����6� -�� 6 1
� ���ก
  ;���	$%	
�� 2553 �$K�����(������(" 
3,070,000.00 	��  
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(2)    "7��	�ก�	�;*� (non-audit fee) 

����������ก��0�1�0�2�	-��������	��ก���E)� DL)�/ �-ก0 ก���
 �����1������=52�"�.
ก�ก9O6���������-�0�$����=/�1;��-ก0         
	��5
� ����
ก��� �����6� -�� 6 1
� ���ก
  ;���	$%	
���)�0��"��$K�����(������(" 818,500.00 	�� 

11.2.8  ������"����7�
�;*�:;�  

   ������/ ��
	ก���
 �
� 
	�(�"�0���E)�:E�� 1	��5
� PZ��6 ���2�&��6 ($����=/�1) ���ก
  DL)�.0��'  9 (
��) 21 �
�(��" 2553 / �$��ก�=
1E�1
����
� 
	��� �2<�1;�$����=��1�1�( (National Long-term Ratings) �) {A(tha)|  �(1-�(���"�
� 
	��� �2 }"��:1�<��~ -.��
� 
	��� �2
<�1;�$����=��1��
&��) {F1(tha)| �
� 
	��� �2 
�ก.0�(������:L��(�"��"��:;�ก�����ก��/� �(�"��E)�"
)�;��'9<�������
�16 -.�8�������ก���'��)
-�7�-ก�0���������� �.ก���
 �
� 
	�(�"�0���E)�:E�� 1 PZ��6 ���2�&��6 " 
��& 

 
(
��)$��ก�=�.�
� 
	��� �2 

�.�
� 
	��� �2 (Unsolicited Rating) 
20 2'.��" 2551 24 �.�. 2552 21 �.�. 2553 

�
� 
	��� �2<�1;�$����=��1�1�( 
�
� 
	��� �2<�1;�$����=��1��
&� 
-�(���"�
� 
	��� �2 

 A (tha) 
F1 (tha) 

"��:1�<�� 

 A (tha) 
F1 (tha) 

"��:1�<�� 

 A (tha) 
F1 (tha) 

"��:1�<�� 

��ก��ก�& 	��5
� PZ��6 ���2�&��6 ($����=/�1) ���ก
  1
�/ �$��ก�=�
� 
	��� �2<�1;�$����=��1�1�(�) A(tha) ;��-ก0�'��ก���' � �"$���<�
/"0 ��1�����-.�/"0"�.
ก$��ก
� ����(� 1 �'  ��	ก���� /:0:��$% 2555 "�.�0� 1,000 .���	�� � 1"-�(���"�
� 
	��� �2 }"��:1�<��~ -.�
$��ก�=�
� 
	��� �2<�1;�$����=��1�1�(�) A-(tha) -ก0�'��ก��$���<� ��1�����-.�/"0"�.
ก$��ก
� ����(� 2 �'  ��	ก���� /:0:��$% 2562 "�.�0� 
4,000 .���	�� -.�$��ก�=�
� 
	��� �2<�1;�$����=��1�1�(�) A-(tha) -ก0�'��ก��$���<� ��1�����-.�/"0"�.
ก$��ก
� ����(� 2 �'  ��	ก���� /:0
:��$% 2563 "�.�0� 2,000 .���	�� � 1"-�(���"�
� 
	��� �2 
��&  

(
��)$��ก�=�.�
� 
	��� �2 
�.�
� 
	��� �2 

9 �.�. 2551 24 �.�. 2552 21 �.�. 2553 
�
 �
� 
	� 1  PZ��6 ���2�&��6  PZ��6 ���2�&��6 PZ��6 ���2�&��6 
�'��ก��/"0"$��ก
�    
TSCO125A: �'��ก��/"0"$��ก
� 1,000 .���	�� /:0:��$% 2555/1 A (tha) A (tha) A (tha) 

TISCO192A: �'��ก�� ��1����� 2,000 .���	��  /:0:��$% 2562/2  
                      DL)������ก�'��ก��"�����/:0:��ก0��ก����  

- A-(tha) 
 

A-(tha) 
 

TISCO195A: �'��ก�� ��1����� 2,000 .���	��  /:0:��$% 2562/2  
                     DL)������ก�'��ก��"�����/:0:��ก0��ก����  

- A-(tha) A-(tha) 
 

TISCO205A: �'��ก�� ��1����� 1,000 .���	��  /:0:��$% 2563/3  
                     DL)������ก�'��ก��"�����/:0:��ก0��ก����  

- - A-(tha) 
 

TISCO20DA: �'��ก�� ��1����� 1,000 .���	��  /:0:��$% 2563/3  
                     DL)������ก�'��ก��"�����/:0:��ก0��ก���� /3 

- - A-(tha) 

/1 ��ก-.�������1;�$% 2550 
/2 ��ก-.�������1;�$% 2552 
/3 ((ก!�$�-�(9��)��E 2553 
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12. ����	
�������ก��������  

12.1   ���������������� ���� 

 ก���	
��ก�������ก��������	��������� � �!ก�	�"�������ก���	��	��#$�ก��
��ก��"� ก�����%��� &�'��ก�%ก�� (��������
� ก��
� ���
����)� ��ก*� ��	#+ ก���',��	�-�ก
�.���� �� �	 ก���������/��ก���*�� 	����*/��	 (��	�����-��*���0����%����-�	-���	
�) &1����*�ก��$�
�� �	$��"��2�3��(��2+. 2����� "�� 
�) ��) �2�����ก4��
�.	�.�� 
� �� �	�',�'5���*�����6�� ก�����%��*�� *�. *0� �� ��)�� �!ก���� �������/��ก��
��%�1�"'ก�%ก��(�� ���	��%&��-�%(��	��������	$�ก��2�3��-�	-�(���� �	  

 ��ก���0���กก���������/��ก���*�� 	����*/��	����',����กก�������6
�.ก���	
��ก�'�1ก75 $��(ก�2��ก �� ��ก��*�',���3�/��	� �!ก�
�.
-������� ก���	
��ก�(��� ก���	
��ก��+ ��) '8�/��
�.��(�� ���	��%&��-�%����� �	�*��������� ก����/��8'��*-�!��� 9 �*�� �����0.� �',�
�1'/��	 �20.�	�� ���� �������+ก$�ก���',�&1�$��(���ก0)�ก1��� �	 ���*ก���':��ก��$��2��ก ��
�ก��"���������	ก��ก��	�20.���/��8'��*-�!��� 9 
�) 
$�����ก��2�3���*�� *�. *0��� -�	-� ��	#+ ก���� ����	;��'��3�/��	 (�������ก<!��. (�����	 �20.����� �������+ก$�ก���',��	�-�ก
�.���� �� �	 
ก��ก��	�20.��� �	(������ ก�� 	�ก����) �8�
�� ����%&��-�%'=�%���ก��(�������	&��*�� �����0.� �20.�$��%�������#�'��� �!
�.�� "�� �*	�
�8�ก��	ก��ก���	
��ก�$�����(�����(�������	&�ก���������ก��ก��	�20.��� �	 >+. ��* �����
�.'��-�	�8�ก��	ก���',�'�����
�ก'? ��ก��ก��) 
ก���	
��ก�*� �������	�� ก����/��8'��*-�!�0.�9 ��	
�) ���%����$�������� %��<�
*��*$�ก���	
�.ก����*�*1�$����@1	�@������"'	��������	$�ก��
2�3��-�	-�$�
�� #�.��*����ก��ก��	2�3���*�� *�. *0� 
�) ��) �� ก��
�) �	�
�.�������ก�������',��� ก����*�*��
�."��ก��
���*�� �����0.� (��
�����	&��',�'�����
�ก'? 

  $�'? 2553 ก���	
��ก�"�������) ����* ��
�.�1(��������	��%&��-�%����� �	 ��0� Corporate Social Responsibility (CSR) �+)��20.�(�� $��
����#+ ���		�� 	�.�$����	��%&��-�%����� �	�� ก���	
��ก� �*�',�����* ��
�.�� ����	ก��ก��	�20.��� �	
�) �	��� ก���	
��ก� �-�� ก�����%����
ก��2�3��;�ก*@�2�*��-� ก��2�3����8@�2-���� ก�������ก<!(���� ����	��. (�����	 U�U �����ก��$���ก��ก��2�3���*�� *�. *0������ �	(��
'���
;-����*��	 �*ก��ก��	�20.��� �	
�) �	����������"'�*�� ������� ก�%�����*	�� ก���	
��ก� 
 

12.2   !��������"#�ก����ก��$�����%
&���������������� ����  

  ก���	
��ก�$�����	�����6ก�%ก���������/��ก���*�� 	����	��%&��-�%����� �		�������*�����ก��� 40 '? ���*ก��'�1ก75 �������+ก ก��
'=�%�������',�(%%�*�� �� &1�%�����
�.#��*
���1�2��ก ����ก�����1����� (��'=�%��� 8 '��ก�� 
�.��
���ก���������/��ก���*�� 	����	��%&��-�%����� �	
�� ก���	
��ก� "��(ก�  

1. ก��ก��ก�%�1(�ก��ก��
�.�� 
 2. ก��'��ก�%/��ก�����*���	�',�/��	 
 3. ���	��%&��-�%���&1�%��@� 
 4. ก�����	2�3��-�	-�(���� �	  
 5. ก������2��
/�	��<*-� (��ก��'=�%������(�  ���*�� �',�/��	 
 6. ก���1(���ก<���. (�����	 
 7. ����ก��	��ก���	��%&��-�%����� �	  
 8. ก�����
����* �������� �	(����. (�����	  
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1. ก��ก��ก�	
��ก��ก�����
�  

ก���	
��ก�"��*+�(��
� '=�%�����	���กก��ก��ก�%�1(�ก��ก��
�.�� ��0.� ��กก���	
��ก�	��*%�*��ก<���
/�(��&�'��*-�!�� &1�	�����"��
�������*
�กก���	 �*�8�ก��	ก����2����8�#+ ��
/���	ก\�	�*
�.(����ก���	2+ "����%�*�� �����*�#�.#��� (���1(�$��	�.�$������
/��� ก����"����%ก��
���	��� (��'=�%������*���	��	������  ��	
�) 	��*%�*�� ����	���	���		0�ก�%&1�	�����"�����*�20.�����	���� ���	��	2��/!(�����		�.�� 
� /��ก��
�.
*�. *0� �*����+ #+ &1�	�����"�����*
�กก���	 �� ���"'��) (�1��*�����*��2�.	���	$���� 8.5 ก��ก��ก�%�1(�ก��ก�� �� ������
�. 8 ก�����ก��) 

����������   ��%(
�&1�#0��������*&�'��ก�%ก��
�.�� $��&1�#0�����"��$-���
/��� ��"���*�� ���	
�.  

�ก���  ��%��� ���	��� ก��
�.���ก���*�� �1ก������*�� ���� 
� /��ก��(%%��	;1�*!
�.�1ก��� (Client Centric) (�� 
�':�-�� 
� $���1ก���(�� ���	������� 

����������������  '=�%�����	� 0.��"���66��*�� �',�/��	(����	�@��  

���� �!   �������/��ก�����*���กก��(�� ���
�.�',�/��	(��	����*/��	 "	�(�� ���$���ก<8�
�.ก��$���ก��&�ก��
%$�
� �%���
������ก��	�*��	 

"��ก!��   ���%����ก�����*��1��� 2��ก �� 2�3��;�ก*@�2�� 2��ก ���*�� �����0.� (��$��&���%(
�
�.�',�/��	 

#�!�$   ������ก#+ ���	��%&��-�%
�.2+ 	������ �	$�ก��%��ก��
�� �� (���������ก��ก��	2�3��-�	-�(���� �	�*�� 
�����0.�  

#��!�%
��$   ���%����(��'=�%����ก�.*�ก�%ก��$-�
��2*�ก��*�� �1���8��� �� ����	ก��ก��	�����ก<!��. (�����	
�) @�*$�(��
@�*��ก� �!ก� 

  2. ก��'��ก�	(��ก��
�%)�%�$�'*�(��$ 

  ก���	
��ก�%����	���4�����*�%��8��-�-�2 (Code of Corporate Ethics) "��$��1�	0�ก��'=�%��� ��������%2��ก ��
�.�"' ���%���	��0.� 
���	>0.����*!������(��*���/��	 "	�
��ก��$�9 
�.���"'$�
� 
�������0���0)�'��*-�!�a2��ก���	 ก��'=�%�����	ก\���%�*%(��ก\�	�*�*���� ���� 
ก����ก<����	��%�� �1ก��� �',���� �*%��<�
���$��	�ก��
���%���	�1��ก�.*�ก�%�1�	0��� ก�����',�'�����
�ก'? �20.�$��(��$����2��ก ��
�����	����$�
(��'=�%�����		���4��
�.ก����� $�����ก��$��%��ก���1ก��� ก���	
��ก�*+����กก��
�����	�1���ก�1ก��� (Know Your Customer - KYC) (��������%
����
����� �ก�.*�ก�%�1ก����*�� ��	���	$�(��������%���	���.*  (Customer Due Diligence) �*�� ���� ���� �20.�$��(��$���� ก��$��%��ก��	�"���� ����	
ก��ก��
�.������ก\�	�* ��0��ก��&�ก��
%$�9 ����� �	(����. (�����	 ��ก��ก��)ก���	
��ก�"��2�3��ก��%��ก�������	(����%��	���	 ���.* $�
����%'=�%���ก���*�����) ����* ��%��������	���.* ����'=�%���ก�� (Operational Risk Management) �20.�$��	�.�$����� �!ก�	�ก��%��ก����%��	
�.
���ก�	*�. �+)� (�1��*�����*��2�.	���	$���� 8.6 ���*/��	/��ก�� �� ������
�. 8 ก�����ก��) 

 3. �%�$��	��
,�	-�����	��./� 

  ก���	
��ก�	�����*
�;�!
�.	�� '��ก�%/��ก�����*	���4�����*�%��8�1 ��� ��ก
�) ��	��#��%��� 
�ก���	��� ก��
� ����ก��� �����*
���	
��	�
�20.�-��*���� ���		�. ��.  (������ ����!��8���
�.*�. *0�$��ก�%�1ก��� &1�#0����� 2��ก ��(���� �	 �� ��)�������*�����ก��� 40 '? ก���	
��ก�
"��	�� 	�.�$��%��ก��
� ����ก��� ���*�� 	0���-�2 �*	����	-����6$�(����'���@
/��ก���',��*�� �� ����ก��%����� ���*	��1ก����',����;1�*!ก��  
	�� ��%��� ���	��� ก���� �1ก����20.��������&���@�8l!
�.���ก���* ���*���		�� 	�.�
�.���2�.	��8���ก��%��ก��$��(ก��1ก����*�� �1 ��� �*(%� 
/��ก�����ก��ก�',� 4 ก���	 "��(ก� ��*����-0.���**��* (Retail Banking) ��*ก���	�1ก���%��<�
 (Corporate & SME Banking) ��*���ก��/�%��(��
ก� 
�� (Wealth & Asset Management) (����*%����� ������ก�� (�����	��%&��-�%����� �	 (Corporate Affairs & CSR) 

  ก���	
��ก�(�����&���@�8l!(��%��ก����	���	��� ก���� �1ก��� 	�ก���0.����-�)(� ��*�����*�� 0.��"� �20.����	����$������ �*����+ #+ 
��
/��� �1ก����',����ก(��'=�%�����	ก\�ก8l!���	��%&��-�%���&1�%��@�@�*$������* ��ก��ก�%
�.�ก�.*���� �*���� ����	�ก�������-�� 
� ก��
�������0.����
�.����ก������%�1ก���(��	�;1�*!%��ก���1ก��� (Contact Center) $��%��ก������ 24 -	. 
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  ��ก��ก��) &���@�8l!(��%��ก��
� ก��� ���� ก���	
��ก���)�"	��� &����*���������	(���*�� $� ��
� ก���	/��ก��/�����2���-*! >+. 
�������ก���*/�����
��ก�"	�"��$��%��ก������-0.�����%���� ��0�%��������� �������',�ก�����%����$���ก��ก��$-����*
�."	�����',�(������ @���
���)��� '5���%��%��ก������-0.���**��*�� /������+ �',�%��ก��(ก��1ก���
�.	����	��� ก��
� ����
�.�*1���;�* *��2���� (��� ��
���	�����*�$�/��ก��
�',����ก ������ก��$������-0.�(ก�&1�'��ก�%ก������ก�� (������*��	 
�.�������/��ก��
�."	��� &�ก��
%�����. (�����	 �',���� ��ก��ก��) /�����
*� 	�%��ก����%7�ก� ��(��ก��� 
�� �20.�ก������$���ก��ก����	(��ก��� 
��$���*�*���20.�-��*$���ก<�*8��*��*	�� �����	"��$-��*�� "	����%�ก 

�) ��) %��ก������ก��� 
����	���������
�.$�����	�1� (��	�ก���%�	��		���',�'������20.�$�����(�����(ก��1ก���$���ก�����	����$��*�� #�� (
�   

  4. ก����%$"�1��,�$,���#�!�$  

ก��ก��	2�3��-�	-�(���� �	�� ก���	
��ก�	�ก��%��ก��
�� ���*�� �',���%%(�������0.� �20.����� ��8���
�.*�. *0� �*ก��ก��	����
2�3���� �	 �������ก��&���	1���/�
��ก��20.�ก��ก�;��',����ก 	1���/�
��ก�U ก����) $�'? 2.;. 2525 
�� ���20.��� �	�*�� ���	����	��',������ก0�% 30 
'?(��� ก��ก��	���ก"��(ก� ก��2�3���*��-�
�.���*�ก�� �*ก��	�%
��ก��;+ก<�(%%$���'���(ก���ก���*����(���
�ก����%-�)�
�.�'���
; ���
�8�
�� ����ก�����*�.*	�����	&�
��ก��;+ก<�'?�� 4 ���)  
�) $�ก�� �
2U (����� �� �����20.�'��ก�%ก��2����8�	�%
�������0.� $�'?#��"' 
��ก��ก��) 	1���/�
��ก�U *� 	�%
��'��ก�%��-�2(ก�&1����*�ก�� (��
����ก<�2*�%��(ก�&1�'q�*���#� 	�%�ก��$��%�����������)��	��#ก��%	�
-��*���0����� "�� 
�) ��) 2��ก ��
��ก�	��������	ก�%ก��ก��	�� 	1���/�
��ก�U �*�	.����	�  

 $�����2�3��-�	-� 2��ก ��ก���	
��ก�������� "�������.	�� ก����ก���*��1��1�-�	-��20.����� �ก��ก�����*��1�(ก��*��-� (���	���ก-�	-� 
���*ก�����	ก��'��%'��   >��	(>	��� �	�� ���ก��ก��	�� ����	���	�1�
�.�',�'��*-�!ก�%-�	-� 40 (��  
�) $�ก�� �
2U (����� �� ���� �*$-���� �	��
�',�;1�*!ก��  (������',�ก��ก��	�����0.�  ��ก��ก��) ก���	
��ก�*� 	��*%�*�� ����	;��'����	�	�* �*$��ก�����%����;��':�"
*���� ����!&� ��
���*ก�����	 ��;��'����	�	�*�*�����0�ก��ก��8@�2��  ��	�กก���-0.����* �� ;��':� (��"�����
�����%">�! www.tiscoart.com �',���;��'�
��	0����� �20.��&*(2��&� ��;��'����	�	�*"
*$���� ���	�� 
��ก�"'
�.��ก��ก���* 

5. ก������"#��(�$��3),� ��ก��'4�	�-�-����!!���)��!�'*�(��$ 

ก���	
��ก�$�����	�����6ก�%ก��'=�%������2��ก ���*�� *���/��	 ��	�@�� &1�%�����$�����	�����6ก�%2��ก ��
�ก����%"	�������%
ก��;+ก<���ก�#�%��$� ��"����%�ก���
���
�*	ก�� ���	ก�������
� ��-�-�2�� 2��ก �� �+)��*1�ก�%&� �����	��	��# �*$-���%%%�����
&���%(
�
�.	�.�$�"����� 2��ก ����"����%&���%(
�
�.�',�/��	 %��<�
�':�ก��� $�ก��2�3��;�ก*@�2%����ก��20.����	ก�������$���-�-�2 
���%����ก��	��������	�� 2��ก �� �*	�-�� 
� $��2��ก ��(�� ���	�������&�����%%�0.�������
������@�*$�� �!ก� (����%%ก��'���	��&�
 �� ��ก��ก��)*� ���������ก��(��ก��ก��	���
��ก����	���	��$��� 2��ก �� �20.���8@�2-����
�.�� 

ก���	
��ก�#0����ก�����*��1��',�������+. �� ��3�/��	� �!ก� �� ��)��+ 	��*%�*����ก��2�3��
��2*�ก�%����
�.���%����ก�����*��1��� 
2��ก ��
�ก�� 2��ก ��(������	�����
�.��%&��-�%���ก��2�3��
� ��-�-�2�� �� ก���	
��ก����%����$��2��ก ��(�� ���	�� �	�*(�����	
������ ���*ก��21���*�*�� �':��&*&�����%%ก��%�����&� �� �':��ก��(����������0.� 	0� ��'ก�8!
�.��	���	 ������ก��� 
��$�ก��2�3��
%�����20.�����	���� ;�ก*@�2�� %���� �*	�� �������	��	��#$�ก��'=�%��� ����		���4���1 ���(�� ���*�%��8��-�-�2  

ก���	
��ก��':�ก��� ������%ก��2�3��(�����	ก�������$���-�-�2
�ก����%-�)�
�) @�*$�����*/��ก�����*�ก��(�����	����* �� �*ก��
7rก�%�	(��2�3��%����ก���)� 	�� ����ก��7rก�%�	$��-�  sก�����*��1��*�� �����0.� t �20.�$���ก��&�����2u��ก��	
�.������ �*�� -����� >+. ��7rก�%�	
2��ก ��
�) $��������	�1�(��
�ก<��a2������ �20.�$-�$�ก��'=�%��� ����	'���@
/��ก�� ก��7rก�%�	
�.�"' �20.�$��2��ก ����	��#���*��1�(��
'��%���$������ก�%��3�/��	
��ก�"���*�� ������� ������ก��7rก�%�	
�ก<�(�����	��	��#
�.� �!ก���� ก�� �*$�'? 2553 ก���	
��ก��*7q�*
2�3��
��2*�ก�%���� "�����ก��7rก�%�	$��2��ก ���� %��<�
$����0��*�� �����0.� ����
�) '? �*�',�ก��7rก�%�	�*%��<�
 ������ 214 ���ก�1�� 
��	 2,633 -�.�	  (��ก��7rก�%�	�� ����* ��@�*��ก ������ 212 ���ก�1�� ��	 3,001 -�.�	  ��	ก��7rก�%�	
�) ��)������� 426 ���ก�1�� ��	 
5,634 -�.�	   

$�'? 2533 ก���	
��ก�*� "�������)  s;1�*!ก�����*��1�
��ก�t (TISCO Learning Center) �20.��',�;1�*!ก�� $�ก��7rก�%�	 ������2�3��
���ก�1����� 9 
�) 
�ก<�
�.��0)����ก��
�� �� ���	�1�������-�-�2 ������ก��'�1ก75 �����*	� �!ก�    ก�����0� TISCO Learning Center 	�%
%�
$�
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ก���2�.	������	��	��#$��(ก�� �!ก� (Organization Competency) �*��	 (�1��*�����*��2�.	���	�ก�.*�ก�%ก��2�3��%���ก�$���� 8.8 %����ก� 
�� ������
�. 8 ก�����ก��) 

          6. ก��
����ก3�#��!�%
��$ 

  ก���	
��ก�$-����กก��'�1ก�������+ก��ก<!��. (�����	(ก�2��ก �� (�����ก��ก��	���%������ ����	ก�������ก<!��. (�����	�*�� �����0.� �20.�
��8���
�.*�. *0� �*'�1ก75 �������+ก$�ก��$-�
��2*�ก��*�� �1���8���  &���ก��%��ก���0.����@�*$�� �!ก� ���7rก�%�	$�����	�1�������. (�����	�*
��
*�ก�&1�
� ��8��3���ก@�*��ก (���� ����	$��2��ก ��	��������	$�ก��ก��	���	�8� �!��@����ก�������*ก��'��%�'��.*�2u��ก��	 ��ก��$-�
2��  �� 
�) $�%���(�������ก �� ���
���0.��8� �!���ก������ก�&*(2��(ก��1ก���(����/��8-� �� ����	ก�������ก<!��. (�����	$�ก��%��ก��
'=�%��� ���
��
�.��	��#
��"�� �-�� 2����8����กก�������ก<!��. (�����	���	���*$�ก��2����8����	���� ��ก1��� ก�� '��%'�� ก��%��ก��'=�%��� ��
$��	�ก��$-�
��2*�ก��*�� ���	���(��	�'����
/�@�2�1 ���  

  ��ก��ก��) ก���	
��ก�"�����	� ��	$�#��*(#� (�� ������	8!$�ก��$�����	�����6�����. (�����	 ��	�� ก����. (�����	(�� 
��'��-�-���$�'? 2535 �*"�������.	�� ก��'�1ก'q�#�����) (��'? 2534 (����������',�ก��ก��	�����0.� '�����'?�*&1�%�����(��2��ก ��� 	0�'�1ก
���*���� �',������ก0�% 20 '? 

 7. �%�-ก��$��ก�%�$��	��
,�	-��#�!�$  

  ก���	
��ก�ก����) 	1���/�
��ก��20.�ก��ก�;� �20.�������� ��-��*���0��� �	�*�� ���	����(��	�&� �������0.� ��"����%$%���6��$���',�
� �!ก��ก�;�
�.&1�	�� ��"����	��#��ก���*���� ��%�����"�� $�����ก��%��ก��'=�%��� �� 
��ก������) ����* ���2�.	&�&��� (Productivity 
Improvement) �20.��1(�'��%'�� ก��%��ก��'=�%��� ��(��ก��$-�
��2*�ก� $��	�'����
/�@�2�1 ��� @�*$����%%ก����%��	
�.�� (��ก��	�� �� ����	
(��2�3��/��ก��	�����ก
����ก�! �20.������*���	����ก(ก��1ก��� -��*'���*������ก������
�  (����ก��$-�
��2*�ก�ก����< ��
��-�� ก��
$��%��ก����%% e-statement 
�.-��*$���1ก�����	��#���*ก�1�#���
� %�6-�&�������
��!����"������ 24 -	. (��ก��$��%��ก��/��ก��	�����ก
����ก�!  
���*���0.�  e-Money ATM ��0� e-TM >+. �',����0.� $��%��ก��
��/��ก��	�����ก
����ก�!��%� �� 
�) 7�ก-#��-��-���* �*�� �	%1�8!�',�(�� (�ก �20.�
�2�.	���	����ก�%�**�. �+)�$�ก��$-�%���-�������������(��%��ก��(
�� ���� ��0.� ��ก/�������� �������(����	/��ก��	
� ก��� ��&���-�� 
� 
�����ก
����ก�!��	�%
%�
	�ก�+)���0.�*9  ���0.�  e-TM �+ #0��',�����ก��	
� ก��� ���1'(%%$�	�
�.
� /�����2�3���20.���%��� ���	��� ก���� 
�1ก���$���	%1�8!	�ก*�. �+)� 

  ก���	
��ก������.	/��ก�������*� �*�����) ����* ��$�����'�+ก<��� ก��2�3��ก�"ก
�.����� (Clean Development Mechanism - CDM) ��
ก��'���*ก}�>��0��ก���ก (����*����>0)���*���!%��������(ก�����* ��
�.��� ก������ 	1�����2�.	$��/��ก���20.�-��*��@����ก������ก���* 

 8. ก����
�����)!��
���#�!�$��#��!�%
��$   

ก���	
��ก���* �����'ก��ก��	(�� %'��	�8
�.$-�$��� ก�����	��%&��-�%����� �	"���',�������+. $���* ��'�����'?
�กa%�% (��
��) (��'? 2549 %��<�
"�����
����* ��2��;<�������	��%&��-�%����� �	(*ก�',�a%�%��� ��ก ���
���',�@�<�"
*(���� กu< �20.��&*(2��(����� 
(��&� ��ก��ก��	������ �	(����. (�����	�� � �!ก� (ก�&1�#0����� �#��;+ก<� �#�%����� 9 (��&1���$� 2���	
�) ���
���',� CDROM (���&*(2��
&������%">�! www.tisco.co.th 

 ������%(��'=�%���
�.��
���ก���������/��ก���*�� 	����	��%&��-�%���&1�	�����"�����*�� ก���	
��ก� ���"��(ก� &1�#0����� 2��ก �� �1ก��� �1����
(���������) ��	
�) �1�(��  ก���	
��ก�"��ก����#+ ��*�����*�"��$���� 8.5 ก��ก��ก�%�1(�ก��ก�� �� ������
�. 8 ก�����ก�� �� ��)�$�������
�. 12 ��)��
ก����#+ ��*�����*��� ���	��%&��-�%����� �	(����. (�����	 �*	���*�����*�ก��ก��	�� ���"'��) 

12.3  �(#ก�)ก������������������� ����%
& ���%��
���*#+ 2553 

 ก���	
��ก�$�����	�����6ก�%�� ก����*�*��
�.��	�����-��*2�3���� �	"���*�� *�. *0� ก��ก��	���ก
�.ก���	
��ก�$��ก�����%����	��*�� 
�����0.� "��(ก� ก�����%����ก��;+ก<��� �*��-� �� ����	&1����*�ก��$�-�	-�$��2�3��;�ก*@�2$����	��#2+. 2����� "�� ก���� ����	ก�������ก<!
��. (�����	 ��	#+ ก���� ����	;��'��3�/��	 �� ��*�����*����"'��)  
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1.  ก�)ก��������$
�� ���� 

 1.1 $���(���#.ก��"���ก��ก�8 (TISCO Foundation for Charity) 

 �20.��0%���'8�/��$�ก��-��*���0��� �	$���ก��&��',��1'/��	    
��ก�"��ก����) 	1���/�
��ก��20.�ก��ก�;�  (TISCO Foundation for Charity) 
(s	1���/�
��ก�Ut) �+)�$�'? 2525 �20.��������ก��ก��	�20.��� �	$���*�*�� (����) (����)��',����	� 
��ก� "���������ก��ก��	-��*���0��� �	&���ก��
������� ���� 	1���/�
��ก�U >+. 	����#�'��� �!���ก 4 '��ก�� �0�  

1. �20.����%����(���� ����	ก��;+ก<��� ��ก���*�
�.���(���
��
��2*!
�.�'���
; 

2. �20.����%�������������ก<�2*�%��(ก�&1�'q�*���#� (��
�22�@�2���*ก��%��������*���
�*	 (��ก�*��'ก�8!��� 9  

3. �20.�-��*���0�%����&1����(���
��
��2*!$�ก��'��ก�%��-�-�2 $��	��ก��2+. 2����� "��$���*�*�� �*"	����ก���-0)�-���(��
;����  

4. �20.����		0�ก�%� �!ก�ก��ก�;��0.�9 �20.�%���2�6��/��8'��*-�!������ �	� ������! 

 
��
��2*!
�.$-�$�ก��ก��	�� 	1���/�
��ก�U ���	���ก��ก&�
�."����%$�(����'?�� � ��ก� 
�� (Capital Fund) �*�� "�ก���	 �2�* ��ก&�
�� � ��ก� 
��*� 	�������"	��2�* 2����ก���������ก��ก��	��	���#�'��� �!�� 	1���/�U 
��
��2*!����$�6��+ "����%ก��%�������กก���	
��ก� �*$�'? 
2553 ก���	
��ก�%������ ���	
%
��	1���/�
��ก�U $��ก����� 9 �',�� ����	
�) ��)� 19,886,612 %�
  

 

 �(#���������)���(�(ก#�&�-�����	
�.��� !ก��/���ก��ก(0
 ($���: ���) 

   #+ �(ก��04ก5� �(��ก5�/����
 �(#�&ก������/ ��� 

2525-2547    85,477,599 3,939,778 1,700,979 91,118,356 

2548 9,405,013 109,840 40,400 9,555,253 

2549 12,431,750  41,375 80,140 12,553,265 

2550 12,650,500 11,710 18,242 12,680,452 

2551 18,996,000 100,551 25,000 19,121,551 

2552 19,347,800 13,500 81,900 19,443,200 

2553 19,715,000 128,274 43,338 19,886,612 
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  &� ����  	1���/�
��ก�U $�'? 2553 "��(ก� ก��	�%
��ก��;+ก<�$��(ก���ก���*�(����ก;+ก<�$�����%'��#	;+ก<� 	�/*	;+ก<� ��-��;+ก<� 
(�����	;+ก<�
�.���(���
��
��2*!��ก�#��;+ก<�
�.�'���
;������ 6,054 
�� ��	�',�� ��
�) ��)� 19,715,000  %�
 �',���ก���*�
�������0.�  ������ 
3,191 
�� (���',�
��$�	� ������ 2,864 
�� �*(%� �',� ����%'��#	;+ก<� ������ 545 
��, ����%	�/*	;+ก<� ������ 4,560 
��, ����%
��-��;+ก<� ������ 485 
��, ����%���	;+ก<� 390 ������  
�� ����%�0.�9  74 
�� 

 ��ก��ก��) $�'? 2553 	1���/�
��ก�U *� "��	�%
����ก<�2*�%��(��
��'��ก�%��-�2(ก�&1�*�ก"��
�) $�ก�� �
2U (������@1	�@�� (%� �',�

����ก<�2*�%�������� 128,274 %�
 (��
��'��ก�%��-�2 ������ 43,338 %�
  

 ก��	%�ก��-�
-�$�!��  

 	1���/�
��ก�U 	�ก��%��ก�������	(��'���	��&�ก��������� ���� ก��ก��	(��
����� 9 �*�� �	.����	� �20.�;+ก<�&�ก��������� ��$��
������� ก�%���#�'��� �! (��������	1�
�."��	�������
��(�����$-����*$������$���ก��'��*-�!	�ก
�.��� �*ก�������	&���(*ก��	'���@
�� 
ก��ก��	 	1���/�
��ก�U �������	&�ก��;+ก<��� ��ก���*�
��
�ก����%$�
�ก@1	�@���� '���
;"
*�',�'�����$���0��2u;��ก�*��� 
�ก'? (��	�ก��
���	�*�.*	��	%����� ��ก���*�
�."����%
���*1�$�'5���%��(����ก���*�
�.ก���� ������%%�����
�� �*	����(
��8�ก��	ก�� ��������
�.	1���/�U (�����(
�
�8�
�� ��>+. �',�2��ก ��
��ก����	����
� "'�����	&��',�'�����
�ก���)  ������%
��'��ก�%��-�-�2 	1���/�
��ก�U ��
��ก�������	&���� ��ก
�.
	�%
��(����',����� 1-2 ��0�� �20.�$��(��$����&1�����%
����	��#'��ก�%��-�2"�� ��	
�.��) $�"�� ��ก��ก��) *� 	�ก�������	���	�0%������� ��ก$��

��(��� 1 '?��ก���* 

 $������� '? 2553 	1���/�
��ก�U "����ก�����	&���ก���*�
�."����%
��ก��;+ก<�$����*�� ����
�.�'���
; "��(ก� ก�� �
2U (��'��	8l� 
��� 
�  ก�6��%��� �ก���� ก�����/�! ���*���� %�����	*! �����-��	� (�����(ก��   

 1.2 ก��ก��$"��83-�������! 

 !���ก����ก�����	�  	��(��  �',��� ก��
�.�����.	�+)���) (��'? 2552 ��#+ '5���%�� �*	����#�'��� �!�20.����� �ก��$�����ก��ก���*� ��0�
�	�-�ก$�-�	-�
�.��� "ก� %'��	�8���%������ก@����4  "��	��ก��$�ก�����*��1�	�ก�+)� �*ก���	
��ก���
��ก��'��%'�� >��	(>	��� �	�� ��0�
(��� ���*��1�$�-�	-�
�.��� %'��	�8$�ก��>��	%����  ��	
�) 	�%��� �0�
�.����',�(ก�� ���*���0�-�	-��� ก���������� 40 -�	-�
�.�"
* $�20)�
�.
�.	�
������ /�����
��ก��1(��*1� �20.�$���',�(��� ���*��1��� -�	-� �20.����� �ก��$�����ก��ก���*���0���$�-�	-��������)�"��	��ก��$�ก�����*� �1�	�ก
*�. �+)� �*$�'? 2553 ก���	
��ก�"���������ก��'��%'�� >��	(>	��� �	��"'(���
�) ��)� 13 (��  ������%$�'?���9 "' ��	�ก��2����8���	���	
��	���	�20.��� ����	ก�����*��1��� -�	-��*�� �����0.� ��	���#�'��� �!�� �� ก�� 

 !���ก�����)��!
$������������/����(5�6 ก���	
��ก����	ก�%�@�ก�-��"
*���ก��ก��	%����������*�� �����0.� �',�'�����
�ก'?	� 
ก��� 26 '? ������%2��ก �� �1ก��� (��'��-�-�
�.�"' "��	��������	�',�'�����
�ก"��	��  8 �����ก ��$�6� #����
����0�  (��"���*�*ก��ก��	"'
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*� ������� 9 $�����@1	�@��
�.�'���
;  �*$�'? 2553 ��) ก���	
��ก����ก��ก��	%���������-��*-�����20.��	��<*!
�) ��)�#+   19 ���)   ��	*��%�����
����������  2,840 *1��� ����',� 1,136,200  >�>�    

 1.3  ก��ก��$,�%)����#�!�$����L 

  ��ก���0���กก��ก��	
�.�������ก���*�� �����0.� &���	1���/�
��ก�U (���  $�'? 2553 ก���	
��ก�*� $��ก�����%����ก��2�3���� �	(��-�	-�
�����0.�9 "��(ก� ก�����%����ก��ก��	� �!ก��*1���>� '���
;"
* ก�����%������ ก��2�3��-�	-�(��������ก�� �����ก �����%� ��ก �20.�
(�� ��ก#+ ���	���	(�� �� '��-�-�$�
�� 
�. ��	#+ ก��ก������ก��
�� �
�.*� ���� ��*"��$�� ก
	. ก�����%����ก��(�� ���ก�����'�-�*����	':�
(�� -��� �20.����%����ก��ก��	ก��� 2�3����8@�2-���� (������	���� ���@�22����	�*�� %����
�.	����	2�ก��
� �	� (��'566�$�'���
;
"
* �������� ����	$���������-�����*�� 	���8��� (��"����%ก��*�	��%$��� �	'ก��	�ก*�. �+)� (��ก�����%����ก��ก��	ก��ก�;� %��<�
ก��%��"
* 
���ก�� (	��-�) �20.�
1��ก���U #��*�	����2��%�	����/���-U �*�		ก�\��-ก�	�� �',���� 

 

2.  ก�)ก����(��ก56 ���%��
���  

 .��!ก��'�ก'M���%� 

 $�'? 2553 ก���	
��ก�"�����ก��ก��	'�1ก'q�(��%���� ��ก<����"	�$��� ก��'�1กก���"	� 8 ;1�*!�2��-��ก���"	������-��	� $�-0.��� ก�� 
s�2��ก��� ������*��1�t >+. �',��� ก�����	-��*���0�(�����%����ก���2��-��ก���"	� $��(ก�;1�*!�2��-��ก���"	� �. �����-��	� >+. �',���+. $�;1�*!�2��
-��ก���"	�
�.$�6�
�.����� '���
;"
* (��	�;�ก*@�2��	��#�2��2��/�!ก���"	�"��ก��� 10 �������/'? �20.����%������ ก��'�1ก'q� 
�) @����4(��
��ก-� ��0.� ��ก'5���%�� %'��	�8ก�����%����ก���2��ก���
�) ��ก@����4(����ก-� *� "	��2�* 2�ก�%;�ก*@�2
�.
� ;1�*!U ��	��#�������ก��"�� 
ก���	
��ก���� �������	�����6�� ก���� �+ 	��*%�*$�ก�����%����ก���2��-�����ก����%0)� ��� ������ 10,000 ก��� �*'��ก�%"'���*ก���"	�
�.	�
���	�����6*�. �-�� '���1� ���
��� *� �� �18 	����	  2*�  (�  ���  ��)(���ก ����� 	���	 �',���� 

ก���	
��ก�*� "������	���� �������+ก
�.��$�$�ก���',�� �!ก�
�.	�� �����ก<!��. (�����	 �*���	���%����ก��ก��	 United Nations Environment 
Programme Finance Initiative �20.�(�� ก��������ก#+ ���	��	2��/!������ �� �	(����. (�����	 &�'��ก�%ก�� (�����	*�. *0� �*ก���	
��ก�
"	�"��	�� ��� �2�* &�ก��"� ��ก(��*� $��$���0.� �� �� �	���* �-��ก��;+ก<� ก��2�3���� �	 (�����@�2���	�* ��	
�) ก�����
���	��"�����. (��#� 
&�����ก���� �20.��8� �!(�ก���*$��ก�%&1�
�.	������ก�.*���� "��	��������	$�ก����@����ก���� $�'? 2553 ��ก���* 

��ก��ก��) ก��ก��	�����ก<!��. (�����	
�.ก���	
��ก��������ก���',�'�����
�ก'?*� �	�*��	#+ (��'=�%���$�����������ก �� �*ก���	
��ก�
*� � $�����	�����6(���� ����	ก������ �������+ก(ก�2��ก ��$�ก��'���*��2��  ��(��
��2*�ก� ��
� ก��-��*ก��':�"��� 
�."	�����',� ก��
�� (&�ก������
�   ก��$-��������'ก�8!�����ก ��
�.�',�	��������. (�����	  ก��'���*��ก��$-�ก����< (��ก����'��	�8�*� �',���� 

 

3.  ก�)ก��� ��� ���0�
#��7.��� 

  #�!�#��$�!��8�'�N�) 

 ก���	
��ก�*� � $��ก�����%����(���� ����	;��'��3�/��	 ����',����0.� ���� ���$� (���',���ก4���� ���	�',�-��� ��%��) (��'? 2513 
�',����	� ก���	
��ก��',�� �!ก�(�ก9 
�."�������.	�� ก�����%����(���� ����	;��':�"
*$�ก������ ����!&� ��;��'� (��"�����	&� ��;��'����	
�	�*�� ;��':�"
*	��*�� �����0.�  '5���%��	�������ก��� 300 -�)� �� �',�
�.*�	��%ก�����
��ก��',�(��� ��%��	-�)� ��;��'����	�	�*
�.�����6(�� 
��+. �� '���
;"
* 	�&� ��$�*��(�ก9 �� ;��':�&1�>+. ���	�"����%ก���-��-1�ก�*���$���',�;��':�(�� -���������	�ก �����',�&� ��;��'�
�.

� ��8��� 	����	���ก���* ��
���	�		�  ���	�1��+ก�+ก����� ;��':������ �	 (��'5���*(�����	��� 9 $�(����-�� �'��*%��	0��ก������
� �� 
'������;����!;��'����	�	�*�� "
* 
�.���1"��*�ก ��ก��ก��) ก���	
��ก�*� �� ����	;��'����	�	�* ���*ก�����%���� ��;��'� TISCO Art Collection 
$�ก�����%����;��':�"
*$�ก������ ����!&� �� ���*ก�����	 ��;��'� (�����%����ก��ก��	��;��'�(�� ��-ก��
�. 9 �*�� �����0.�  
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  �!��8�'��O�$"���ก�)�-� 84 "��3�  

  $�'? 2553 ก���	
��ก�"������ ����!&� ��;��'��a��	2���ก�*��� 84 2��<� ���*ก���������  ��;��'� "��(ก� '����	�ก��	 s7 ��% 2��
��ก<���t (�� @�2����ก��	 s
��%��	�t ��	
�) ���
��'=�
��-�� 84 2��<� �����%2��%�	a�*���ก<8!2���	%��
+ก����ก��8!�����6$�(����'?�� 
2����-'������  �20.�$��&1���%"��*�������+ก(��-0.�-	2��%��	� ���� 84 '?
�.&���	� ��ก(%%�*	1���/���;��'�(�� ��-ก��
�. 9 �20.��',�ก���a��	2��
�ก�*�����0.� $��ก���a��	2��-�	2��<� 7 ��% 5 /�����	 2554 �� 2��%�
�	����2�������*1����U  

�����	����!8�#�� 

 ก���	
��ก�������ก#+ ���	�����6$�ก���� ����	
����%���� ;����$����	��#���� �*1��',����0.� *+�����.*����$��� '��-�-� �*�a2��$�
���@1	�@��
�.	�����',�;1�*!��	�� -�	-� �20.��',����� ���	���	(�� $��(ก�-�	-�
� ��+.  �*������ /�����
��ก�$����@1	�@���+ "��'����� ��
���ก��ก��	
��ก4���20.�%�����
��
��2*!$��(ก����������	$��� ����
�.��� ก��ก��
����%���� �',�'�����
�ก'?�*�� �����0.�  �*$�'? 2553 ก���	
��ก�
�',�����@�2
��%�6
��ก4����	���� 8 ������  1���0�	 �.-�%��� �20.����� ��
��%�6"'ก������ 2����%�# (���',�����@�2&��'q���	���� 8 ���������  
�.���� �20.��	
%
��%1�8�>��	(>	��2��"��':\ก 
�.	���*�ก��� 400 '? 

 

4.  ก�)ก���/��05�/����������(ก�6%
&9:;9	-��/����� 

 $�'? 2553 '��-�-�$����*20)�
�.�'���
;��� �&-�6ก�%'56����
ก@�*ก���*�� ���ก ��ก
�) *� ���� ���	��0������ (�����	���*��*���
-����(��
��2*!���(ก�'��-�-��',��',�������	�ก >+. ��ก����ก��8!
�.�ก���+)� ��ก��กก���1(�&1�	������ก�.*���� �� �� ก���	
��ก� ���"��(ก�2��ก �� 
(���1ก���
�."����%&�ก��
%(��� ก���	
��ก�*� -��*���0���/��8-��*��	 ��	#+ ก���':��ก��$��2��ก ��
�ก��"���������	ก��ก��	�20.�
��/��8'��*-�!��� 9 �-��ก�� ������%����ก��8!�)��
��	$�'��*'? 2553 ก���	
��ก�"��	�� ����
�.ก��%��%��(�������1@�*��� ����ก��8!�)��
��	 �����
�',�'��*-�!���&1�'���%@�*�*�� (
����  �*���.	��กก��%�����-��*���0�&1�'���%@�*�)��
��	&���ก� 
��� ��-��*���0�&1�'���%@�* �����ก
��*ก��4	���� ก��%�������. �� ��'@�%��@� ������ก���':�%�6-���%%������ ����	���;��
/��� 2��ก ��(��'��-�-�
�.�"'2���	%������ ��
�	
%����%�6-� (��ก�����	ก�%�	��	/�����"
* $��ก�����%����(ก�	1���/�2�8�-*!� ������! �20.����"'%���
�
�ก�!&1���0������ ��	#+ ก��ก��	���
�����20.�%��%�������1@�*��� ����ก��8!  

  ������%ก��ก��	%���
�
�ก�!(�������1@�*2�%����0.�9 $�'? 2553 ก���	
��ก����	ก�% CSR Club �� �	��	%��<�
��
��%�*�"
* %�����&����	
-��*&1�'���%@�*���� 2���	�':�;1�*!%�������%%����� ��ก��ก��) ก���	
��ก�*� "�����	%������ ���	
%
��-��*���0�&1�'���%@�*��ก����ก��8!
(&�����"��$�������ก���* 

 

 �(#ก�)ก������������������� �������ก
(���� !ก� #+ 2553 

1. ก�)ก��������$
�� ����  

           1.1 ก�)ก�������	
�.��� !ก��/���ก��ก(0
   

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

����'? 2553 ���%����ก��;+ก<� 	�%
��ก��;+ก<�(ก���ก���*� ��ก;+ก<�
�.���(���

��
��2*!
�.�'���
;  

   19,715,000      

����'? 2553  
����ก<�2*�%�� $�����	-��*���0����������ก<�2*�%��(ก�&1�'q�*
���#� (��
�22�@�2���*ก��%��������*���
�*	 
(��ก�*��'ก�8!��� 9  

128,274 
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�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

����'? 2553 
��'��ก�%��-�2 	�%
��'��ก�%��-�2������%&1����*�ก��$��	��ก��
2+. 2����� "��$���*�*�� 

43,338 

 ��� 19,886,612 

       1.2 ก�)ก���/��05�������� 

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

����'? 2553 �� ก����ก���*��1� �1�-�	-�  �20.����� �ก��$�����ก��ก���*� ��0��	�-�ก$�-�	-�

�.��� "ก� %'��	�8���%������ก@����4 "��	�
�ก��$�ก�����*��1�	�ก�+)� 

560,000 

����'? 2553  �� ก��%���������(ก��@�ก�-��"
* �20.�-��*-�����20.��	��<*! �*�*�*ก��ก��	"'*� 
������� 9 $�����@1	�@��
�.�'���
;  �20.��2�.	*��
%����� 

75,000 

 ��� 635,000 

 1.3 ก�)ก��������$
�� �������D  

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

	.�. 53 ���%������ ก��2�3��-�	-�(��������ก�� 
�����ก �����%� ��ก 

�20.�(�� ��ก#+ ���	���	(�� �� '��-�-�$�

�� 
�. ��	#+ ก������ก��
�� �
�.*� ���� ��*"��$�� 
ก
	. 

50,000 

2.*. 53 %������	
%
�� UNICEF ���%����ก��������� ����  UNICEF 100,000 

2.*. 53 ���%����ก��(�� ���ก�����'�-�*����	':ก
(�� -��� 

���%����ก��ก��	ก��� 2�3����8@�2-������ &1�
�.	�
���	2�ก��
� �	� (��'566�$�'���
;"
* 

50,000 

2.*. 53 ���%����ก��ก��	ก��ก�;� %��<�
ก��%��"
* 
���ก�� (	��-�) 

���%�����
�.*�%��2��;<	��ก�;� 
1��ก���U �	����
2��%�	����/���-U �*�	ก�\��-ก�	��  

200,000 

/.�. 53 ���%����ก��ก��		1���/�
��ก��20.�ก��ก�;� ���%����������ก��ก��	�� 	1���/�
��ก�U >+. �',�
� �!ก���/��8ก�;��� ก���	
��ก� 
������
�.����
ก��2�3���� �	�*�� ���	���� 

1,000,000 

 ��� 1,400,000 

2. ก�)ก����(��ก56 ���%��
��� 

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

����'? 53 ���
���	��"�����. (��#� &�����ก���� �20.�'�1ก�������+ก(��ก��	��������	$�ก���8� �!
��@����ก���� (��$-�
��2*�ก��*�� �1���8��� 

 

1,800,000 
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�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

2.*. 53 ���%����ก��ก��	 United Nation 
Environment Programme Finance Initiative 

�20.�(�� ก��������ก#+ ���	��	2��/!������ 
�� �	 ��. (�����	 &�'��ก�%ก�� (�����	*�. *0�  

100,000 

/.�. 53 '�1กก���"	� 8 ;1�*!�2��-��ก���"	������-��	� �20.����%����ก���2��-�����ก��� �20.�$-�$��� ก��
'�1ก'q� �� 
�) @����4(����ก-� 

85,000 

 ��� 1,985,000 

3. ก�)ก��� ��� �����7.��� 

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

����'? 53 ���%���� ��;��'� TISCO Art Collection ���%����;��':�"
*$�ก������ ����!&� �� ���*
ก�����	 ��;��'����	�	�*�*�� �����0.�  

224,000 

����'? 53 ���%����ก��ก��	��;��'�(�� ��-ก��
�. 9 �20.����%����ก��ก��		1���/���;��'�(�� ��-ก��
�.9  1,000,000 

�.�. 53 �� ����	;�����*ก���',�����@�2&��'q�
��	���� 8 ���������  �.���� 

�20.��	
%
��%1�8�>��	(>	��2��"��':\ก 400,000 

2.*. 53 �� ����	;�����*ก���',�����@�2���	
��%�6

��ก4�� 8 ������  1���0�	 �.-�%��� 

�20.�$-�$�ก��ก��� �! (���	
%
������ 2����%�# 519,999 

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

/.�. 53 ���
��'=�
��-�� 84 2��<� ��0.� $��ก���a��	2��-�	2��<� 7 ��% 5 
/�����	 2554 2��%�
�	����2�������*1����U 

1,700,000 

/.�. 53 ���� '����	�ก��	 s7 ��% 2����ก<���t 
(��@�2���ก��	 s
��%��	�t  

��0.� $��ก���a��	2��-�	2��<� 7 ��% 5 
/�����	 2554 2��%�
�	����2�������*1����U 

2,350,000 

 ��� 6,193,999 

4. ก�)ก����������(ก�6 %
&9:;9	-��/����� 

�&�&��
� 
�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

ก.2. 53 %������ ��-��*&1�'���%@�*(&�����"��$����� �20.��	
%
��-��*���0�&1�'���%@�*(&�����"��$����� 1,000,000 

2.*.-/.�. 53 • �':�%�6-�/�����
��ก� s��	$�-��*@�*
�)��
��	t (��%������ ���	
%����%�6-�  

• �':�;1�*!a�ก�a����%%�������. �� -��*
&1�'���%@�*�)��
��	 (��%�����#� *� -�2 

• ���	ก�%�	��	/�����"
* %������ ��
���%����(ก�	1���/�2�8�-*!� ������!  

• ���>0)���'ก�8!���@�8l! ��.����ก �.
'
�	/��� �20.�'��%'�� ��������*�(�����>0)�
��'ก�8!���@�8l! 

�20.��	
%
��%���
�
�ก�! (�������1@�*2�%��� 

 

1,852,000 
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�ก5<&ก�)ก��� ���=(#�& ��6 )>����� (���) 

 • ���	ก�% CSR Club �	��	%��<�
��

��%�*�"
*%�����&����	-��*&1�'���%@�*
���� 

  

 ��� 2,852,000 

�����#�&��<ก�)ก��������$
�� �������*��"#��E� �E*#+ 2553 32,952,611 

  

  ���*(������������	��%&��-�%����� �	 (����/�ก��
�.ก���	
��ก�"�����%����(���������ก��ก��	�20.��� �	(����/��8'��*-�!��%�1�"'
ก�%ก���������/��ก�� ก���	
��ก�#0��',�@��ก�������6
�.���������� ก��(��ก��ก��	���ก��� 9 �20.�$���ก��'��*-�!
�.*�. *0�(ก�-�	-�(���� �	�*�� 
�����0.� ����"'  

 

12.4   ��.�ก��/�)��<�����<&ก���ก��*ก��>�%����$���!����������������������� ����"# 	�ก��#F�����  

 $�����ก��ก��	���ก
�.�������ก��&���	1���/�
��ก�U '��/����������
�.%�����(��&1�%������������ ก���	
��ก������� 3 �� ���� ���(��� 
ก��	ก���*1�$��8�ก��	ก��	1���/�
��ก�U ���	ก�%&1�
� ��8��3��0.�9 ��ก 6 ���20.����	ก�����
�;
� (���*%�* ��	
�) �1(�ก���������ก��ก��	�� 
	1���/�U $���',�"'�*�� ��%�0.� &����8�
�� ��>+. '=�%��� ����	�ก8l!
�.ก����� �*�8�ก��	ก��	1���/�U ��
������
�.2����8��������%%�����
�.	�&1�
(�� ���	���� *0.���	�$�(����'? >+. ��2����8�'?�����) $�-�� ���'?ก��;+ก<�(��	�%
��ก��;+ก<�(ก���ก���*�
�.���(��� ��ก��ก��) *� 	����(
�
2��ก ��$�ก���	
��ก���ก������ 20 �� 
������
�.�',��8�
�� ��	����� 2 '? 
�� �����	ก�%2��ก ���� 	1���/�
��ก�U �20.�-��*���0�ก��ก��	��   
	1���/�U $�������� 9 ��
� ก�����2�/�	�%
��ก��;+ก<�'�����'? ���	����
� �����	&�ก��;+ก<��� ��ก���*�
�� -��*�&*(2��ก��ก��	(�����ก��ก��	
ก��ก�;����	� ��%������	
%
��	1���/�U �',���� 

 ����ก��2����8�ก��ก��	(���� ก���0.�9 ��0.� ��ก����$�6��',��� ก�����ก
�.�������ก���*�� �����0.� �',�'�����
�ก'? �8�&1�%�����
�',�&1�$�����'�+ก<�(�����	��� %'��	�8���$-����*�*	��8�
�� ��(������ ก���',�&1���%&��-�%������� �� (������ก��	��������	�� 2��ก ��$�
ก����������� ก�� 

 '5���*���ก
�.-��*�� ����	$��ก���	
��ก���	��##��*
��(�����(���*%�*"'�1�ก��'=�%���"���*�� �',��1'/��	ก��0� ��3�/��	� �!ก�
�.
�� ����	ก��	��������	 $�(������ ก����	�ก��(�� ��) &1���%&��-�%�� ก��(���8�
�� ���20.�ก�����(&� �� ������� %'��	�8(���1(�$��ก��
������� ���',�"'�*�� �����0.�  	�ก�������	(��'���	��&��20.�'��%'�� '����
/�@�2�',���*�9 ��ก��ก��) *� ��� 	�ก���0.�����*�� 	�'����
/�@�2
(���	.����	��20.��� ����	���	���		0�
�.����ก�	�-�ก$�� �!ก�  

 ����ก����������ก������� � ��!�� ��"#$ก���ก���%���ก�� �& ��!�$�����ก��&'�������� ��!��"�&
����(�������
"#$ก���ก��  

 ��0.� ��กก����������� ก�����ก>+. �',��� ก�������0.� ��*�*�� (���������ก��&���	1���/�
��ก�U >+. 	��8�ก��	ก��	1���/�U (��
�8�
�� ���',�&1��������ก�� �*	�'��/����������
�.%����� (��&1�%��������� ���(��� ก��	ก���*1�$��8�ก��	ก��	1���/�U �8�ก��	ก������%
��%
��* ��ก���������ก��ก��	�� 	1���/�U (��ก��ก��	�20.��� �	�0.�9 �� ก���	
��ก�$�
�.'��-�	ก��	ก���',�'�����
�ก'?  

 ��ก��ก��) ก���	
��ก�*� "�����
����* ��2��;<���	��%&��-�%����� �	�',�'�����
�ก'? �20.��&*(2��(�����(��&� ������ก��ก��	�20.�
�� �	
�.ก���	
��ก�	��������	$�ก��������� �� ��ก���0���ก��0)���
�.�"'�� ��*ก��ก��ก��	���	��%&��-�%����� �	
�.ก���	
��ก�"�����
��(��%����"��
$���* ��'�����'?  
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12.5   ก������������G�ก��#F������� %
&�����
���"�����*#+ 2553 

 ก���	
��ก�"����%�� ������ 9 
�.�ก�.*���� ก�%	���4��ก��'=�%��� �� ����',����0.� ��
���$������#+ 	���4��$�ก����������*%�*(��&�
ก��������� ��
�.������$�����/��ก����� 9 �*�� ���
�."����%$�'? 2553 	��� ��) 

  �ก��#���%�ก��ก��ก�	
��ก��ก��	��3���
���	�)�N�) '�����'P 2553 ��
�	 
���8  

  %��<�
 
��ก�"�(���-�*�ก��}' ���ก�� (	��-�) "����%&�ก��������ก��ก��ก�%�1(�ก��ก��%��<�
��
��%�*�"
* '�����'? 2553 $�����%       
s�����;t @�*$���� ก�� Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 �*�	��	�� ����	�#�%��ก��	ก��%��<�
"
* (Thai 
Institute of Directors Association: IOD) >+. �',�&�������
�.2����8�%��<�
��
��%�*���ก�ก8l!��� 9 "��(ก� ��
/��� &1�#0�����, ก��'=�%���
�.�
���
�*	
ก���� &1�#0�����, %
%�
�� &1�	�����"�����*, ก���':��&*���	1�(�����	'�� $� (�����	��%&��-�%�� �8�ก��	ก�� >+. �',�&�������
�.��
���ก��
%�����(��ก��ก�%�1(�ก��ก��
�.���� ก���	
��ก� 

 ��!%� Best Corporate Bond House 2010  

  /�����
��ก� ���ก�� (	��-�) "����%�� ��� s/�����&1�������������)'���@
����ก1�@����ก-��ก��� ��%�
*���*�.*	 '�����'? 2010t (Best 
Bank in Thai Baht Corporate Bond 2010) ��ก���*��� The Asset ��กก��'��ก�;&������� The Asset's 10th Annual Asian Currency Bond 
Benchmark Survey �*"����%�� ����� ก�����',�'?
�. 5 ������ก�� ��) (��'? 2549 �',����	� (2006-2010) �*����&�
�./�����
��ก�"����%�� ���
�� ก����	���ก�������$��������	��	2��/!
�.��ก�%�1ก����#�%�� ��	��#���������������)
�.�� ก�%���	��� ก���� �1ก���$�����%����
�.��	���	 
��ก
�) 	�
�	 ��
�.	�'���%ก��8!�1  	�ก��7rก�%�	�',��*�� �����0.�  >+. ��	��#$��%��ก���1ก���"���*�� ������� >+. ��%�',�'5���*���ก
�.$-�$�ก��������  

  ��+.  �� ก�� The Asian Currency Bond Benchmark Survey ���
���* The Asset Benchmark Research >+. �',�����* ��$����0�
��  The Asset Magazine "��
��ก����������%�������������)�ก��� �����-�*�',�'�����
�ก'? �*
��ก�����������	1��� ก����
�) ��ก����&1���* 
(Sellside) (��&1�>0)� (Buyside) >+. �',���ก� 
���#�%���ก0�% 300 (��  $��������������)�ก��� �����-�*������ 9 �ก�� �*2����8�$�����
'����
/�@�2ก��$��%��ก�� '��	�8>0)���* (Trade Volume) ��	#+ ���	��	2��/!�����
�.	������ก� 
��(�����	���������%&1�$��%��ก��*���*�.*	 (��
��8@�2��  ������*
�.-��*$����ก� 
����	��#������$�>0)���*"���*�� #1ก��� 	�ก�+)� 

 ��!%� Best Equity Fund Group Over Three Years 

 %��<�
���ก
��2*!���ก��ก� 
�� 
��ก� ���ก�� "����%�� ��� Lipper Fund Awards 2010  '���@
%�����ก� 
��������
�� (����) *���*�.*	
������*����� 3 '? (Best Equity Fund Group over Three Years) ��กก��'��ก�;&��� ��� Lipper Fund Awards 2010  >+. �',�ก����������%
ก� 
�� (�� %��. 
�.	�ก��%��������ก��ก� 
��
�.��
�.��� �*2����8���ก 3 '5���*���ก "��(ก� &�ก��������� ���� ก� 
��
�.'��%���*������	���.* 
���  9 (risk-adjusted performance), &�ก��������� ��
�.�	.����	� (consistent return) �� ก� 
�� (��ก������ �� � ������� ก��� 
��
�."	��16
��* (preservation of capital) 

 ��!%� Best Asset Management Company 

 %��<�
���ก
��2*!���ก��ก� 
�� 
��ก� ���ก�� "����%�� ���%��<�
���ก
��2*!���ก��ก� 
��*���*�.*	 ��0� Best Asset Management 
Company Award ��กก��'��ก�;&��� ��� SET Awards 2010 �*�',��� ���
�.	�%$��(ก�%��<�
���ก
��2*!���ก��ก� 
��
�.	�&� ���*��	������
�2�* %��<�
���*��
����)� ��+. ก��'��ก�;&��� ��� SET Awards 2010 ��������0.� �',�'?
�. 7 �*�������ก
��2*!(�� '���
;"
* �	��	�� ����	&1�
� 
�� �	��	%��<�
��
��%�*�"
* -	�	��ก� 
����	2��/! (�����*���ก��� ��ก��/����� �20.��',�ก��'��ก�;�ก�*�����8(��*ก*�� %��<�
��

��%�*� %��<�
���ก
��2*! (��%��<�
���ก
��2*!���ก��ก� 
��
�.	����	*���*�.*	����&�ก��������� ��(��ก��%��������ก�� ��	
�)  %��<�
��

��%�*�
�.	�ก��ก��ก�%�1(�ก��ก��
�.��(��	�ก���������/��ก�����*���	��%&��-�%���&1�	������ก�.*���� 
�ก7q�* �� �	 (����. (�����	 ��	#+  &1�%�����
%��<�
��
��%�*�
�.	����	������$�����ก��%����� ��  
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  ��!%� Best Domestic Equities House in Thailand 2010  

 %��<�
���ก
��2*! 
��ก� ���ก�� "����%ก����� $��"����%�� ��� s%��<�
���ก
��2*!*���*�.*	�� "
*t (Best Domestic Equity House in 
Thailand)t '�����'? 2553 ��ก���*��� Asiamoney Awards 2010 �*�� ����� ก����2����8���ก���	���������� ����������!���ก
��2*!�� 
�����ก����*
��ก� 
�	$��%��ก��>0)���*���ก
��2*!
�.���	(��    (�����	��	��#������8�-/�ก�� ��0�ก���',�
�.'�+ก<�
� ก��� ��$��(ก�/��ก����� 9 $�
����
��   >+. �� �����)��
������	��������� �1ก��� ��0� ��ก� 
��
�.�@1	�@�� 
�.���	ก����� %��<�
���ก
��2*! 
��ก� ���ก�� ��ก&� �������� '? >+. 
��ก�ก8l!ก��2����8� �����ก&� ���� 
�	��������!���ก
��2*! %��ก���� 
�	%��ก��>0)���*���ก
��2*! ��	#+  ���	��	��#������8�-/�ก�� ��0�
ก���',�
�.'�+ก<�
� ก��� ��$��(ก�/��ก����� 9 $�����
�� (������(�������� ���) $���%'?
�.&���	����* 
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เอกสารแนบ 1

���������	�ก����ก�ก���ก�� �������������������������������������   ����� 31 #����� 2553

&'��-)ก�� ���� )	)*��ก��+'�����/1 ����)�-�#. �� ��/�ก��01ก�� / 2���3�

(25) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����*��ก���ก�� ����ก�����ก���27�ก���ก�� &*������ 3�����*� �����/���.ก� 2���8�#��ก��

������������

1. ���2��� ��ก�ก�ก 62 �����          - - Master of Business Administration (Finance) ก�������	ก


     ��� �!ก���ก�� #$�%��%& %       -    University of California at Los Angeles, USA 2553-�233$#�! ��� �!ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

Master of Science (Industrial Engineering) 2552-2553 ��� �!FG�ก���ก��#�%B��

   Stanford University, USA ��� �!:36�B!6�&<H#�%B��ก>$I�&%�5ก6

J%KJก���K��L�#�GM%L (N$L��Bก��) 2551-2553 ก���ก�� 

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2552-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program 2548-2551 ก���ก��

 - B>�ก�SL� Chairman 2000 ��� �!FG�ก���ก��#�%B��

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= ��� �!:36�B!6�&<H#�%B��

2548-2549 :>\�!$ก��FG�ก���ก�����B�9>�R%3��G�FI�LN#9&!

2533-�233$#�! ก���ก�� �S>!% %&%�5ก6:R]HNก��ก$K> �S>!% %

2545-2548 ก���ก�� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

��� �!FG�ก���ก��#�%B��

ก���ก�����B�

��� �!:36�B!6�&<H#�%B�� 

����

L.F.2553-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& 5_>%5A 3@�ก�A �6�!N�B��

L.F.2553-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& A<7_!Q 103 N%!:LN�Q:!;�H!9!> 3@�ก�A &<H��`ก4�&�CA6�!�Z��2L=ก���

2547-�233$#�! ก���ก��N@�!J=ก�� ���F�ก��3�Aก�� $�ก%39BIC���:&K7&= ���F�

2516-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& N$L��Bก�������:&bก_Q7&>Q 3@�ก�A c>%L:�6!A6�= =6N�Lก9LIC:�6!A6�=

2549-2553 ก���ก�� #�%4�& N�L� ���%C A<:J>>N�:�6!&Q 3@�ก�A �!��กN>Q8

2537-R.F.2533 ก���ก�� #�%4�& :8d>��Q ANAQ3 N%!:LN�Q:!;�H!9!> (7&=9>!AQ) 3@�ก�A c>%L��=78 9>���=:F:#%e>

2537-R.F.2533 ก���ก�� #�%4�& R< A< &< 9N> :&�AA%eC 3@�ก�A cS63�A3@�B!I�=��=78 ��=:F:#%e> :F�]HNC�]N�]HN���

5&�F�!�F�

2550-�233$#�! ก���ก�� ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= ���F�

2551-2553 ก���ก�� ���F� !�F��7&= ���F�

2546-2549 ก���ก�� #�%4�& 7&= 9Nbก5ก� :Nbก_:;!3Q 3@�ก�A L>�Aก>�C�%!F6�:ก4L�

2. ���:�� ��� &�� 33 �����          - - Bachelor of Science (Economics) ก�������	ก


      (!�=N:>bก_�!:AN�Q :N; ;%C) #$�%��%& %       -     Massachusetts Institute of Technology, USA 2553-�233$#�! �NC��� �!FG�ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

      �NC��� �!FG�ก���ก�� ก���ก��#�%B��

     ก���ก��#�%B�� 2551-�233$#�! ก���ก�����B�9>�R%3��G�FI�LN#9&!

     (ก���ก��cS6�<N@�!�3>C!��) 2551-2553 ก���ก��

2552-2553 �NC��� �!FG�ก���ก��#�%B��

2553-�233$#�! �NC��� �!FG�ก���ก��#�%B��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

ก���ก��#�%B��

2552-2553 ��� �!FG�ก���ก��#�%B��

2550-2553 ก���ก��

2550-2551 ก���ก��#�%B��

ก���ก�����B�9>�R%3��G�FI�LN#9&!

����

2551-�233$#�! Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation ก��>C&$!

2548-�233$#�! Managing Director Quintus Capital Group Ltd. ก��>C&$!

2548-2551 Director CDIB & Partners Asset Management Holding Ltd. 3�Aก��กNC&$!

2548-2551 Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation ก��>C&$!

2��)�ก�� .������;����� 5 25 �������
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����*��ก���ก�� ����ก�����ก���27�ก���ก�� &*������ 3�����*� �����/���.ก� 2���8�#��ก��
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2��)�ก�� .������;����� 5 25 �������

3. �0. 	�. ����3�. �-���������/�. 55 �����          - - Doctor of Philosophy (Accounting) ก�������	ก


     ก���ก��N%��� #$�%��%& %       -    New York University, USA 2551-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��L�J3�N# #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

     ��� �!FG�ก���ก��L�J3�N# #��;<�B�#�GM%L ก���ก��N%���

#��;<#�GM%L 2550-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��L�J3�N#  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2548-�233$#�! ก���ก��N%���

 - B>�ก�SL�cS6#�%B����A�#�SC 2548-2550 ก���ก��L�J3�N#

   �Z�#�!J%&=�ก��L>�A&$! ����

 - ���ก�K!<=#�L� International Financial Reporting Standard (IFRS) 2552-�233$#�! FG�&@�C�!:R]HNL%AL��ก���r%#�L%A6�!#��;<9>�#��4�&s%#�> �@�!�กC�!FG�ก���ก��ก@�ก�#B>�ก&��R=Q9>�L>�AB>�ก&��R=Q NCFQก�N%���

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 2551-�233$#�! ก���ก��N%��� 9>���� �!FG�ก���ก��L�J3�N# #�%4�& NN88uK:�& 3@�ก�A (�B�;!) 3�A3@�B!I�=N$�ก�GQ:F�]HNCv;6�@�!�กC�!

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program 2549-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��ก@�ก�#AS9> กNC&$!:�uAA�;!<R�! #�L�7&=:N#<:N8 กNC&$!

 - B>�ก�SL� Directors Accreditation Program 2547-�233$#�! ก���ก��N%��� (cS6:;<H=J;��A6�!#��;<) ���F�#�%4�&3�Aก��>C&$! ���F�

 - B>�ก�SL� Role of Chairman Program 2545-�233$#�! &<H��`ก4�FG�ก���ก��L�J3�N# #�%4�& &K&.FN�Q�N:�;�H! 3@�ก�A (�B�;!) �]HN���

 - B>�ก�SL� Audit Committee Program 2540-�233$#�! �NCK��L��3��=Q FG�#�%B�� $�ก%3  �Z�#�!#�GM%LR�w!#�%B��K��L�Q �Z�#�!ก��K̀ก4�

 - B>�ก�SL� Monitoring the Internal Audit Function 2535-�233$#�! &<H��`ก4�xy�=ก@�ก�##�%4�&3A&�:#<=! L>�AB>�ก&��R=Q9BIC���:&K7&= L>�AB>�ก&��R=Q

 - B>�ก�SL� Monitoring the System of Internal Control and 2547z2552 FG�N!$ก���ก��&<H��`ก4�5F�Cก��R�w!���##C#�����GR��A$ �@�!�กC�!FG�ก���ก��N$A�K̀ก4� B!IJ=C�!��;ก��

    Risk Management ก��:C%!9>�#��;<L6!&$!

 - B>�ก�SL� Monitoring Fraud Risk Management 2545-2552 &<H��`ก4�A6�!ก��#��;< ก��#��;<ก>�C ก��&�JCก��F>�C B!IJ=C�!��;ก��

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&=

4.  ���)��2�		� ก�ก�/�. 61 �����          - - Master of Business Administration (Banking & Finance) ก�������	ก


     ก���ก��N%��� #$�%��%& %       -     North Texas State University, USA. 2551-�233$#�! ก���ก��N%��� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

     ก���ก��L�J3�N# #��;<#�GM%L ก���ก��L�J3�N#

    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2551-�233$#�! ก���ก��N%���  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

 - B>�ก�SL�cS6#�%B����A�#�SC ก���ก��L�J3�N#

    �Z�#�!J%&=�ก��L>�A&$! ����

 - B>�ก�SL� Executive Program in 2552 ก���ก�� #�%4�& 7&=98LL<e9N>กN|N>Q 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

    International Management 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& �L&. :F�%FN> N%!:LN�Q:!;�H!9!> 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

    Stanford-National University of Singapore (�@�!�กC�!�r%#�L%ก��sS�%s�F:N:;<= 9�_%8uก)

 - B>�ก�SL� Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& 7&=5N><5N:F�< 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

     Sloan School of Management, Massachusetts      2551-2552 ก���ก�� PTT Chemical International Pte. Ltd. �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

    Institute of Technology, USA 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& &<5N_< 7ก>FN> 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& 7&=5F><!F>N7�AQ 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

 - B>�ก�SL� Directors  Accreditation Program 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& 7&=:N&�!N>:N�<! 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2551-2552 ก���ก�� #�%4�& R<&<&< 5R><:N&%><! 3@�ก�A �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

2548-2552 �NCก���ก��cS63�Aก��vB�IN�J$5� ��=ก��:C%!9>�#��;< #�%4�& �L&. :F�%FN> 3@�ก�A (�B�;!) �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

2547-2552 cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�I #�%4�& �L&. 3@�ก�A (�B�;!) R>�CC�!

2551 ก���ก�� #�%4�& #�CกNก5R><:N&%><! 3@�ก�A �B�;! �u5L�:F�<9>�:F�<s�GMQ

2549 ก���ก�� #�%4�& �L��Q �u5L�:><=� �<78!Q!%HC 3@�ก�A 5�Cก>�H!!e@���!
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����*��ก���ก�� ����ก�����ก���27�ก���ก�� &*������ 3�����*� �����/���.ก� 2���8�#��ก��
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5.  0.	�. 2�� � ���ก� 61 �����          - - Doctor of Philosophy  (Economics) ก�������	ก


     ก���ก��N%��� #$�%��%& %       - Master in Economics 2551-�233$#�! ก���ก��N%��� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

     ก���ก��L�J3�N#    University of Pennsylvania, USA ก���ก��L�J3�N#

Bachelor of Art in Economics 2552-�233$#�! ก���ก��N%���  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

    Swarthmore College, USA ก���ก��L�J3�N#

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program ����

 - B>�ก�SL� Directors  Accreditation Program 2553-�233$#�! ก���ก�� FG�ก���ก���r%�S����:&K B!IJ=C�!N%���

 - B>�ก�SL� Audit Committee Program 2552-�233$#�! ก���ก���s��B�J%&=�>�= �B�J%&=�>�=:ก�%ก �Z�#�!ก��K̀ก4�

 - B>�ก�SL� Monitoring the System of Internal Audit Function 2551-�233$#�! ก���ก��#�%B�� �S>!% %�Z�#�!J%3�=:R]HNก��R�w!����:&K7&= (TDRI) �S>!% %

 - B>�ก�SL� Monitoring the System of Internal Control 2548-�233$#�! ก���ก���s��Z�#�! TDRI

   and Risk Management 2522-�233$#�! N�3��=Q���3@�FG�:K�4�K��L�Q �B�J%&=�>�= ���K��L�Q �Z�#�!ก��K̀ก4�

 - B>�ก�SL� Monitoring the Quality of Financial Reporting 2551-2553 ก���ก��cS6&�CF$GJ$w%v!FG�ก���ก��:C%!N$AB!$!#�%ก�� ก��&�JCก��F>�C B!IJ=C�!��;ก��

 - B>�ก�SL� Monitoring Fraud Risk Management �� ��G�

    ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2550-2551 &<H��`ก4�����!L�<JI�ก��ก��&�JCก��F>�C

2550-2551 N!$ก���� %ก��R%3��G�K̀ก4�ก�B��=JI�A6J=C#�����Gv! �s�!%L%#����L%9BIC;�L% B!IJ=C�!��;ก��

FG�ก���� %ก��ก��F>�Cก�� !�F��9>��Z�#�!ก��:C%!

2550-2551 ก���ก��L�� R.�.#. JI�A6J=ก��vB6:Nก;!:\6��IJ�C�!B�]N #�%4�& ก�&.5&�F�!�F� 3@�ก�A (�B�;!)  $�ก%3�]HN���

A@�:!%!ก��v!ก%3ก��\NC��� R.K.2535 ��BJI�C#�%4�& ก�&.5&�F�!�F� 3@�ก�A 

(�B�;!) ก�#  #�%4�&   &�S�S8 3@�ก�A 9>�   #�%4�&  A%3%LN> 58! 3@�ก�A

2550-2551 ก���ก��#�%B��xy�=J%;�ก�� ���F�!�ก:�<=!:กI�5�C:�<=!:L�<=�N$A�K̀ก4� ���F�K%4=Q:กI�

2548-2550 N!$ก���ก���s��B�J%&=�>�=A6�!ก��F>�C9>�&��R=Q�%! �B�J%&=�>�= ���K��L�Q �Z�#�!ก��K̀ก4�

2548-2549 ก���ก��N$& �GQ9>��6NC&$ก\Q���3@��B�J%&=�>�=

2546-2549 ก���ก�� �Z�#�!��J= ǸeCs�ก�GQ �Z�#�!

2546-2549 ก���ก��J%3�=9>�R�w!� �@�!�กC�!:>\� %ก���s�cS69&!��4�� B!IJ=C�!��;ก��

2547-2548 ก���ก��R%3��G�9ก67\���#��$CR����;#����L%&$!���J%��Bก%3    

R. K. 2542

ก��&�JCก��F>�C B!IJ=C�!��;ก��

2546-2549 FG#A<FG�:K�4�K��L�Q �B�J%&=�>�= ���K��L�Q �Z�#�!ก��K̀ก4�

6. ���:�>�:�>ก� >����� 46 �����          - - Bachelor of Economics ก�������	ก


        ก���ก��  #$�%��%& %       -   The University of Tokyo, Japan 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

        ก���ก��#�%B�� ก���ก��#�%B��

       (ก���ก��cS6�<N@�!�3>C!��) 2551-�233$#�! ก���ก�����B�9>�R%3��G�FI�LN#9&!

2551-�233$#�! ก���ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

ก���ก��#�%B�� 

2551 ก���ก�����B�9>�R%3��G�FI�LN#9&!

����

2551-�233$#�! Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. &<H��`ก4�

2545-2551 Senior Manager, International Credit Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.. Head Office  !�F��R�G%;=Q
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7. ���-�&�  @������&�3� 60 �����      2,112,168 - Bachelor of Business Administration (Finance) ก�������	ก


       ก���ก�� #$�%��%& %         -    Marshall University, USA 2552-2553 &<H��`ก4� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6 N%!8N�Q:�;�H!:&F5!5>=< 3@�ก�A :&F5!5>=<����!:&K

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2548-�233$#�! ก���ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2548-2551 ก���ก��#�%B��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

ก���ก��N@�!J=ก�� 

2544-2548 ก���ก�� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

ก���ก��#�%B�� 

ก���ก��N@�!J=ก�� 

����

2536-2551 ก���ก�� #�%4�& �%_S5| FN�Q�N:�& ><�_%HC (7&=9>!AQ) 3@�ก�A :;I�_]eN

2546-2550 ก���ก�� #�%4�& 9Nก_I����ก�!s�= 3@�ก�A (�B�;!) ���ก�!s�=

8. �������&  �8�0ก	�B0���ก�� 52 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��:C%!) ก�������	ก


      ก���ก�� #$�%��%& %       - !%L%K��L�#�GM%L 2553-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��#�%B�� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

      ��� �!FG�ก���ก��#�%B�� #�%B�� $�ก%3#�GM%L (#��;<9>�ก��:C%!) ��� �!:36�B!6�&<H#�%B��ก>$I�&%�5ก6

      (ก���ก��cS6�<N@�!�3>C!��)    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2552-2553 ก���ก��#�%B��

 - B>�ก�SL� Directors Certification Program ก���ก��cS63�Aก��vB�I

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2551-�233$#�! ก���ก��

2553-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก��#�%B��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2551-2552 ก���ก��#�%B��

2548- �233$#�! ก���ก��

2548-2551 �NCก���ก��N@�!J=ก�� ก>$I�C�!#�%B���IJ!ก>�C

2553-25541 ��� �!FG�ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

2552-2554 ก���ก��

2553-25541 ��� �!FG�ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

2552-2554 ก���ก��

2553-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6 N%!8N�Q:�;�H!:&F5!5>=< 3@�ก�A :&F5!5>=<����!:&K

2552-�233$#�! ก���ก��

2543-2550 ก���ก�� TISCO Global Securities Ltd. B>�ก&��R=Q

2543-2550 ก���ก�� TISCO Securities Hong Kong Ltd. B>�ก&��R=Q

2548 ก���ก�� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

2545-2548 B�JB!6���=ก��:C%! ก��J�C9c!9>�#�%B��FJ��:�<H=C

����

2553-�233$#�! &<H��`ก4� FG�N!$ก���ก��#�%B��FJ��:�<H=C กNC&$!#@�:B!b3#@�!��\6���;ก��  $�ก%33�Aก��กNC&$!

2547-2553 ก���ก�� FG�ก���ก��#�%B��FJ��:�<H=C #��4�&���ก�!�%!:;]HNN$L��Bก���\!�A=IN� �Z�#�!ก��:C%!:�R��ก%3

2547-2553 FG�N!$ก���ก��#�%B��FJ��:�<H=C L>�AB>�ก&��R=Q9BIC���:&K7&= L>�AB>�ก&��R=Q
1/ !�CN�!$; Ns%K�กA%�K%�%ก$> 7A6>�NNก3�กL@�9B!IC  ��� �!FG�ก���ก��\NC#�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A 9>� #�%4�&B>�ก&��R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A �<c>L�eC9LIJ�!&<H 28 �ก��F� 2554
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9. ���)��0�.  ��'���������� 49 �����          - - Master of Science(Finance & Banking) ก�������	ก


       ก���ก�� #$�%��%& %       -    University of Wisconsin-Madison, USA 2553-�233$#�! ก���ก��cS63�Aก��vB�I #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

       ก���ก��#�%B�� Master of Business Administration (Finance) 2552-�233$#�! ก���ก��#�%B��

       (ก���ก��cS6�<N@�!�3>C!��)    Western Illinois University, USA 2551-�233$#�! ก���ก��

       ก���ก��cS63�Aก��vB�I J%KJก���K��L�#�GM%L (FN�R%J:LN�Q) 2552-�233$#�! ก���ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= ก���ก��#�%B��

 - B>�ก�SL� Director Certification Program ก���ก��cS63�Aก��vB�I

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6 N%!8N�Q:�;�H!:&F5!5>=< 3@�ก�A :&F5!5>=<����!:&K

2548-�233$#�! ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

2548-2551 ก���ก��cS63�Aก��

2545-2548 B�JB!6���=R�G%;=Q !ก%3 #�%B��:C%! 9>���A�:C%!NN� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

2543-2544 ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

2541-2544 cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��

����

2553-�233$#�! ก���ก�� ���F� !�F��7&= ���F�

2553-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& :8d>��Q ANAQ3 N%!:LN�Q:!;�H!9!> (7&=9>!AQ) 3@�ก�A c>%L��=789>���=:F:#%e>

2553-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& R< A< &< 9N> :&�AA%eC 3@�ก�A cS63�A3@�B!I�=��=78 ��=:F:#%e> :

10. ���0ก	�B&� -�&�-/�. 43 �����          - - Master of Business Administration (International Business) ก�������	ก


       �NCก���ก��cS63�Aก��vB�I #$�%��%& %       -    University of Hawaii at Manoa, USA 2553-�233$#�! �NCก���ก��cS63�Aก��vB�I #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

       ��=�%!:;]HN��==IN= J%KJก���K��L�#�GM%L (5= �) (:ก<=�L%!%=�) 2553-�233$#�! �NCก���ก��cS63�Aก��vB�I ��=ก��L>�A9>�>SกF6����R�! Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

 �B�J%&=�>�=:ก4L�K��L�Q 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

 - B>�ก�SL� Director Certification Program 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

 - B>�ก�SL� Director Accreditation Program 2553-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก�� #�%4�& 7|:J=Q 3@�ก�A :;I�_]eN

     ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& 7|:J=Q 3@�ก�A :;I�_]eN

Japan-focused Management Program 2552-�233$#�! ��� �!FG�ก���ก�� #�%4�& &%�5ก6 5L:ก<=J >%�_%HC 3@�ก�A :;I�_]eN

Japan-America Institute of Management Science, USA 2552 �NCก���ก��N@�!J=ก�� ��=ก��L>�A9>�>SกF6����R�! Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

Executive Management Program 2551 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก�� ��= !ก%3>SกF6���==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   FG�R�G%;=QK��L�Q9>�ก��#��;< �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2549-2551 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก�� ��=�%!:;]HN��==IN=  9>�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

��ก4�ก��B�JB!6�&��R=�ก�#$FF>9>�R�w!�NCFQก�

2548-2549 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

��=&��R=�ก�#$FF>9>�R�w!�NCFQก�

2547-2548 B�JB!6�&��R=�ก�#$FF>9>�R�w!�NCFQก� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

2545-2547 �NCB�JB!6���=�%!:;]HN��==IN= 9>� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

��ก4�ก��B�JB!6�;INC&�Cก��3@�B!I�=R%:K4 9>�

��ก4�ก�� $�ก���%!:;]HN��==IN=

����

2549-�233$#�! ก���ก�� #�%4�& 9Nก_I����ก�!s�= 3@�ก�A (�B�;!) ���ก�!s�=
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������������

2��)�ก�� .������;����� 5 25 �������

11. ���-�#�	�  �&�0���#��� 46 �����          - - Master of Business Administration ก>$I�&%�5ก6

     �NCก���ก��cS63�Aก��vB�I #$�%��%& %       - Indiana University of Pennsylvania, USA 2553-�233$#�! cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�IN�J$5� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

  ��=ก>$I�>SกF6�\!�AvB�I2 :K�4�K��L�#�GM%L 2553-�233$#�! �NCก���ก��cS63�Aก��vB�I-��=ก>$I�>SกF6�\!�AvB�I2  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

�B�J%&=�>�= ���K��L�Q N]H!�

2553 ก���ก�� #�%4�& 8u!�!_I� 3@�ก�A (�B�;!)  $�ก%3ก��:C%!

2553 ก���ก��#�%B�� #�%4�& 8u!�!_I� 3@�ก�A (�B�;!)  $�ก%3ก��:C%!

2552-2553 ก���ก��cS6N@�!J=ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q 8u!�!_I� 3@�ก�A  $�ก%3B>�ก&��R=Q

2549-2553 ก���ก��#�%B�� #�%4�&B>�ก&��R=Q 8u!�!_I� 3@�ก�A  $�ก%3B>�ก&��R=Q

2545-2553 ก���ก�� #�%4�& 8u!�!_I� 9F��uLN> 3@�ก�A ก%3ก��&�HJ7�

2545-2553 ก���ก��#�%B�� #�%4�& 8u!�!_I� 9F��uLN> 3@�ก�A ก%3ก��&�HJ7�

2543-2553 ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q 8u!�!_I� 3@�ก�A  $�ก%3B>�ก&��R=Q

2549-2552 ก���ก��cS6N@�!J=ก�� xy�=J�G%; !ก%3 #�%4�&B>�ก&��R=Q 8u!�!_I� 3@�ก�A  $�ก%3B>�ก&��R=Q

12. �����#� 2E�)��#���0. 43 �����          - - Master of Business Administration (Finance) ก>$I�&%�5ก6

     cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�IN�J$5� #$�%��%& %       -    University  of  Wisconsin-Milwaukee, USA 2553-�233$#�! cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�IN�J$5� #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

     ��=#�%ก�� !�F��3 J%KJก���K��L�#�GM%L (788d�) 2553-�233$#�! cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�IN�J$5� ��=#�%ก�� !�F��3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2552-�233$#�! ก���ก�� #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

- B>�ก�SL� Director Certification Program 2552 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก�� ��=��A�:C%!9>��r%#�L%ก�� !�F��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   ���F��IC:��%��Z�#�!ก���ก��#�%4�&7&= 2548-2551 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก�� ��=#�%B��:C%!9>� !#A< !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2548 cS6;IJ=ก���ก��N@�!J=ก�� ��=#�%B��:C%!9>���A�:C%!NN� #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

2545-2548 B�JB!6���=ก��>C&$!v!B>�ก&��R=Q #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

N]H!�

2542-�233$#�! ก���ก�� #�%4�&  :F 7>!Q (���:&K7&=) 3@�ก�A \!�IC

13. ���&��3 0��2F0��ก�� 49 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

      cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�I #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2553-�233$#�! cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�I #�%4�& &%�5ก6789!!:;<=>ก�$?�  3@�ก�A (�B�;!) ก��>C&$!

      ก��L>�A�%!:;]HN��==IN= #�%B�� $�ก%3#�GM%L (��\�#��;<) 2553-�233$#�! cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�I ก��L>�A�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

      ��ก4�ก��B�JB!6�#�%B��ก��\�=&�C��\�    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2553-�233$#�! ��ก4�ก��B�JB!6�#�%B��ก��\�=&�C��\�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

Crestcom Bullet Proof Manager 2553 cS6;IJ=ก���ก��cS63�Aก��vB�I- !ก%3>SกF6���==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

(B>�ก�SL�R�w!�&�ก4�ก��#�%B��) 2552 B�JB!6� !ก%3>SกF6���==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   Ra Khang Associates Limited 2548-2551 �NCB�JB!6� !ก%3>SกF6���==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

Financial Executive Development Program (FINEX 14) N]H!�

   ���F��Z�#�!ก��K̀ก4� !�F��9>�ก��:C%!7&= -

14. ����	&-����. )��0����� 41 �����          - - Master of Business Administration ก>$I�&%�5ก6

     cS6N@�!J=ก��N�J$5� �r%#�L%ก���%!:;]HN��==IN= #$�%��%& %       -    Eastern Michigan university, USA 2553-�233$#�! cS6N@�!J=ก��N�J$5� B�JB!6��r%#�L%ก���%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

      ��ก4�ก��B�JB!6�ก@�ก�#�%!:;]HN��==IN= #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) 2553-�233$#�! ��ก4�ก��B�JB!6�ก@�ก�#�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=N�����;�� 2552-2553 �NCB�JB!6���=FJ#F$��%!:;]HN  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2549-2551 �NCB�JB!6���=�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2548z2549 ��ก4�ก��B�JB!6�#�%B��9>��!�#�!$!�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2547-2548 B�JB!6��%!:;]HN $�ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-
2/ �<ก��:�><H=!;]HN��=:��! ��=ก>$I�>SกF6�#��4�&
3/ �<ก��:�><H=!;]HN��=:��! ��=3�Aก�� !#A<9>�:C%!x�ก
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2��)�ก�� .������;����� 5 25 �������

15. ���)����8� ��G�� 50 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��3�Aก��) ก>$I�&%�5ก6

     cS6N@�!J=ก��N�J$5� #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2553-�233$#�! cS6N@�!J=ก��N�J$5� B�JB!6��%!:;]HN\!�AvB�I  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

     B�JB!6��%!:;]HN\!�AvB�I #��;<#�GM%L 2549-2553 B�JB!6�R�G%;=Q !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   N�����;���B�J%&=�>�= 2548-2549 ��ก4�ก��B�JB!6�R�G%;=Q !ก%3/B�JB!6��%!:;]HN $�ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

16. �����*�>���. ��)����3�ก�� 44 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

      cS6N@�!J=ก��N�J$5� #$�%��%& %       -    3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2552z�233$#�! cS6N@�!J=ก��N�J$5� �NCB�JB!6�ก��L>�A�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

      �NCB�JB!6�ก��L>�A�%!:;]HN��==IN= #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) 2552z�233$#�! B�JB!6�#�%B��ก��\�=&�Cก�$C:&R  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

     B�JB!6�#�%B��ก��\�=&�Cก�$C:&R    3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= ��ก4�ก��B�JB!6�:;I�_]eN5F�Cก��R%:K4  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

      ��ก4�ก��B�JB!6�:;I�_]eN5F�Cก��R%:K4 2548-2551 B�JB!6�#�%B��ก��\�=&�Cก�$C:&R  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

��ก4�ก��B�JB!6�:;I�_]eN:R]HNก��R�G%;=Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

17. ���)��ก� H�3�. ���� 49 �����          - - Master of Business Administration ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�#�%B��:C%! #$�%��%& %       -    Texas A&M University, USA 2536-�233$#�! B�JB!6�#�%B��:C%!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#��;<#�GM%L N]H! �

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= -

18. ���ก�33�&� 3��������. 41 �����          - - Master of Business Administration (General Business) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�:F�!Q:LN�Q:_N�QJ%� #$�%��%& %       - University of Central Arkansas,  USA 2553-�233$#�! B�JB!6�:F�!Q:LN�Q:_N�QJ%�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#��;<#�GM%L 2552-2553 B�JB!6�FJ#F$�ก���r%#�L%ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2549-2550 B�JB!6���##C�!��\�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2547-2549 B�JB!6� !�F��R�G%;=QN%:>bF&�N!%ก�Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

19. ���)������8� &���-�0.I-0�� 54 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��3�Aก��) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6����ก�!s�= !ก%3 #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=�$5\&�= ���� %��; 2543- �233$#�! B�JB!6����ก�!s�= !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

 -

20. ���)��@���� 0��)���� ��I� 55 �����          - - :K�4�K��L�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6����:�%!��F�&��R=Q�%! #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2541-�233$#�! B�JB!6����:�%!��F�&��R=Q�%!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

21. ��� J���. ���3.2��������. 41 �����          - - Master of Business Administration (Corporate Finance) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�KS!=Q#�%ก��>SกF6� #$�%��%& %       -    University of Dallas, USA 2551-�233$#�! B�JB!6�KS!=Q#�%ก��>SกF6�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

:K�4�K��L�#�GM%L 2550-2551 B�JB!6�#�%B��;INC&�CN%:>bก&�N!%ก�Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2548-2549 B�JB!6� Internet Trading #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

N]H! �
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22. ���+��� &���� 	�ก�� 52 �����          - - #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!ก�� !�F��) ก>$I�&%�5ก6

      �NCB�JB!6� $�ก%3 !#A<ก%3 #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&=    2553-�233$#�! �NCB�JB!6� $�ก%3 !#A<ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2550-2553 B�JB!6� !#A< !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2537-2549 �NCB�JB!6���A�:C%!NN�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

23.  ������0ก	�B �������� 53 �����          - - !%L%K��L�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

      B�JB!6�R�w!�B!<e9>�ก�B��= #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=���F@�9BC 2547-�233$#�! B�JB!6�R�w!�B!<e9>�ก�B��=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

24. ���)�������	� �����)���� . 39 �����          - - Master of Business Administration ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6��@�!�กFG�ก���ก���%!:;<HN #$�%��%& %       -    Suffolk University, USA 2552-�233$#�! B�JB!6��@�!�กFG�ก���ก���%!:;<HN  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

:K�4�K��L�#�GM%L 2546-2551 B�JB!6� Credit Administrative  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&= N]H! �

-

25. ���2��กK3 &� �0����0. 37 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6��%!:;]HN:FB� #$�%��%& %       -    3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2552-�233$#�! B�JB!6��%!:;]HN:FB�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) 2546-2551 B�JB!6�ก��L>�A  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�= ���K��L�Q N]H! �

-

26. ���)��2��8))� ���+���	� 47 �����          - - Master of Business Administration  ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN $�ก%3 #$�%��%& %       -    Oklahoma City University, USA 2548-�233$#�! B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN $�ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#��;<#�GM%L 2546-2547 ��ก4�ก��B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN $�ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

    3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= N]H! �

-

27. ���)��2�����3�. -�*�	�3�� 55 �����          - - ก��3�Aก��s�F���9>� s�F:Nก;!�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�KS!=Q;@���:C%! #$�%��%& %       -    �Z�#�!#�GM%LR�w!#�%B��K��L�Q 2552-�233$#�! B�JB!6�KS!=Q;@���:C%!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L 2547-2551 B�JB!6���=�r%#�L%ก�� !�F��R�G%;=Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=K�<�&$� N]H! �

#�%B�� $�ก%3#�GM%L -

   �B�J%&=�>�=���F@�9BC

28. ���-�&�  �3�#��� 39 �����          - - Master of Business Administration (Finance) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6� $�ก%3 !#A<ก%3 #$�%��%& %       - California State University at San Diego, USA 2553-�233$#�! B�JB!6� $�ก%3 !#A<ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (�Z%L%) 2552 �NCB�JB!6� $�ก%3กNC&$!�J�9>�กNC&$!�IJ!#$FF> #�%4�&B>�ก&�R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

   3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2549 - 2551 B�JB!6�3�Aก��>C&$! #�%4�&B>�ก&�R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

2546 -  2549 B�JB!6�3�Aก��>C&$! - กNC&$!�IJ!#$FF> #�%4�&B>�ก&�R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

N]H! �

2552 z 2553 B�JB!6� !#A< !ก%3  !�F��7&=R�G%;=Q 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q
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(25) (����������) ���������� ก�������ก����ก�������������

����*��ก���ก�� ����ก�����ก���27�ก���ก�� &*������ 3�����*� �����/���.ก� 2���8�#��ก��

������������

2��)�ก�� .������;����� 5 25 �������

29. ���)���-LM��-�. ���*���M����M 44 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��:C%!) ก>$I�&%�5ก6

      B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN#$FF>9>� $�ก%3 #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2553-�233$#�! B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN#$FF>9>� $�ก%3 \!�Aก>�C9>�\!�A=IN�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

      \!�Aก>�C9>�\!�A=IN� #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) 2545-�233$#�! B�JB!6�ก@�ก�#�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=N�����;�� N]H! �

-

30.  ������� -��� �&ก�� 56 �����          - - ���ก�K!<=#�L�J%;�;<R;�e!�SC ก>$I�&%�5ก6

      B�JB!6� !#A< !ก%3 #$�%��%& %       -    ก%LL%#�%B�� $�ก%3 2553-�233$#�! B�JB!6� !#A< !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2550-2553 �NCB�JB!6� !#A< !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2546-2549 B�JB!6� Marketing  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

31. ����		� ก��&�3�&� 53 �����          - - !%L%K��L�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�#�%ก��F��5L:A<=! #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2546-�233$#�! B�JB!6�#�%ก��F��5L:A<=!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

32.  �����-��. 3��ก��� 43 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

      B�JB!6�#�%B���%!:;]HN��==IN= #$�%��%& %       -    3$P�>Cก�GQ�B�J%&=�>�= 2548-�233$#�! B�JB!6�#�%B���%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) 2544-2547 B�JB!6� Collection Services  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&= N]H! �

-

33. ��*���������8� . ����� 50 �����          - - :K�4�K��L��B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6� !#A<ก��>C&$! #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= $�ก%3#�GM%L=Q 2553-�233$#�! B�JB!6� !#A<ก��>C&$!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��L>�A) 2550-2552 B�JB!6�&<H��`4�cS6>C&$! #�%4�&B>�ก&�R=Q3�Aก��กNC&$! &%�5ก6 3@�ก�A 3�Aก��กNC&$!

   �B�J%&=�>�=ก�$C:&R N]H! �

2548 - 2550 cS6;IJ=cS6N@�!J=ก��xy�=:C%!x�ก/กNC&$!  !�F���9L!A��QA;��Q:LN�QA(7&=)  !�F��R�G%;=Q

34. ���)����8� ��33������� 40 �����          - - #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��#��;<) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6��%!:;]HN:N!ก����CFQ9>�ก��\�=L�C #$�%��%& %       -    �Z�#�!:&F5!5>=<��;�CF> 2545-�233$#�! B�JB!6��%!:;]HN:N!ก����CFQ9>�ก��\�=L�C  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

35. ���)��0�MM�  ��������0. 37 �����          - - #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!) ก>$I�&%�5ก6

      ��ก4�ก��B�JB!6� !ก%3�IJ!#$FF> #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&= 2553-�233$#�! ��ก4�ก��B�JB!6� !ก%3�IJ!#$FF>  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

K%>�K��L�#�GM%L (x��HC:K�) N]H! �

   �B�J%&=�>�=K�<!F�%!&�J%5�w 2549 -  2551 cS63�Aก��>SกF6����R�! Q  !�F���9L!A��QA;��Q:LN�QA (7&=)  !�F��R�G%;=Q

2548 - 2549 cS63�Aก��x�กN#��ก��\�=  !�F��_%L<e9#CกQ  !�F��R�G%;=Q

36. ���)�0ก	�B ��0.�&���� �&�.      49 �����          - - #�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��:C%!ก�� !�F��) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�:;I�_]eN - �Z:กI� #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=���F@�9BC 2545-�233$#�! B�JB!6�:;I�_]eN -  �Z:กI�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-
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������������
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37. ���)����� �N*�1O� 40 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6��%!:;]HN\!�Aก>�C9>�\!�A=IN� #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&= 2553-�233$#�! B�JB!6��%!:;]HN\!�Aก>�C9>�\!�A=IN�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L 2550z2553 B�JB!6� $�ก%3>SกF6�\!�Aก>�C9>�\!�A=IN�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

    �B�J%&=�>�=BNก��F6�7&= 2549-2550 B�JB!6�ก��L>�A 1 #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

2545-2548 B�JB!6� Special Asset Management - Asset Sale #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

N]H! �

-

38. ���)�MM� �ก3���	� 50 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��:C%!) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�FJ#F$�ก���r%#�L%ก�� #$�%��%& %       -    �Z�#�!#�GM%LR�w!#�%B��K��L�Q 2553-�233$#�! B�JB!6�FJ#F$�ก���r%#�L%ก��  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#��;<#�GM%L 2553 B�JB!6�:F�!Q:LN�Q:_N�QJ%�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2552-2553 B�JB!6�#�%ก�� !�F��R�G%;=Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2550-2551 B�JB!6���##C�!��\�  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2547-2549 �NCB�JB!6���=�r%#�L%ก�� !�F��R�G%;=Q  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

39. ���)�ก�� )ก����0.;�M* 41 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6��!�#�!$!�%!:;]HN��==IN= #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2549-�233$#�! B�JB!6��!�#�!$!�%!:;]HN��==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��3�Aก��) 2545-2547 B�JB!6� Special Asset Management - Asset Enforcement #�%4�&:C%!&$! &%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!) :C%!&$!

   �B�J%&=�>�=N�����;�� N]H! �

-

40. ���)��#��� ��'����� 57 �����          - - R�G%;=K��L�#�GM%L (ก��:C%!ก�� !�F��) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q 2553-�233$#�! B�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2551-2552 �NCB�JB!6�FJ#F$��%!:;]HN  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2544-2550 B�JB!6��@�!�กFG�ก���ก���%!:;<HN  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

41. ���)���- 3����� ก�� 48 �����          - - K%>�K��L�#�GM%L ( #�%B��&��R=�ก��!$4=Q ) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6�:;I�_]eN - �ZvB�I #$�%��%& %       -    �Z�#�!��;s�r#6�!��:Ab3:36�R��=�     2548-�233$#�! B�JB!6�:;I�_]eN - �ZvB�I  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

2546-2547 B�JB!6�ก��L>�A9>�R�w!� $�ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

-

42. ���)���� 	� ������� 45 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L (ก��3�Aก��) ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6� $�ก%33�Aก��ก��:C%! #$�%��%& %       -    �B�J%&=�>�= ���K��L�Q     2553-�233$#�! B�JB!6�3�Aก��ก��:C%!  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (�Z%L%) 2545-2552 B�JB!6�#�%ก��3�A&@�:C%!:A]N! #�%4�&B>�ก&��R=Q &%�5ก6 3@�ก�A B>�ก&��R=Q

   �B�J%&=�>�= ���K��L�Q     N]H! �

-

43. ����)+��� ���O������ 46 �����          - - #�%B�� $�ก%3�B�#�GM%L ก>$I�&%�5ก6

     B�JB!6����ก�!;<J%L !ก%3 #$�%��%& %       -    �B�J%&=��C\>�!F�%!&�Q 2549 - �233$#�! B�JB!6����ก�!;<J%L !ก%3  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

#�%B�� $�ก%3#�GM%L (ก��L>�A) 2548 - 2549 B�JB!6��!�#�$!ก��L>�A>SกF6���==IN=  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

   �B�J%&=�>�=���F@�9BC 2547 - 2548 B�JB!6�ก��L>�A  !�F��&%�5ก6 3@�ก�A (�B�;!)  !�F��R�G%;=Q

N]H! �

 -
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��ก�����	 1.1

���������	�ก����ก�ก���ก�������������� � ����� 31 ������ 2553

� ��-"ก#� ��"$ก% ��"&���

������� �������� D
����ก�� ��������� D
������� 	������ D, MD
��!��� �����!�"��� D
��#����# $�%����&�����'(� D

"���"�� :

D = ก���ก��

MD = ก���ก��+,-��'ก��

���(ก- ���.�/� = 	��0�� ���(ก- ���.�/� �1�ก�'

A 1.1-1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ก�����	 2 

 

���������ก������������������ก���ก�������	����� 

 



��ก�����	 2

���������	ก�����������������ก���ก�������������/1

       ������ !�      
     (�	��)    
��$%��&'

( 31 �.�. 2553        ������ !�       
    (�	��)    
��$%��&'

( 31 �.�. 2553

1 ������ ���ก�ก�ก 0 0 0 0

2 ����� ��� ��� (������ก�������� ��� ���) 0 0 0 0

3 �!.��. ������#�� �$�%	&����'�� 0 0 0 0

4 ������������ ก�ก��'�� 0 0 0 0

5 !.��. ���*% ���ก� 0 0 0 0

6 ����,���,ก- ,��.�- 0 0 0 0

7 ��$��� 0����%�-��#� 0 0 0 0

8 ������2� �3�!�ก��4!���ก2� 0 0 0 0

9 ���2��!�� ��6�����-���� 0 0 0 0

10 ��!�ก��4�� $%�-$�'�� 0 0 0 0

11 ��$�7���  ����!���7��� 0 0 0 0

12 ����7� �8��2�7���!� 0 0 0 0

13 �����# !���9!�%ก2� 0 0 0 0

����-�:  /1  ����.;������-	2#��%<��=�;	���2��#�3��-

���/��01 ��������/�2��
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 A3-1 

��������	ก���ก�������� 

���ก���ก��������	��������� ����ก� ���ก�� (�!�"�) $��ก�	���%ก���ก���&'�$(������������ 3 �)�� ����&* 

1. �,. ��. ��������- �.�&%	���%��/�- $��������ก���ก�� 

2. ������$����� ก�ก��/�- ก���ก�� 

3. ,.��.$���& ���ก� ก���ก�� 

���ก���ก��������	1��$2�	���������!����&'�3�������	4��"�	����&'1��ก��!��1��5�ก6	���������ก���ก��
������	�3�����&'1����	��	!��%��ก���ก���ก�������� ��%���ก���ก��������	1��$2�	�������%)���&����� �3�1�)�&
������ก��5�ก��1����	����73  ���ก���ก��������	�8)�����5!��������&ก���������������!3�กก��ก��ก�	�7�3ก��ก���&'�& ���1���ก)ก��
$2�	���������!����&'�&'1����	��	!��% �&�����$�)�5� %8������ �"9'�:9�1�� �����:������	1�� �3�����&��		ก��:)���83������ ���
���1$�7)$���%"�-�7��8� 1�)�.&%���)���!��	47�:9�!8�� ��)%�����:;�.��ก����3�47��&'�&�)���ก&'%������9'�< 

5�$= 2553 ���ก���ก��������	1�������)��$��"8���	�8ก�)����� 12 ���*� ��%1���������ก���&'�����?����)�1$�&* 

� ���������ก������: $��"8��)��ก�	47���		�?"&�8ก1����� �.9'���	����	ก��������%1����� �	ก���������!ก��9�� �3��	
ก������$�����$= ��%.�����������!����������%	�%ก��	�?"&�&'������5"�5�ก���������	ก�������3�������	:������ก��
�$@��4%����73 ก)����������)����ก���ก�������� $�����������!���������8��������.9'������	43ก���	��ก����4��
4������8�ก�� 

� ก��������������	ก�������������: ��	�����		ก����	�8�A�%5��3�ก��������	A�%5��3�.������
�������ก��&'����.	�3���%�����%47���		�?"&�3�!�)�%���������	A�%5� $�����������$(���������!�)�%���������	
A�%5��3���8�����4�ก��������	 ก3%8��- ���"&*������������B�5�ก��$2�	������������	 ���:;�ก6	������!�)�%���
������	A�%5� 

� ก��ก��ก������ก��� ��������ก!�ก�"#: ��8�����4��3�ก6	���5�ก��ก��ก�	�7�3ก��$2�	������ก6�ก�C-  �3���	���	
ก��ก���ก��ก��ก�	�7�3ก��$2�	������ก6�ก�C-  $��"8��)��ก�	47�	��!���.9'���	���	�:��A�.�3������9	!������ก��$2�	���
���ก6!��% ���	&%	 �3����ก��!�����!�)�%���ก��ก�	�7�3 ��&DE������  ��%���ก��ก��ก�	ก��$2�	������ก6�ก�C-  �3�
��%ก���&'����)�ก6!��% ���	&%	 �3����ก��!�����!�)�%���ก��ก�	�7�3 

� $�%�����&'(: ����39�ก�3�����"9'�47���		�?"&�)����ก���ก��	��F�� �.9'���������)�47�:9�!8���.9'�.��������8���� ��*��&* 
���ก���ก��������	1���������5!���)���*��������8���A� �3�,�8����ก83  ��ก	��F�� �����ก��� �����-� ����- %�� ���ก�� �$(�
47���		�?"&������������!��	$= 2553  ��%���ก���ก��������	�!B��)� 	��F�� �����ก��� �����-� ����- %�� ���ก�� �$(�	��F��
��		�?"&��	��8?���&'�&�����)��"9'�:9��3��&43ก��$2�	�������$(��&'%����	��%��'�1$ �����*��)���		�?"&�&�������!�8��43 

� ���ก���()����(���*����%����$���	+�'�#: $��"8��)��ก�	47�	��!���3�47���		�?"& �.9'���	���	�3���	�����%ก���&'
�ก&'%��%�ก��!�9���%ก���&'����&��������%�����43$���%"�- �3���%	�%ก��ก��!���������!��	��%ก�����ก3)�� 5!��$(�1$���
ก6���	&%	�&'�ก&'%����� ��%���ก���ก��������	�!B��)� ��%ก�����ก3)���$(���%ก��$ก������8�ก�� !�9��$(���%ก���&'
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 A3-2 

���!�8��43�3��$(�$���%"�-�7��8��)�������  ��ก��ก�&* ก���$@��4%��%ก�����ก3)���$(�1$�����%	�%ก��ก��ก�	�7�3ก��ก�� 
�3���%ก���&'�ก&'%��%�ก��!�9���%ก���&'����&��������%�����43$���%"�- 

� ก�����,�������()��: ��	����3�$��������กก������������47�	��!��5���9'�������&$�������43�����		ก��	��!������
��&'%� �����.&%�.��������ก���8� ก��	��!��������&'%�����$2�	���ก�� �3�ก��	��!��������&'%������8���� 

� �-)�.: ��	���	43ก��$��������ก���-ก�A�%��ก�3�43ก��������	���!�)�%���ก��ก�	�7�3�&'�ก&'%����� �")� �������!)�
$����,1�% �����ก������ก���ก��ก��ก�	!3�ก���.%-�3��3��!3�ก���.%- �3�$������ก���ก�1�$��	$�8���������� 

���ก���ก��������	1��$������43ก��$2�	�������������� ��%�$�&%	��&%	ก��ก����&'�����?������ก���ก��
������	ก�	ก6	���������ก���ก��������	 ก6���	&%	�&'�ก&'%������3����$2�	����&'�& �3��&�����!B��)� ���ก���ก��������	
1��$2�	���������!����&'�3�������	4��"�	�%)���.&%�.��3��&$�������43����&'1��ก��!��1��5�ก6	���������ก���ก��������	
�3�����&'1����	��	!��%��ก���ก���ก�������� 

���ก���ก��������	�&�����!B�����3���ก�	47���		�?"&�)��	ก�������3�ก���$@��4%����73���ก���������������
�.&%�.��3�:7ก��������&'��� �����*��$(�1$�������G��ก��	�?"&�&'��	�����'�1$ �3��&�����!B��)��������&��		ก����	�8�A�%5�
�&'�!������3��&$�������A�.  �3�1��$2�	������ก6!��% ���	&%	 �3����ก��!�����!�)�%���ก��ก�	�7�3�&'�ก&'%������%)���!����� 

             

 

  ��. ��. ���	��
�� �������������� 

      (�,. ��. ��������- �.�&%	���%��/�-) 
      $��������ก���ก��������	 
 14 �ก���� 2554 
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A 4- 2 

�0�
��-  1  ���2ก��3������ 3��� (Organizational Control and Environment Measure) 
 ����ก��������������� ������� ก���� ������������ก���������������!�"��#�"��$%���ก&��!�"�'��()*����		ก����	�+����,�!�"
��$���-!.-/�  �(��(0� 1��������1'��$%�!�"2���������������3�$411(�25�� 6 #�"���30�,����		ก����	�+����,��'���-�7$7��2��!�"	�-8(!�+5���(� �$%�
ก�������	����ก�9ก����	�+���3"��5����-�,��!+ก��,�	�-8(!2����(ก�������1'��$%�*����		ก����	�+����,� �:5� ก��!�";<��	�-���,��
�����'��()25�����#3"��(2���+1�-2���1�-�.���,�ก���'���-�.+�ก-1 ก��1(�ก�� ��������*������ก���5��������� ก��ก'��������!�"��5��:(��1� 
ก����� �	��������	��	$=-	(2-!�"�$%�����(ก8>��(ก8� �$%�2��  
           
 ���,2���(ก�ก>?�ก��ก'�ก(	�		���ก�+5�*��.�������5�$���!97!� 	�-8(! !-� ก�7@����:���ก�+A$ 1'�ก(� ���:� ���	�-8(!�5��1�
�'���-�.+�ก-1,��B$�		ก�+5�.+�ก-1!��ก����-� (Single Financial Group)  ��	�-8(!,�)51��'���-�������3���$%�	�-8(!ก'�ก(	ก���'���-�ก-1ก��*��
ก�+5� (Governance Company) !'�����!�"ก'�ก(	 �B�� �����	�+�ก���'���-�.+�ก-1*��	�-8(!�5��!(0����,�ก�+5� ����(	/-�:�	���,��5��ก��+!.� 
ก'�ก(	�B��ก-1ก�� 	�-����������"�� ��������(	��+��5��ก��� 	�-8(!�5���25��	�-8(!1��'���-�������3����5��ก��+!.�!��.+�ก-1 (Operating 
Company) �(	/-�:�	,��5���������ก��2�������Bก����(��(�.� ����������$=-	(2-ก�������	�+��-��:3"� 

 ก�+5�!-� ก�7��ก'����� �	��ก��ก'�ก(	�B��ก-1ก�� (Corporate Governance Policy) #�"����	��+� ��������ก��ก'�ก(	�B�� ���$=-	(2-
,�ก��ก'�ก(	�B��ก-1ก��  ��������ก��$=-	(2-��� ����!�"*����5�����ก'�ก(	�B�� ��� � �	��ก��$=-	(2-����		���9B��� ��3"�,��	�-8(!���
	�-8(!�5��$=-	(2-2��� �	��ก��ก'�ก(	�B��ก-1ก��*��ก�+5���5�����5���(�  

 

 !(0���0 �		$����-������������*����		ก����	�+����,�7��1(�!'�*�0����,2�ก��$����-�!(0�ก�+5�.+�ก-1 (Consolidated Basis) 
 
1.1 �>�ก���ก��7���B��,����ก��ก'�����$̂�����ก���'���-�.+�ก-1!�":(��1�����(�/�7�� ��3"��$%����!��,�ก��$=-	(2-���*����(ก��� ,:5

��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

�>�ก���ก��1�ก'����ก��+!.�!��.+�ก-1 ���!(0���+�(2-�/�.+�ก-1  ����/�ก���'���-����*��	�-8(!���,2�ก��+!.�!��.+�ก-1���
�/�ก���'���-�.+�ก-1*��ก�+5�!-� ก� !(0���0�/�.+�ก-17��ก'���� 2(�:�0�(�/���� (Key Performance Indicator) ����$̂�����,�ก��
$=-	(2-���*����(ก���  ���$̂��������5���01��Bก�'����(�/��$���	�!��	ก(	/�ก��$=-	(2-��� ��3"�$����-��5��/�ก���'���-����
�$%�7$2���$̂�������3�7�5 ���!(0�7����ก��1(�!'�	!�-�������/�ก���'���-�����!��	ก(	�$̂����� ��3"�,��/B�	�-��������(ก������(	
/B�1(�ก��,�������!�"�ก�"��*����(	!��	��������3	�������/�ก���'���-�����!��	ก(	�$̂�����!�"7��ก'����7�� �����ก(���0 	!�-�������
/�ก���'���-�����!��	ก(	�$̂������(�ก�5��1��Bก������25��>�ก���ก��*��	�-8(!,�)5��5����"'�����  

 
1.2 �>�ก���ก��	�-8(!7��!	!���$̂�����ก��$=-	(2-��������5� ก��2(0��$̂�����7���'���-�ก����5����	��	 ���7���-1��>��������

�$%�7$7��*���$̂�����!�"ก'���� 2���1�7����ก���-����������ก��,���-"�1B�,1��3�/�2�	�!��ก5��(ก����5��$%�7$��5������2+��/� 
 ��7�5��ก��1B�,1��3�,��/�$�� �:��2�	�!�!�"�ก-�������ก5��(ก���,��(ก8>�!�"��1�'�7$�B5ก��ก��!'�!+1�-2��3�$���b2-�-:�	 
(�:5� 2(0��$̂��������*��*��	�-8(!7���B��ก-������$%�1�-� !'�,���ก-����1B�,1,�ก��2ก�25�2(���*���*�� �$%�2��) 

 �  ,:5 �  7�5,:5 
7�5��ก��1B�,1��3�,��/�$�� �:��2�	�!�!�"�ก-�������ก5��(ก���,��(ก8>�!�"��1�'�7$�B5ก��ก��!'�!+1�-2��3�$���b2-�-:�	 
��3"��1�ก�$̂������Bก�5��������� ��/B�$=-	(2-ก�� 1���$%��$̂�����!�"/B�$=-	(2-ก����c��5�������!'�,������$̂�����7�� �����ก��
!	!���$̂�������3"��'���-�ก����7�������������"� �:5� 6 ��3�� ��3���ก���$��"���$��$411(��'��()!�"1���/�ก��!	25�ก��
�'���-������5�����(��'��() !(0���0 !��	�-8(!7��,:���		1B�,1 ��,��/�2�	�!��ก5��(ก���,��B$�		 	�(�$��1'�$e ���-�1�ก/����
���,2�� �	��!�"ก'���� ��	�-8(!,�)5  
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1.3  	�-8(!7����ก��1(� ������������ก�!�":5��,��;<��	�-����������'���-����7����5����$���-!.-��� ��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

	�-8(!7����ก��1(� ��������!�":(��1�2���/�ก��+!.�!��.+�ก-1*��ก�+5�!�"�+5������Bก����$%�1+�9B���ก��� (Client-Centric business 
strategies) ��ก���	5����.+�ก-1,����������7$ก(	ก���'���-�ก��+!.�!��.+�ก-1,��25��ก�+5��Bก��� ��5�����25��6 ������$=-	(2-
����!�"7����5���$%��-��������$���-!.-����B��+�,�ก��,��	�-ก���Bก��� ���	�-������,���$%�7$,�!-9!�������ก(�2���$̂�����*��
����ก�  ��ก��,:�!�(���ก�*������ก���5�����������3"�,���ก-�$�� �:���B��+�   

 
1.4 	�-8(!��*��ก'�����ก�"��ก(	1�-�.��� (code of conduct) ���*��ก'��������;<��	�-��������(ก���$=-	(2-2�,��(ก8>�!�"��1

ก5�,���ก-�����*(�����!��/�$�� �:��ก(	ก-1ก���$%�����(ก8>��(ก8� ���!(0�	!�� !8��ก��ก��;<�;h� ��3�7�5  
 �  �� �  7�5�� 

	�-8(!7����	���*��ก'�����ก�"��ก(	1�-�.��� (Code of Conduct) #�"��$%��5�����"�*���B5�3�$=-	(2-���*����(ก���(Compliance 
Manual) #�"�7����ก���3"����,����(ก���!+ก��7���(	!��	��5��!("���� 

 
 
1.5 	�-8(!��ก��1(�!'�� �	��������	��	�-.�$=-	(2-����$%�����(ก8>��(ก8�,�.+�ก�������ก����-� ก��1(�#30� ���ก��	�-���!("�7$!�"�(�ก+�

���������$̂��ก(�ก��!+1�-27����3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

	�-8(!��ก��1(�!'�� �	��������	��	�-.�$k-	(2-����$%�����(ก8>��(ก8�  ����5�����	�-����������"������$=-	(2-ก��*��	�-8(!
,�)5�'������ �	��ก��	�-����������"������$=-	(2-ก��25��>�ก���ก��	�-����������"��*��	�-8(!,�)5��3"���+�(2- ����'�7$,:�
���!�"��5��.+�ก-125��6 �'���(	���	��	�-.�$=-	(2-���25��6 !����5��.+�ก-1�$%�/B��B���(	/-�:�	  ��!�"ก5����-"�!'�.+�ก-1 ���	��	�-.�
$=-	(2-���1�2���7���(	������c�:�	1�ก�>�!'���� #�"��5�����"�����5������(l��/�/�-2 �����5�����	�-����������"������
$=-	(2-ก��*��	�-8(!,�)5 �-1��>���3"�������������,��:-�$���-!.-������ก����	�+����,�!�"���������	�B5ก(� �����5�����
ก'�ก(	*��	�-8(!,�)5 �-1��>���3"��กk���	��	25��6 
  

1.6 ,�ก��ก'����� �	������/�ก��$=-	(2-��� 	�-8(!7���'������������$%�.���25��B5��� ��3"�$�� �:��*��	�-8(!,�������� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

���������,1*���Bก�������B5����$%��$̂�����!�"�'��()*��	�-8(!,�ก������������(��(�.��(���,�������� 2��� �	��*��ก�+5� ,�
ก���$%�!����3�ก��ก*���Bก��� ��ก1�ก��0 	�-8(!�����!��ก���'���-����#�"��$%�7$2��กk�����+������/B�	�- ��  ��	�-8(!�����
$=-	(2-,�ก���$m��/�*���B�*���-���� ���	�-ก��,��ก(	�Bก��� ���7��1(��	��,��ก(	��(ก���,�ก���$m��/�*���B�!�"��/�25�ก��2(��-�,1
,��ก(	�Bก�����5���������  

!(0���0 ,�����ก��2-�2��/�ก��!'���� 	�-8(!1(�,������		ก��������*��/-��������*�����������25��6!�"�ก-�*�0� ��3"�,��	�-8(!������
�ก�7**��/-��������*�����������25��67�����,���������!�"������� ���*���B�*��/-��������*��������������5���0 1��Bก�'�7$
�-������� ���>�ก���ก��ก'�ก(	กk�ก>?����ก��$=-	(2-���*��	�-8(!,�)5 (Compliance & Operation Control Committee) ��3"�
������2+��(ก*��$4)������'�7$�B5ก�������ก�7กก��$̂��ก(�*��/-�����,���������� 
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�0�
��-  2   ก���	"�������-�� (Risk Management Measure) 
 ก��$��ก�	.+�ก-1*��	�-8(!�5���'���-�ก����B5!5��ก����������"��!��.+�ก-12������� ������2+*���������"����1��1�ก$411(�
���,� �:5� /B�	�-���*������#3"��(2�����1�-�.��� 	�-8(!*��������5�������c��ก-�7$!'�,����		���7�5����������(	7�� ��3�ก��ก'�ก(	�B��7�5
!("���� �$%�2�� ���$411(������ก �:5� ก���$��"���$��*���!� � ��� ��3��b2-ก���ก��	�- ���-���� !'�,����/�ก��!	25��5���	5�ก��2��� 
�$%�2�� ������2+��0 ก��!�"1��'���,��	�-8(!������1�ก�(�2���!�"�ก-�1�ก�������"���(�ก�5��7���(0� ;<��	�-���1'��$%�2����'���-�ก��25�7$��0��5��
��"'����� 
 (1) �-1��>���3�72�52�������(ก8>��������"��!�"	�-8(!$���	��B5 ��3�����5�1�$���	  (Identification of risk) 
 (2) �-�������/�ก��!	*���������"���(0� 6 25�	�-8(! ��� �ก��!�"�������"���(0� 61��ก-�*�0� (Analysis of risk) 
 (3)  ก'������2�ก����3"����������"��,����B5,����(	!�"������� (Management of risk) 
           
 
2.1 	�-8(!��ก��$����-���5����"'�������3�7�5�5� ก��$��ก�	.+�ก-1*��	�-8(!��$411(�,�	���!�"�$%�$411(��������"��!(0�!�"��1�ก�����ก

������,� #�"���1��/�ก��!	25�ก���'���-�.+�ก-1*��	�-8(! 
 ��5�����(��'��() 
 �  �� �  7�5�� 

	�-8(!��ก��$����-��������"����5����"'����� �����>�ก���ก��	�-����������"�������5�������(	��+�25��6  ������5�����
����/�����	$����>*��	�-8(!,�)5!'�ก��$����-�$411(��������"��!(0�1�ก���,���������ก!������ก��+!.����.+�ก-1 ,�*>�!�"
��5�����	�-����������"��*��	�-8(!,�)5!'�ก��$����-��������"������ก����-���5����"'����� �(����	��+�����������"����������-2 
�������"������2��� ����������"������������5�� ��ก1�ก��0�(�����5�����	�-����������"������$=-	(2-ก��*��	�-8(!,�)5!'�
����!�",�ก��$����-��������"������$=-	(2-ก��   

 
2.2 	�-8(!7����ก���-���������3�7�5�5� ��2+ก��>�,�!�"1�!'�,��$411(�!�"�$%��������"���(0��ก-�*�0�  

� �� �  7�5�� 
	�-8(!!'�ก���-��������������"��,�.+�ก-125��6��3"���	+����2+ก��>�2����2+*���������"����5��25���3"�� �/�ก��+!.�����/�.+�ก-11���
ก��!	!���$%�$��1'�!+ก 6 ��3�� ,�*>�!�"�������"��,�.+�ก���25��6 1�7���(	ก���-����������������25��>�ก���ก��	�-�������
���"��*��	�-8(!����>�ก���ก��	�-����������"��*��	�-8(!,�)5��5��25���3"��  

 
2.3 	�-8(!ก'����,������2�ก��,�ก��2-�2����2+ก��>�!�"�$%�����2+*��$411(��������"�� ���!(0���2�ก�� 

,�ก�����������"�����5��(0� ,:5��3�7�5 

� ,:5 �  7�5,:5 
	�-8(!ก'����,����ก��	��ก�������		,�ก��$����-������	����������"��!+ก$����!�$%��B$.�����5��:(��1� ��ก'����7���$%�
����(ก8>��(ก8�!(0����� �	��������$=-	(2- ก'������2�ก��1(�ก�����	�-����������"��2������ก��>�*��.+�ก-1�������
�9�8&ก-1,��25��$e ����5�����	�-����������"��*��	�-8(!,�)5  �����(2�+$��������3"�	���+/�2�	�!�!�"�������ก(	���(	����
���"��!�"��	�+�7��  
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2.4 	�-8(!7���1��,����(ก���!+ก��!�"�ก�"��*����(	!��	���$=-	(2-2����2�ก��	�-����������"��!�"ก'����7�� ,:5��3�7�5 

� ,:5 �  7�5,:5 
	�-8(!��� �	���$%�����(ก8>��(ก8�!�"��	+�-.�ก�����ก��+!.�,�ก��	�-����������"����5��:(��1�!�"�Bกก'���� ��	�-8(!,�)5  ���5�
,����(ก����(	!��	���$=-	(2-2�� ���!(0�ก��2+��1-2�'���ก*����(ก���,���3�$=-	(2-��5����"'�����2���1���ก���������5�����
���"��,����(ก���!�"�ก�"��*���!��	�$%�$��1'���3"�ก��	�-����������"��  

 
2.5 	�-8(!��ก��2-�2���5���5�����25��6 7��$=-	(2-2���/�ก��	�-����������"��!�"ก'����7��,:5��3�7�5 

 

� ,:5 �  7�5,:5 

	�-8(!��ก��2-�2��ก���'���-����2�����!��$=-	(2-���*��1'�ก(��������"�� (Guidelines and Limits) !�"ก'���� ��	�-8(!,�)5 �$%�
����(� ��ก1�ก��0�(����>�/B�2��1��	!�"�$%��-���!'�ก��2��1��	���$����-�ก��$=-	(2-2��ก��	��ก��25��6 !�"ก'����7����5��
��"'����� 
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�0�
��-  3   ก�������ก��J	��K	�
���LM���	"�  (Management Control Activities) 
 ก����	�+�ก��$=-	(2-���*��;<��	�-��� �$%�ก-1ก���!�"�������'��()��3"�,��	�-8(!�("�,1�5����!��!�";<��	�-���ก'����7��7���(	ก��
2�	�������$=-	(2-2��1�ก!+ก��,�	�-8(! #�"����!���(�ก�5�� 7���ก5 

(1) ก��ก'�����'���1������(	ก����+�(2-���ก���$%�7$��5���������  
(2) ��ก���	5���ก����!�"!�"��1��30�,���ก-�ก��ก��!'�!�"!+1�-2��ก1�กก(� 
(3) ��ก��ก'����*(0�2�� ����-.�ก��!'�.+�ก���ก(	/B��3��+�����,�)5 ก���ก�� /B�	�-��� ��3�/B�!�"�ก�"��*���ก(		+����(�ก�5����5��

������� ��3"�$̂��ก(�ก���5���!/�$�� �:�� 
(4) ก��ก'�����-.�ก����3"�,����5,1�5� 	�-8(!7��$=-	(2-2��กk�������*��	(��(	!�"�ก�"��*���  

           
 
3.1 	�-8(!��ก��ก'����*�	�*2�'���1����!�"�������-��'���1��+�(2-*��;<��	�-���,��25�����(	7����5��:(��1�����$%�����(ก8>��(ก8� 

,:5��3�7�5 
 
 �    ,:5 �  7�5,:5 

	�-8(!1(�!'���(��3���	�'���1#�"���	+���*�	�*2�'���1�������-��'���1��+�(2-�'���(	��(ก���,�ก��!'�.+�ก���,����*��	�-8(!  
 
3.2 	�-8(!��ก���	5���ก����!�"�����(	/-�:�	,���� 3 ����25�7$��0 ��ก1�กก(� ����c�*�� ��3"��$%�ก��2��1��	#�"�ก(����ก(� ,:5��3�7�5 

(1) ����!�"��+�(2- (2) ����!�"	(�!�ก���ก��	():����*���B�������!9 ��� (3) ����!�",�ก���B��1(��กc	!�(����-�  
 
 �  ,:5 �7�5,:5 

	�-8(!��ก���	5���ก�����(	/-�:�	,�����!�"��+�(2- ����!�"	(�!�ก���ก��	():����*���B�������!9 �������!�",�ก���B��1(��กc	
!�(����-�,���ก5 ���.+�ก-1!�"�(	/-�:�	 ;<��	():�*��	�-8(!,�)5 ���;<��$=-	(2-ก��:'�����-� 2���'��(	 ��ก1�ก��0 �(����>�ก���ก��!�"
�(	/-�:�	�q������� �:5� �>�ก���ก��	�-����������"�� �>�ก���ก���-1��>��-��:3"� ����>�ก���ก���-1��>��-��:3"�!�"��
$4)�� ��3"��-1��>���	�+��������"��,�����25��6 ��ก25����ก1�ก�1������!�"���.+�ก-1  

 
3.3 ,�ก�>�!�"	�-8(!��ก��!'�.+�ก���ก(	/B��3��+�����,�)5 ก���ก�� /B�	�-��� ��3�/B�!�"�ก�"��*���ก(		+����(�ก�5�� 	�-8(!����2�ก��!�"�(�ก+���3"�

2-�2��,��ก��!'�.+�ก����(0�2���/5��*(0�2��ก����+�(2-!�"ก'���� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5   �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

�'���(	.+�ก���!�"	�-8(!!'�ก(	/B��3��+�����,�)5 ก���ก�� /B�	�-��� ��3�/B�!�"�ก�"��*���ก(		+����(�ก�5���(0� 	�-8(!7���-1��>� ���3�
���3���$%�ก��!'����ก��!�"ก��!'�ก(		+��������ก  �(��(0�*(0�2��ก��!'�.+�ก���1��$%�*(0�2�������ก(	!�"	�-8(!!'�ก(	�Bก���  ��
	�-8(!7���$m��/�*���B���3"����� $�5�,�2����(กก��ก��ก'�ก(	�B��ก-1ก��!�"�� ���� �	�����ก��!�"�ก�"�� ��ก(�*��ก�+5�!-� ก� 
(Related Party Transaction Policy) ��กก���ก�����,����5��7���5������,���3"��,� ก���ก��/B��(0�1�2����1��,���>�ก���ก��!��	
��������������-���c�����������ก������������,���3"���(�ก�5��  

 
3.4 ,�ก�>�!�"��ก��!'�.+�ก���2�� 3.3 ก���-1��>���+�(2-.+�ก����(0�7��ก��!'� ��/B�!�"7�5���5��7������,�   .+�ก����(0��!5��(0� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5   �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 
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3.5 ,�ก�>�!�"��ก��!'�.+�ก���2�� 3.3 ก���-1��>���+�(2-.+�ก����(0� 7���'�������$�� �:���B��+�*��	�-8(!�$%��'��()����-1��>� ���3�
���3���$%����ก��!�"ก��!'�ก(		+��������ก(on armsu length basis) ,:5��3�7�5 

 �  ,:5  �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 
   

 
3.6 ,�ก�>�!�"7����ก����+�(2-.+�ก���ก(	/B�!�"�ก�"��*���,��(ก8>�!�"��/�/Bก�(�	�-8(!,��������7$���� (�:5� ก��!'��())�#30�*���-���� ก��

,��กB��3� ก���0'�$��ก(�) 7����ก��2-�2��,��$=-	(2-2����3"��7*!�"2ก��ก(�7��2�����������!�"��/�/Bก�(�	�-8(!��3�7�5 (�:5� 2-�2��ก��
:'����3����02��ก'���� ก��!	!�������������*���())� �$%�2��)  

 �  ,:5 �  7�5,:5   �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 
   

 
3.7 ก�>�!�"	�-8(!����2�ก���ก�"��ก(	ก��!'�.+�ก���2�� 3.3 ��2�ก���(�ก�5�����	��+�7$���ก�>�!�"/B�!�"�ก�"��*����(�ก�5���'� �ก����3�

$�� �:��*��	�-8(!7$,:���3"�$�� �:���5��2(����� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5  �  7�5,:5   �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

   
 
3.8 ,�ก�>�!�"	�-8(!����-���!+�,�	�-8(!�5����3�	�-8(!�5�� 	�-8(!��ก��2-�2���B��ก���'���-����*��	�-8(!�5����3�	�-8(!�5����5��

��"'����� ���!(0���ก��ก'����!-9!��,��	+���!�"	�-8(!�25�2(0�,���$%�ก���ก����3�/B�	�-���,�	�-8(!�(�ก�5���3�$=-	(2- ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5   �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

   
 
3.9 	�-8(!����2�ก��!�"1�2-�2��,��ก���'���-����*��	�-8(!�$%�7$2��กk����!�"�ก�"��*�����3�7�5  !(0���0 ��3"����������"��,�ก��$��ก�	

.+�ก-1����(ก8�:3"������*��	�-8(!  
 �  �� �  7�5�� 

��5�����ก'�ก(	*��	�-8(!,�)5!'�����!�"ก'�ก(	�B����3"�,���("�,1�5�	�-8(!$=-	(2-2��กk���	��	25��6��	����  ������7$!�"ก���3"����
กk���	��	!�"�ก�"��*�����3"�,�����.+�ก-1������$=-	(2-ก��*��	�-8(!�������*��,1���$=-	(2-2��กk���	��	25��67����5���Bก2��� 
���!(0�ก����	!��ก���'���-�.+�ก-1���ก��$=-	(2-���*��	�-8(!,�����!�"�ก�"��*���   ��	�-8(!,�)57���25�2(0��>�ก���ก��ก'�ก(	
กk�ก>?����ก��$=-	(2-��� (Compliance & Operation Control Committee) ��3"��B��,���'�����'�����'���-�ก���ก�"��ก(	$����c�
����ก��ก'�ก(	�B��ก-1ก�� ก���'���-�ก���ก�"��ก(	*�����������*���Bก������*(0�2��ก��$=-	(2-��� !(0���0 ��2+ก��>�����/-�����!�"
	�-8(!�'���-����7�5�$%�7$2��กk���� �3��$%��5�����"�*���������"������$=-	(2-ก�� #�"���ก��	�-���1(�ก����5���$%���		 #�"�
ก'����,����ก��$����-��������"��,�*(0�2��ก���-1��>�.+�ก-1,��5��3"������!��ก��$̂��ก(��������"�����!	!����5����"'����� 
������1(�,����ก��������*��/-��������*�����������25��6!�"�ก-�*�0� �$%���ก���"�:5��!��!�"1�:5��,��	�-8(!�(	!��	�(ก8>�ก��
�'���-����!�"�$%���B5 ����������B���ก�7*7����5��������� 
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3.10 ,�ก�>�!�"	�-8(!�����ก��ก��!'�!�";<�;h�กk���� 	�-8(!����2�ก���ก�7*���$̂��ก(��-,���ก-�ก��ก��!'�,��(ก8>��(0���ก ��3�7�5 
 �  �� �  7�5�� �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

,�ก�>�!�"	�-8(!��ก��ก��!'�!�";<�;h�กk���� 	�-8(!1��'���-�ก��2��1��	������2+*��ก��ก��!'��(�ก�5���$%��(��(	��ก��3"�
�-1��>�$�(	$�+�*(0�2��ก��$=-	(2-������ก��	��ก��ก'�ก(	�B��,�����������������3"�$̂��ก(�7�5,��ก��ก��!'�!�";<�;h�กk����
�(�ก�5���ก-�*�0�7����ก ��(�1�ก�(0� ��5�����ก'�ก(	*��	�-8(!,�)51��*����	!����3"�2-�2��ก���ก�7*$����c��(�ก�5�� ����'�����/�
ก����	!��25��>�ก���ก��ก'�ก(	กk�ก>?����ก��$k-	(2-��� (Compliance & Operation Control Committee) ���>�ก���ก��
2��1��	*��	�-8(!,�)52���'��(	   ��ก	�-8(!��3�/B�	�-���7�5�'���-�ก��,����ก��$�(	$�+��ก�7*���,���������!�"�>�ก���ก��
2��1��	ก'���� �>�ก���ก��2��1��	*��	�-8(!,�)51��$m��/�ก��ก��!'��(�ก�5��7��,�������$��1'�$e ���������25�
��5�����ก'�ก(	�B��!�"�ก�"��*��� �:5� .�������5�$���!97!� �'��(ก����>�ก���ก��ก'�ก(	��(ก!�(������2�����(ก!�(��� �$%�2�� 
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�0�
��-  4  �������
��P�3�ก��Q-�������R3 (Information and Communication Measure) 
 ��(กก��$��ก�����"�*��ก��$=-	(2-����!�"�����������(����(�7�5�5�1��$%��'���(	ก���ก�� /B�	�-��� /B��3��+�� ��3�/B�!�"�ก�"��*��� กc�3� 
ก��2(��-�,1	��30�&��!�"��*���B�!�"���+>�������������25�ก��2(��-�,1 7�5�5�1��$%�*���B�!��ก����-���3�*���B��3"�  �(��(0� ก���3"����*���B�
�(�ก�5��7$�(�/B�!�"�ก�"��*���1���$%��-"�1'��$%���5���-"�����$%��-"�!�"1�:5��,���ก-�������$���-!.-/�*����		ก����	�+����,� *���B�!�"���+>���
������+>��	(2-�(���0 

(1) ����30���!�"1'��$%��������25�ก��2(��-�,1 
(2) �������Bก2�����	B�>� 
(3) �������$%�$411+	(� 
(4) ���B$�		!�"�*��,1�5�� 
(5) ��ก��1(��กc	!�"�� 

           
 
4.1 ,�ก��������3"��,���>�ก���ก���-1��>� 	�-8(!7��1(�,����*���B�!�"�'��()25�� 6 ��5�����������3"�,���>�ก���ก��,:�$��ก�	ก��

2(��-�,1 ,:5��3�7�5 (*���B�!�"�'��()25�� 6 7���ก5 ����������*����3"��!�"����,���-1��>� ��2+/� /�ก��!	25�	�-8(! !����3�ก25��6 �$%�
2��) 

 �  ,:5 �  7�5,:5 
	�-8(!��ก��ก'�������$=-	(2-7����5��:(��1��5� �>�ก���ก��	�-���  ��ก����	����*���>�ก���ก��	�-8(!�$%�/B��B��1(�ก��
.+�ก-1*��	�-8(! !(0���0 �>�ก���ก��	�-���1���	�'���1ก��1(�ก��	���5��,���ก5/B�	�-���  ��/B�	�-���1��'�����*���B�25��6 !�"
�ก�"��ก(	ก��	�-���1(�ก��!�"/B�	�-���7���'���-�ก��7$���� ���!(0�*���B�!�"�>�ก���ก��	�-���2���,:�$��ก�	ก��2(��-�,1��5����	����
�$%�$��1'�!+ก��3��  ���>�ก���ก��	�-���1���ก���'�����,���>�ก���ก��	�-8(!�(	!��	��3���+�(2- 2���1�������*���B�
�(�ก�5��25��>�ก���ก��	�-���*��	�-8(!,�)5�(	!��	  

 
4.2 ก���ก��	�-8(!7���(	��(��3��(�$��:+���3���ก���$��ก�	ก��$��:+�!�"��	+*���B�!�"1'��$%�����������25�ก���-1��>�ก5��ก��

$��:+� ��5���������,���������*(0�2"'�2��!�"กk����ก'���� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5  7���(	ก5���(�$��:+� ���q��"�z7..z�(� �  7�5,:5 

	�-8(!1��'��5���(��3��(�$��:+������ก���$��ก�	ก��$��:+�,���ก5�>�ก���ก��	�-8(!��3"��-1��>�ก5��ก��$��:+��5��������5��
���� 7 �(� �����25ก�>�!�"1'��$%���5��5�� �:5� ������*��!��ก��!�"2���������25��>�ก���ก��	�-8(!!(�!�!�"��ก��$��:+� #�"�	�-8(!��1
7���(	�������(�ก�5��ก��:(0�:-�ก(	ก��$��:+�  

 
4.3 ������ก��$��:+�ก���ก�� ������������2�����!�"!'�,��/B��3��+��������2��1��	�����������,�ก��$=-	(2-����!�"*��ก���ก��

7����3�7�5 �:5� 7����ก��	(�!�ก*��#(ก���*��ก���ก�� ������c���3�*���(��ก2*��ก���ก��,���3"��!�"�-1��>� ������c�*��ก���ก��
���!�"7�5��c�����ก(	��3"��!�"�����������2+/� �$%�2�� 

 �  ,:5 �  7�5,:5 
	�-8(!��ก��	(�!�ก*���(��ก2 *��#(ก��� ������c�����2-*��ก���ก��7��,�������ก��$��:+�ก���ก��!+ก��(0�   

 
4.4 	�-8(!1(��กc	��ก���$��ก�	ก��	(�!�ก	():����	():�25�� 6 7����	�����$%�������B5���7�5���7���(	�1��1�ก/B���		():��5���

*��	ก��5��,���3"����0 ��3����7���(	�1���257���ก�7**��	ก��5���(0���5����	�������� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

	�-8(!7�5���7���(	�1��1�ก/B���		():��5���*��	ก��5��,���3"��ก��1(��กc	��ก���$��ก�	ก��	(�!�ก	():�  
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4.5 �>�ก���ก��7���-1��>�����,:5��3�7�5�5� ;<��	�-���7��,:�� �	��	():�2����(กก��	():�!�"�(	���!("�7$����������ก(	�(ก8>�
.+�ก-1*��	�-8(!  ��7�5��3�ก,:�� �	��	():�!�"!'�,��	�-8(!����/�$��ก�	ก��!�"�������3"��1�ก�����$%�1�-� 

 �  ,:5 �  7�5,:5 
�>�ก���ก��	�-8(!�����0'����� �	��*��	�-8(!!�",������3����� �	�����(����(���5���-"��$%�� �	����(ก*��	():�  ���
�>�ก���ก��2��1��	�5��ก(	/B���		():� 7���-1��>�� �	��	():�!�";<��	�-���,:��5��$%�7$2����(กก��	():�!�"�(	���!("�7$ ���
�������ก(	�(ก8>�.+�ก-1*��	�-8(! ��3"�,���("�,1�5�������!��ก����-�*��	�-8(!�������Bก2��� ��	���� ����:3"��3�7��  
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�0�
��-  5  ����ก�K	 K� (Monitoring) 
 ก��!�"	�-8(!1��'���-����7����5����$���-!.-������$���-!.-/� 	�-8(!���2���2-�2����5����"'������5� ��ก��$=-	(2-2���$̂�����!�"
���7�� ��		ก����	�+����,��(��'���-���B5��5��25���3"�� �����ก��$�(	$�+��ก�7*,����������ก(	����ก��>�!�"�$��"���$��7$ ���!(0�*��	ก��5��
25�� 6 7���(	ก���ก�7*��5��!(�!5��!�  
           
 
5.1 ก�>�!�"	�-8(!��ก��ก'�����$̂�����ก���'���-�.+�ก-1 �>�ก���ก��7���$���	�!��	/�ก���'���-����*��;<��	�-����5��$%�7$2��

�$̂�����ก���'���-�.+�ก-1!�"ก'����7�� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

;<��	�-���1(�!'�	!�-�������/�ก���'���-���� ���������!��ก����-�  ���$���	�!��	ก(	�$̂�����ก���'���-�.+�ก-1,���ก5
�>�ก���ก��	�-����$%�$��1'�!+ก��3�� �����+$������,���ก5�>�ก���ก��	�-8(!�$%�$��1'�!+ก 2 ��3�� ���	!�-�������/�ก��
�'���-���� ���������!��ก����-��(�ก�5��1��Bก������25��>�ก���ก��	�-���*��	�-8(!,�)5�$%�$��1'�  

 
5.2 ก�>�!�"/�ก���'���-����!�"�ก-�*�0��������2ก25��1�ก�$̂�����!�"ก'����7�� 	�-8(!7���'���-�ก���ก�7*���,���������!�"������� ,:5

��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

�>�ก���ก��	�-����-1��>�/�ก���'���-�����5��ก(	/B�	�-����$%�$��1'�!+ก��3��  ��ก1�ก��0 /B�	�-���7��$��:+��5��ก(	/B�1(�ก�����
.+�ก-125��6 ���/�ก��$=-	(2-��� (Business Committee) �$%�$��1'�!+ก��3�� /�ก���'���-����!�"�������3"��1�ก�$̂�����!�"ก'����
7��1�7���(	ก��:�0�1����,����2+/���3"�!�"1�7��ก'�������!��ก���ก�7*7��!(�!5��!�  

 
5.3 	�-8(!1(�,����ก��2��1��	ก��$=-	(2-2����		ก����	�+����,�!�"���7����5����"'����� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 

;<��2��1��	���,�*��	�-8(!,�)5�$%�/B��'���-�ก��2��1��	ก��$=-	(2-2����		ก����	�+����,�!�"���7���'���(	�25��ก-1ก��� 
*(0�2��ก��$=-	(2-��� �����		�!� � ���������!9!�"	�-8(!,:� ��5����"'�����  

 
5.4 ก�>�!�"	�-8(!��ก��2��1��	���,� 	�-8(!7��ก'����,��ก��������/�ก��2��1��	2���������2��25��>�ก���ก����3�

�>�ก���ก��2��1��	 ��3"�,��/B�2��1��	���,�������$=-	(2-���7����5���-����������������/�ก��2��1��	7����5��
2��7$2���� ,:5��3�7�5 

 �  ,:5  �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 
;<��2��1��	���,�*��	�-8(!,�)5�$%���5������-���  ��$=-	(2-���2��1��	���������/�ก��2��1��	 ��2��25�
�>�ก���ก��2��1��	 !(0���0�>�ก���ก��2��1��	1��$%�/B��-1��>��������������!���ก�7*25�/B�	�-��� �����!(0�2-�2��/�
����'�����������25��>�ก���ก��	�-8(!����>�ก���ก��2��1��	*��	�-8(!,�)5��3"��(	!��	/�ก��2��1��	��5����"'�����  

 
 
5.5 ��3"���ก��2��1�	*��	ก��5��!�"�$%������'��() 7����ก��������25��>�ก���ก��	�-8(!/�>�ก���ก��2��1��	 ��3"��-1��>��("�ก��

�ก�7*���,����������(���� ,:5��3�7�5 
 �  ,:5 �  7�5,:5 �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

/B�2��1��	���,�*��	�-8(!,�)51�!'�ก�����3�ก(	;<��	�-����ก�"��ก(	*��	ก��5��!�"�$%������'��()!�"�	1�กก��2��1��	�����ก(	
���!���ก�7*   ��/�ก��2��1��	����'�2�	*��;<��	�-���1��Bก������25��>�ก���ก��2��1��	*��	�-8(! ����>�ก���ก��
2��1��	*��	�-8(!,�)5��3"�*��'�����'���-"��2-� (�����)   
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5.6 	�-8(!2��������������3	����,�ก��$�(	$�+�*��	ก��5��25��>�ก���ก��	�-8(!/�>�ก���ก��2��1��	 ,:5��3�7�5 
 �  ,:5   �  7�5,:5 

�����3	����,�ก��$�(	$�+�*��	ก��5��7����ก��������25��>�ก���ก��2��1��	��5��25���3"������$%���		  ���>�ก���ก��
2��1��	1���ก����+$������25��>�ก���ก��	�-8(!��5����"'����� _  

 
5.7 	�-8(!��� �	��,��;<��	�-���2���������25��>�ก���ก��	�-8(! ����(� ,�ก�>�!�"�ก-���2+ก��>�!+1�-2 ��3����(��5�����2+ก��>�

!+1�-2 ��ก��$=-	(2-!�";<�;h�กk���� �����ก��ก��!'�!�"/-�$ก2-�3"� #�"���1ก��!	25�:3"���������&���ก����-�*��	�-8(!��5����
�(��'��() ��3�7�5 

 �  �� �  7�5��    �  7�5��ก�>��(�ก�5�� 

	�-8(!1���������2+ก��>�!+1�-2 ��3����(��5�����2+ก��>�!+1�-2 ���!�"@̂������	�-8(!�$%�1'���� ���ก��ก��!'�!�"/-�$ก2-�3"�!�"��
�(��'��(),���>�ก���ก��ก'�ก(	ก=�ก>?����ก��$=-	(2-���*��	�-8(!,�)5��3"��'���-�ก��1(�ก���ก�7*��5����5��5�� ��3"�,��/B�	�-���
���(	�B����5���5��,�ก��2(��-�,1  ������5�������(	��+�25��6 *��	�-8(!,�)5 �:5� ��5�����	�-����������"������$=-	(2-ก�� 
��5�����ก'�ก(	 ��5�����กk���� ��5�����2��1��	���,� �����5�����	�-���!�(���ก�	+��� �'���-�ก��,�����!�"�ก�"��*���  
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�����������	
����
������ก���ก��������������������ก������ 

���ก���ก������������ก� ���ก�� (�����) � !�"#���	"����	$%�&	ก���&��'�&������ �(�)*&�������+��&ก���&���,- ��ก./���0&��
 ����� 1 &	ก���&����&ก2%�(������'*3�$����$�4��ก��	�5�,�,-��	��&��-(6 /� ����+6�0 ��0�27�ก/����0	�0	�5�,�,-��������2�)7� .�	�$��0%�&
��-������ /���8209�����0%�&�������(�&�2� �����ก���,-�,�,-�8�/�ก�������� �(���3&�,ก��� :��"0'���#2�����5�0%�&�9,0&9�/����0��$8 ��ก�	 
&	ก���&�� �2� .�	�$�$�� ��ก�+'�&��������%& ����+6�0 �2������ก&�����ก���ก��ก��ก�	�2�ก���90;�2�$2���2�ก���90; &	ก���&����&ก2%�(
6��"%��ก��$�(���	�2�/���(����<��0%�&6�%�,�&7-��6'��ก"#���		�5�,��	��85�$�,-� !������ �*&������4���ก���&���2�"2ก���������&�� �,-� !����&
�2�� �%&/� ���� !� ���0��;$%�"#�)7��8���2���ก2&�8���-(6  

���ก���ก��������6�����/���,�2�����&6(�=*-&��			������(����,-0& �2���		�(	�8�>�0/��,-��������2��, �������"2 �97-�/����-�/�(%�
'���#2��&	�5�,�,�(���%���7-�)7� �2��9,0&9��,-������&��ก?�6(�=*-&���90;���'�&������ �2��97-�/�����	�8��%���97-� @�&ก����/���ก���(����,-0&��กก��
�������ก���,-"�� ก$��0%�&�,���������5 

��3&�,3 ���ก���ก��6���$%&$�3&���ก���ก��$�(���	=*-& ��ก�	��(0ก���ก������� � !�"#��#�2�8�>�9'�&��0&����&ก���&�� �2���		
�(	�8�>�0/� ��0�(����<�'�&���ก���ก��$�(���	�ก,-0(ก�	��7-�&�,3 ��ก./���0&��'�&���ก���ก��$�(���	=*-&���&6(�/���0&�� ����� 1�,3
�2�( 

���ก���ก���������,�(����<�(%���		�(	�8�>�0/�'�&��������0�(��0#%/�����	�,-�%�9�/� �2������)/���(����7-���-�$%��(��
��7-�)7�6��/�&	ก���&��'�&������ � (���,- 31 ���(��� 2553 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

A5-3



A5-4



ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบดุล

หมายเหตุ 2553 2552
สินทรัพย
เงินสด 902,815,741               826,095,960               
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3.1
   ในประเทศ
      มีดอกเบี้ย 11,371,117,353          9,900,793,589            
      ไมมีดอกเบี้ย 989,373,393               2,173,850,384            
รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ 12,360,490,746          12,074,643,973          
เงินลงทุน 3.2, 3.3, 3.6
   เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 2,463,186,236            2,537,845,421            
   เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  2,501,416,159            5,811,725,391            
   เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 135,312,317               60,055,638                 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 5,099,914,712            8,409,626,450            
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 3.4, 3.6
   เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 145,188,545,195         109,102,566,701         
   ดอกเบี้ยคางรับ 115,566,800               97,471,206                 
      รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 145,304,111,995         109,200,037,907         
   หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.5 (3,859,411,530)           (2,088,416,132)           
   หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (2,967)                         (18,258)                       
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 141,444,697,498         107,111,603,517         
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 3.7 17,962,840                 47,241,840                 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3.8 575,272,056               649,626,633               
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 3.20 954,833,209               479,399,809               
สินทรัพยอื่น 3.9 990,349,637               1,042,483,541            
รวมสินทรัพย 162,346,336,439         130,640,721,723         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบดุล (ตอ)

หมายเหตุ 2553 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก - เงินบาท 3.10 48,608,753,759          56,930,949,089          
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
   ในประเทศ - มีดอกเบี้ย 3.11 8,867,298,839            4,321,444,855            
หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 532,447,850               345,170,135               
เงินกูยืม 3.12
   เงินกูยืมระยะสั้น 72,513,367,910          50,117,254,545          
   เงินกูยืมระยะยาว 15,460,403,568          5,429,750,030            
รวมเงินกูยืม 87,973,771,478          55,547,004,575          
ดอกเบี้ยคางจาย 445,504,777               250,447,376               
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 686,196,718               571,218,915               
เงินปนผลคางจาย 1,019,409,230            436,889,490               
หนี้สินอื่น 3.13 2,001,560,391            1,006,201,223            
รวมหนี้สิน 150,134,943,042         119,409,325,658         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ 1,632,743,084            1,332,375,203            
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 178,321,866               133,781,609               
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 6,465,099,512            5,773,453,963            
เงินลงทุน 495,399,857               552,461,773               
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,771,564,319            7,792,072,548            
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก 802,984,232               1,090,078,579            
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 116,736,050               113,300,341               
เงินกูยืมระยะสั้น 835,134,112               851,599,459               
เงินกูยืมระยะยาว 403,732,674               278,011,984               
รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,158,587,068            2,332,990,363            
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 6,612,977,251            5,459,082,185            
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,759,031,947)           (1,195,853,909)           
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,853,945,304            4,263,228,276            
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากเงินลงทุน 3.17 165,026,408               71,239,230                 
คาธรรมเนียมและบริการ
   การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน 10,428,089                 9,850,231                   
   การบริการการประกันภัย 820,610,935               613,151,987               
   อื่นๆ 426,474,770               369,062,028               
กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต (2,262,312)                  9,228,971                   
รายไดอื่น 3.18 638,757,102               432,552,280               
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,059,034,992            1,505,084,727            
รวมรายไดสุทธิ 6,912,980,296            5,768,313,003            

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,339,253,608            1,002,452,622            
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ 673,164,587               623,495,416               
คาภาษีอากร 146,022,517               111,310,282               
คาธรรมเนียมและบริการ 1,114,812,213            997,242,782               
คาธรรมเนียมนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก 255,951,764               228,752,550               
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 324,252,454               135,233,871               
คาใชจายอื่น 3.19 221,872,136               728,731,737               
รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 4,075,329,279            3,827,219,260            
กําไรกอนภาษีเงินได 2,837,651,017            1,941,093,743            
คาใชจายภาษีเงินได 3.20 (844,626,886)              (584,030,422)              
กําไรสุทธิสําหรับป 1,993,024,131            1,357,063,321            

กําไรตอหุน 3.22
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 2.74                            1.74                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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สวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง สํารองตาม กําไรสะสม-

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,835,004,300      5,446,518,200      93,951,250           36,500,000           5,575,057                  547,000,000         3,369,567,072      11,334,115,879    
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 3,359,993                  - - 3,359,993             
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่โอนออกจากสวนของผูถือหุน - - - - (1,007,998)                 - - (1,007,998)           
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                           -                           -                           -                           2,351,995                  -                           -                           2,351,995             
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 1,357,063,321      1,357,063,321      
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                           -                           -                           -                           2,351,995                  -                           1,357,063,321      1,359,415,316      
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 4.3) - - - - - - (1,462,133,553)    (1,462,133,553)    
ภาษีเงินไดจากเงินปนผลที่ไมไดจาย - - - - - - (1,577)                  (1,577)                  
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - 67,900,000           (67,900,000)         -                           
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (1,834,272,260)    1,834,272,260      (93,913,770)         93,913,770           - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 732,040                7,280,790,460      37,480                  130,413,770         7,927,052                  614,900,000         3,196,595,263      11,231,396,065    

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)

สวนเกินมูลคาหุน

A5-10



สวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง สํารองตาม กําไรสะสม-

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 732,040                7,280,790,460      37,480                  130,413,770         7,927,052                  614,900,000         3,196,595,263      11,231,396,065    
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน:
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - - 9,119,439                  - - 9,119,439             
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่โอนออกจากสวนของผูถือหุน - - - - (2,735,832)                 - - (2,735,832)           
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                           -                           -                           -                           6,383,607                  -                           -                           6,383,607             
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 1,993,024,131      1,993,024,131      
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                           -                           -                           -                           6,383,607                  -                           1,993,024,131      1,999,407,738      
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 4.3) - - - - - - (1,019,409,230)    (1,019,409,230)    
ภาษีเงินไดจากเงินปนผลที่ไมไดจาย - - - - - - (1,176)                  (1,176)                  
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - 99,700,000           (99,700,000)         -                           
หุนบุริมสิทธิซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ (731,000)              731,000                (37,427)                37,427                  - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,040                   7,281,521,460      53                        130,451,197         14,310,659                714,600,000         4,070,508,988      12,211,393,397    

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หนวย: บาท)
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 2,837,651,017            1,941,093,743            
รายการปรับกระทบกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 197,501,928               195,203,426               
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,385,184,827            1,731,543,371            
   คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ) 22,289,894                 (17,821,461)                
   คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาที่ลดลงของทรัพยสินรอการขาย 257,000                      494,780,383               
   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรพัย (187,316,302)              (53,417,769)                
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (โอนกลับ) 2,262,312                   (9,228,971)                  
   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (10,539,611)                (5,399,300)                  
   ขาดทุนตัดจําหนายอุปกรณ 48,791                        -                                  
   กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (195,053,181)              (171,351,141)              
   รายไดคางรับอื่นลดลง (เพ่ิมขึ้น) (9,785,986)                  70,316,532                 
   คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น 445,933,544               134,560,023               
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 5,488,434,233            4,310,278,836            
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (285,846,773)              1,073,696,349            
   เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (37,594,012,862)         (10,007,055,007)         
   ทรัพยสินรอการขาย 1,516,520,502            2,082,417,269            
   สินทรัพยอื่น (30,651,689)                (676,421,908)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เงินรับฝาก (8,322,195,330)           (1,944,831,777)           
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,547,275,198            376,851,669               

    หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 187,277,715               (151,570,462)              
   เงินกูยืมระยะสั้น 25,394,645,925          6,420,965,923            
   หนี้สินอื่น 547,693,954               (225,670,013)              

(8,550,859,127)           1,258,660,879            
   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ (6,612,977,251)           (5,459,082,185)           
   เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ย 8,355,284,208            8,073,861,613            
   เงินสดจายคาดอกเบี้ย (1,963,949,407)           (2,951,326,950)           
   เงินสดจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,207,819,491)           (310,923,340)              
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (9,980,321,068)           611,190,017               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน (5,369,372,987)           (8,037,111,985)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน 8,926,161,104            4,339,649,586            
เงินสดรับจากเงินปนผล 61,631,882                 49,977,208                 
เงินสดจายซื้ออุปกรณ (80,146,329)                (111,346,914)              
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 11,000,678                 6,101,920                   
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                                  210,010,000               
เงินสดจายจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย (85,997,547)                -                                  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 3,463,276,801            (3,542,720,185)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย (436,889,490)              (1,025,244,063)           
เงินกูยืมระยะยาว 8,030,653,538            518,750,030               
เงินสดจายชําระคืนหุนกูและตราสารหนี้ระยะยาว (3,000,000,000)           (331,000,000)              
เงินสดรับจากการออกหุนกูและตราสารหนี้ระยะยาว 2,000,000,000            4,000,000,000            
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,593,764,048            3,162,505,967            
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 76,719,781                 230,975,799               
เงินสด ณ วันตนป 826,095,960               595,120,161               
เงินสด ณ วันปลายป 902,815,741               826,095,960               

-                                  -                                  
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
   แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ 768,427                      1,834,272,260            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
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1 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. หลักเกณฑในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงนิและนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และงบการเงินนี้ยังจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) 

ธนาคารฯแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง             
การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุม
ธุรกิจทางการเงินลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย       
การบัญชี 

ธนาคารฯไมไดนําเสนองบการเงินรวมของธนาคารฯและบริษัทยอย (บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด และ 
TISCO Securities Hong Kong Limited) เนื่องจากธนาคารฯมีบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีฐานะเปนบริษัทใหญ และมีที่อยูตามที่จดทะเบียนอยูที่ 48/49 อาคารทิสโกทาวเวอร 
ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไดนําเสนองบการเงินรวมไวแลว 
ดังนั้น ธนาคารฯจึงนําเสนอเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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1.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
(เวนแตแมบทบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับธนาคารฯ: 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงนิสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยมื 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกดิขึน้และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมตีัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนนิงานที่ยกเลิก 
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มาตรฐานการบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับธนาคารฯ: 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

ที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสยีในการรวมคา 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือวันที่ 1 มกราคม 2556  

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับธนาคารฯ: 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงนิได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับธนาคารฯ: 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรฐับาล และ

การเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัความชวยเหลือ
จากรัฐบาล 

ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนที่เกี่ยวของกับธนาคารฯจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับป
ที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงานจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิม
นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติตามที่จะกลาวในวรรคถัดไป สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ตามนโยบายการบัญชีของธนาคารฯไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
เรื่อง ภาษีเงินไดแลว จึงถือเปนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวกอนวันที่มีผลบังคับใช 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเมื่อกิจการไดรับบริการ
จากพนักงาน กิจการตองประเมินและบันทึกหนี้สินจากผลประโยชนของพนักงานเนื่องจาก
เกษียณอายุ หรือจากโครงการผลประโยชนอ่ืนที่ใหกับพนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมธนาคารฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ 
จากการประเมินของฝายบริหารของธนาคารฯ การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติใน
ป 2554 ธนาคารฯเลือกวิธีบันทึกหนี้สินจากผลประโยชนพนักงานทั้งจํานวนโดยปรับกับกําไรสะสม
ยกมาตนป 2554 ทั้งนี้จะมีผลทําใหกําไรสะสมยกมาตนป 2554 ลดลงประมาณ 63 ลานบาท 

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
 1.3.1 การรับรูรายได 

 ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ 
ดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ 
รายไดจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการผอน
ชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสําหรับเงินใหสินเชื่อที่ผิดนัด
ชําระดอกเบี้ยเกินกําหนดหนึ่งเดือน และสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงินที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระและจะ
ยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี สําหรับ
การบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด 
ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีกเมื่อธนาคารฯไดรับชําระ
หนี้ที่คางเกินกําหนดชําระแลว 
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ย
หรือสวนลดดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉล่ีย
เทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น 

 ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือ
เปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

ค) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย 
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ 

ง) คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 
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1.3.2 การรับรูคาใชจาย 
ก) ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงิน
จายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปน
คาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น 

ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ 

ธนาคารฯบันทึกบัญชีการรับรูคานายหนาและคาใชจายทางตรงเมื่อเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น
จากการใหเชาซื้อสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยการปนสวน
ทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของ
สัญญาเชาซื้อและสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2550 ธนาคารฯรับรู
เปนคาใชจายทันทีที่เกิดรายการ 

รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อ 

 1.3.3 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย เพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม  ธนาคารฯบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดง
ตามมูลคายุติธรรม ธนาคารฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปน
รายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป
จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปและที่จะถือจนครบกําหนด
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ธนาคารฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคา
ตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซ่ึงจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึง
แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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ฉ) ธนาคารฯไมไดบันทึกเงินลงทุนซึ่งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดังกลาวจากลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา และถือหุนตั้งแตรอยละ 20 เปนเงินลงทุนในบริษัท
รวมซ่ึงตองบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม เนื่องจากธนาคารฯ ตอง
จําหนายเงินลงทุนดังกลาวภายในระยะเวลาตามขอกําหนดของธนาคารแหง      
ประเทศไทย 

ช) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อ
หลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณ
โดยใชสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแลวแตกรณี มูลคายุติธรรม
ของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ธนาคารฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขาย เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดและ 
เงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน  

ฌ) ธนาคารฯใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

ญ) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯจะปรับเปลี่ยนราคาของ       
เงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตาง
ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร 
(ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุนในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 1.3.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับซ้ือหรือรับโอน 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จายซื้อ
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯจะโอน  
เงนิลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวไปเปนเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้และแสดงตามมูลคายุติธรรมสุทธิ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุน
ในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารฯ
พิจารณาบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธนาคารแหง    
ประเทศไทยเชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้  
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1.3.5 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน 
ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดย
มีการกําหนดวันเวลา และราคาที่แนนอนในอนาคต จํานวนเงินที่จายสําหรับหลักทรัพยซ้ือ
โดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเปนสินทรัพยภายใตบัญชี “รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน” ในงบดุลโดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนดงักลาวถือเปนหลักประกัน  

ภายใตสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯ
ไดรับหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนดังกลาวเปนหลักประกันซึ่งสามารถนําหลักทรัพยที่รับ
เปนประกันดังกลาวไปทําสัญญาซื้อคืนอีกทอดหนึ่งหรือขายหลักทรัพยที่รับเปนประกันได 

ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาของสัญญาโดย
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงซึ่งแสดงรวมอยูในดอกเบี้ยรับ 

1.3.6 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
เงินใหสินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ รายไดรอตัดบัญชี/สวนลด       
รับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไมรับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน แสดงมูลคาตามสัญญาเชาซ้ือคงคางสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายไดซ่ึงแสดงสุทธิจากคานายหนาและ
คาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจาก
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

1.3.7 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
ก) ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและสวนสูญเสียจากการปรับ

โครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการ
วิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและ
มูลคาหลักประกันประกอบ  

สําหรับลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อจัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ยกเวนลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ 1 และอัตราไมต่ํากวารอยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไมรวม
ดอกเบี้ยคางรับตามลําดับ 
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สําหรับลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ  ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ            
ดอยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตาม
หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อจัดชั้นปกติ จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษและลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อดอยคุณภาพ  ธนาคารฯกันเงินสํารองเปนกลุมสินเชื่อ (Collective 
Approach) โดยใชวิธีผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
ทั้งนี้การกันสํารองดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  

ข) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนตั้งขึ้นโดยประมาณจากจํานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บ
จากลูกหนี้ไมได ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล  

ค) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้ ง เพิ่ม  (ลด)  บันทึกบัญชี เปนคาใชจายในระหวางป             
การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนําไปลดยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่
ไดรับคืนจะบันทึกเปนรายไดในรอบบัญชีที่ไดรับคืน 

1.3.8 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 
 ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาตามหลักเกณฑของ

ธนาคารแหงประเทศไทยและตามมาตรฐานการบัญชีเร่ือง “การบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ที่มีปญหา” โดยธนาคารฯบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่รับโอนมาดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) แตไมเกินยอดหนี้
คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่ธนาคารฯยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ 
ธนาคารฯคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังการปรับโครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราตนทุนทางการเงิน ณ วันปรับ
โครงสรางหนี้ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่อัตราตนทุนทางการเงินตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด
ตามเงื่อนไขใหม ธนาคารฯจะใชอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดตามเงื่อนไขใหมเปนอัตราคิดลด ซ่ึง
ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของหนี้กับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ปรับโครงสรางหนี้
จะบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนและจะรับรูสวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับ
โครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตน หรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสํารองที่กัน
ไวแลวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสรางหนี้ 
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1.3.9 ทรัพยสินรอการขาย 
 ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ทรัพยสินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหสินเชื่อและสัญญา

เชาซื้อที่คางเกินกําหนดชําระเปนเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ มูลคาของ
ทรัพยสินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซ่ึงพิจารณาตามมูลคายุติธรรมของทรัพยสิน ณ วันที่
ไดรับโอนแตไมเกินยอดหนี้คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย) หรือมูลคาที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา มูลคาที่จะไดรับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพยสิน
ที่ยึดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย และธนาคารฯบันทึกสํารองเผ่ือการลดมูลคา
ของทรัพยสินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และ
ตามประมาณการของฝายบริหาร 

 ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายรับรูเมื่อมี  
การจําหนาย 

1.3.10 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
ก) ที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการเปนเจาของหองชุดสํานักงานแสดงมูลคาตามราคา

ทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม  
 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรง (ยกเวน    

การคิดคาเสื่อมราคาของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารคํานวณตามอายุการ
ใชงานโดยประมาณ  3 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนปที่ใชงาน) ตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้ 
อาคารและหองชุดสํานักงาน  -  20 ป 
สวนปรับปรุงสํานักงาน -  5  ป 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  -  5  ป 
ยานพาหนะ  -  5  ป 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและกรรมสิทธ์ิในที่ดินจากการเปนเจาของหองชุด
สํานักงาน 

   คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
ข) รายจายคาสิทธิเพื่อใชประโยชนในระบบคอมพิวเตอรตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุ

การใชงานโดยประมาณดังนี้ 
กรณีสัญญาการใชสิทธิระบุจํานวนปการใช - ตามอายุของสัญญาใชสิทธิ

โดยวิธีเสนตรง 
กรณีสัญญาการใชสิทธิไมระบุจํานวนปการใช - 5 ป โดยวิธีเสนตรง 
กรณีไมมีสัญญาการใชสิทธิ - 3 ป โดยวิธีผลรวมจํานวนป  

ที่ใชงาน 
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1.3.11 ภาษีเงินได 
ก) ภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ 

ธนาคารฯ คํานวณภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของภาครัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษี
อากร 

ข) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราว        
ณ วันที่ในงบดุล ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดภาษีหรือตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษีเมื่อ
รายไดสามารถรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้นจริงและถือหักเปน
คาใชจายไดแลวในการคํานวณภาษีเงินไดตามกฎหมายภาษีอากร 

ธนาคารฯรับรูผลแตกตางชั่วคราวที่ตองหักภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีหากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษีจาก        
การดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นมาใช
ประโยชนได ธนาคารฯรับรูผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการเปนหนี้สิน
ภาษีเงินได 

สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในอัตราที่คาดวาจะตองใชในปที่ธนาคารฯจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือ
จะตองจายชําระหนี้สินโดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช ณ วันที่
ในงบดุล 

ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษทีี่
เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

ธนาคารฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุก
วันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน
วาธนาคารฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  
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1.3.12 การดอยคาของสินทรัพย 
ทุกวันที่ในงบดุล ธนาคารฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของธนาคารฯ
ดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา หรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของ
สินทรัพยเปนรายป ธนาคารฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย     
ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา และหากพบวาราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน แสดงวาสินทรัพยดังกลาวเกิด
การดอยคา ธนาคารฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน          
ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด
วาจะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรม   
หักตนทุนในการขาย ธนาคารฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ
สินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย         
หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน 

ธนาคารฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง ธนาคารฯจะประมาณมูลคาทีค่าด
วาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวด
กอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภาย
หลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะ
เปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ ธนาคารฯจะ
บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังงบกําไรขาดทุนทันที  
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1.3.13 การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับกระแส   
เงินสดจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวไดหมดไปหรือธนาคารฯไดโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของเจาของที่มีสาระสําคัญทั้งหมดในสินทรัพยทางการเงินนั้น ถาธนาคารฯไมได
โอนหรือไมไดคงไวซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจาของที่มีสาระสําคัญทั้งหมดของ
สินทรัพยทางการเงินนั้นและธนาคารฯยังคงมีอํานาจควบคุม ธนาคารฯจะบันทึกรายการ
สินทรัพยทางการเงินนั้นตอไปตามขอบเขตของความเกี่ยวของตอเนื่องกับสินทรัพยทางการเงิน 
หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เชน  
เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาไดส้ินสดุ ยกเลิก หรือครบกําหนด 

1.3.14 เงินตราตางประเทศ 
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู             
ณ วันที่ในงบดุลและรายการนอกงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน             
ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบดุล  

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณ          
ผลการดําเนินงาน  

1.3.15 ผลประโยชนพนักงาน 
ธนาคารฯบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

1.3.16 ประมาณการหนี้สิน 
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และธนาคารฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
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1.3.17 ตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
การบันทึกตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยงเปนไปตามหลักการของการบันทึก
บัญชีสําหรับตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial 
Instruments: Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธตามวิธีมูลคายุติธรรม ธนาคารฯรับรูกําไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิกับ
รายการรายไดหรือคาใชจายดอกเบี้ย มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธคํานวณตามราคา
ตลาด หรือตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไมมีราคาตลาด 

1.3.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 107 เรื่อง “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” 
ประกอบดวยเงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) เงินลงทุน เงินให
สินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 
(หนี้สิน) หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินกูยืม ธนาคารฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.26 

ข) มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคา
กันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  

  ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้นมูลคายุติธรรมจะถูกหักดวย
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวของ สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มี
ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Duration) นอยกวาหรือเทากับ 1 ป มูลคาตามบัญชีจะ
สามารถแสดงถึงมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มี
ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักมากกวา 1 ปที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใชราคาซื้อขาย    
ในตลาดเปนตัวประมาณมูลคายุติธรรมที่ดีที่สุด สวนกรณีที่ไมมีราคาซื้อขายในตลาด
จะใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใชกันอยูใน
ปจจุบันสําหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญาคลายคลึงกันในการประมาณมูลคายุติธรรม 
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ธนาคารฯไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ
ดังนี้  

- สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมี
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ไดแก เงินสด รายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม แสดงมูลคายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด 
หรือคํานวณตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป หาก
กรณีไมมีราคาตลาด 

- เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินให
สินเชื่อรายยอยอ่ืน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสินเชื่อ
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับตามจํานวนเงินที่แสดงในงบดุลหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ เนื่องจากเงินใหสินเชื่อสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สําหรับลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหสินเชื่อรายยอยอ่ืน แสดงมูลคายุติธรรม โดยการ
คํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตาม
สัญญาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยสําหรับการปลอยสินเชื่อรายใหมในปจจุบัน 

- หุนกูและเงินกูยืม แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน
สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 

- ตราสารอนุพันธ แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณตามหลักเกณฑ
การประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับทั่วไป หากกรณีที่ไมมีราคาตลาด  

มูลคายุติธรรมของรายการนอกงบดุลอ่ืนไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสมจึงไมมี
การเปดเผย 
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1.3.19 การหักกลบสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิใน            
งบดุลเมื่อมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวมาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะ
จายชําระจํานวนที่รับรูไวดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยในเวลา
เดียวกับที่จายชําระหนี้สิน 

1.3.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใช     
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและ         
การประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ
การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ มีดังนี้ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเชื่อ
และลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจายชําระคืนหนี้    
เงินตนและดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ความนาจะเปนของการ    
ผิดนัดชําระหนี้ และการใชประมาณการจากขอมูลสถิติในอดีต การเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ดังนั้นการปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต  

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไม
สามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา 
ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึง
สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน    
ในระยะยาว 
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
ธนาคารฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อ
ฝายบริหารพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ และเปน
ระยะเวลานาน หรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
ธนาคารฯรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอน
วาธนาคารฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น 
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาธนาคารฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตใน           
แตละชวงเวลา 

การรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ
ในการพิจารณาวาธนาคารฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและ
หนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจและขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

2. ขอมูลท่ัวไป 
2.1 ขอมูลธนาคารฯ 
  ธนาคารฯเปนบริษัทมหาชน  ซ่ึง จัดตั้งและมีภูมิ ลํา เนาในประเทศไทย  ธนาคารฯมีบริษัท                    

ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัท
ใหญ ธนาคารฯไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักดานการธนาคารพาณิชย  
ที่อยูตามที่จดทะเบียนอยูที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯมีสาขารวม 44 สาขาในประเทศไทย 
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2.2 ทุนเรือนหุน 
  ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 11,002 ลานบาท ซ่ึงตามเอกสารที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย

ในป 2542 นั้น ทุนจดทะเบียนดังกลาวประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 100.2 ลานหุน และหุน
บุริมสิทธิจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หุนบุริมสทิธิสามารถแปลงสภาพเปน
หุนสามัญไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของธนาคารฯ  

  หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแตขอกําหนดบางประการ
เกี่ยวกับเงินปนผลและบุริมสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไวในขอบังคับของธนาคารฯ เชน ผูถือหุนบุริมสทิธิ
จะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปนผล
รวมกับผูถือหุนสามัญดวย แมธนาคารฯมิไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด ธนาคารฯ
อาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดดังกลาวก็ได ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิ
ในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารฯประกาศจายเทานั้นและไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลยอนหลัง
สําหรับปที่ธนาคารฯมิไดประกาศจาย และตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิมสิีทธิเทา
เทียมผูถือหุนสามัญทุกประการ 

2.3  สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

2.4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 ธนาคารฯและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ทํางาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว 
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2.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน  
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ 
หรือถูกควบคุมโดยธนาคารฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับธนาคารฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มสิีทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯ ผูบริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของธนาคารฯ  

ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับลูกคารายอื่น 

ธนาคารฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันใหแกพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป 
และไมมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทที่ธนาคารฯหรือกรรมการหรือพนักงานระดับชั้นบริหารของธนาคารฯ
ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของบริษัทนั้น ๆ ยกเวนเงินใหกูยืมแกบริษัท
ใหญและเงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.23 

ธนาคารฯไมมีเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพันแกบริษัทที่มีกรรมการรวมกนักับธนาคารฯ ในกรณีที่ไม
มีทรัพยสินเปนประกันหนี้หรือมีมูลคาหลักประกันไมเพียงพอซึ่งจําเปนตองขออนุมัติจากธนาคาร
แหงประเทศไทย 

ธนาคารฯไมมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธโดยการมีผูบริหารของ
ธนาคารฯเปนผูถือหุนและ/หรือเปนกรรมการผูมีอํานาจ 
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3. รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
3.1 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน 871,205,637 8,310,000,000 9,181,205,637 1,911,185,276 700,000,000 2,611,185,276 

ธนาคารพาณิชย 118,167,756 3,060,000,000 3,178,167,756 262,665,108 9,200,000,000 9,462,665,108 
 รวม 989,373,393 11,370,000,000 12,359,373,393 2,173,850,384 9,900,000,000 12,073,850,384 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 1,117,353 1,117,353 - 793,589 793,589 
รวม 989,373,393 11,371,117,353 12,360,490,746 2,173,850,384 9,900,793,589 12,074,643,973 

ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดย
หลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนดังกลาวถือเปนหลักประกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ธนาคารพาณิชย 3,060 9,200 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่รับเปนประกันมีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่รับเปนประกัน 3,093 9,325 
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3.2 เงินลงทุน 
 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     
   ตราสารหนี้:     
      หลักทรพัยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,419,764,628 1,419,686,362 849,831,531 850,762,275 
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน 841,460,000 849,928,528 1,678,119,515 1,687,053,131 
      ตราสารหนี้ตางประเทศ 196,430,528 193,571,346 - - 
         รวม 2,457,655,156 2,463,186,236 2,527,951,046 2,537,815,406 
      บวก (หัก):  คาเผื่อการปรบัมูลคาเงินลงทุน 20,443,798  11,324,360  
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (13,452,718)  -  
      หัก: คาเผื่อการดอยคา (1,460,000)  (1,460,000)  
   ตราสารหนี้สุทธิ 2,463,186,236  2,537,815,406  
   หลักทรัพยหุนทุน:     
      ตราสารทุนในความตองการของตลาด     
         ในประเทศ - - 30,015 30,015 
   หลักทรัพยหุนทุนสุทธ ิ -  30,015  
รวมหลักทรัพยเผือ่ขาย 2,463,186,236  2,537,845,421  
รวมเงินลงทุนช่ัวคราวสุทธิ 2,463,186,236  2,537,845,421  
     
เงินลงทุนระยะยาว     
ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
   ตราสารหนี้:     
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  698,561,388  
   ตราสารหนี้สุทธิ -  698,561,388  
เงินลงทุนทั่วไป     
   หลักทรัพยหุนทุน:     
      ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการของตลาด

ในประเทศ 688,369,019  696,654,733  
      เงินลงทุนในลกูหนี้ที่รับโอนมา 1,903,199,259  4,495,182,363  
       รวม 2,591,568,278  5,191,837,096  
      หัก: คาเผื่อการดอยคา (90,152,119)  (78,673,093)  
รวมเงินลงทุนทั่วไป 2,501,416,159  5,113,164,003  
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ 2,501,416,159  5,811,725,391  
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 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
  31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน /  ราคาทุน /  
 ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนในบรษิทัยอย     
   เงินลงทุนในบรษิัทยอย (วิธีราคาทุน) 152,480,502  66,482,955  
   หัก: คาเผื่อการดอยคา (17,168,185)  (6,427,317)  
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 135,312,317  60,055,638  
รวมเงินลงทุนสุทธิ 5,099,914,712  8,409,626,450  

3.2.1 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน 

(หนวย: ลานบาท) 
ประเภทเงินลงทุน ณ วันที่ ภาระผูกพัน 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552  
ตราสารหนี้หลักทรัพยรัฐบาล 2 1 ค้ําประกันการใชไฟฟา 

3.2.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ครบกําหนด  
 นอยกวา 1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,416,537,509 1,063,020 2,164,099 1,419,764,628 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,460,000 840,000,000 - 841,460,000 
ตราสารหนี้ตางประเทศ - 196,430,528 - 196,430,528 
   รวม 1,417,997,509 1,037,493,548 2,164,099 2,457,655,156 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรบัมูลคา (122,968) 20,526,760 40,006 20,443,798 
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน - (13,452,718) - (13,452,718) 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (1,460,000) - - (1,460,000) 
   รวม 1,416,414,541 1,044,567,590 2,204,105 2,463,186,236 

รวมตราสารหนี ้ 1,416,414,541 1,044,567,590 2,204,105 2,463,186,236 
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 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
 ครบกําหนด  
 นอยกวา 1 ป 1 ป - 5 ป เกิน 5 ป รวม 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 848,750,995 1,080,536 - 849,831,531 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 228,856,056 1,184,142,421 265,121,038 1,678,119,515 
   รวม 1,077,607,051 1,185,222,957 265,121,038 2,527,951,046 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรบัมูลคา 1,577,410 3,279,988 6,466,962 11,324,360 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (1,460,000) - - (1,460,000) 
   รวม 1,077,724,461 1,188,502,945 271,588,000 2,537,815,406 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกาํหนด     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 698,561,388 698,561,388 
   รวม - - 698,561,388 698,561,388 

รวมตราสารหนี ้ 1,077,724,461 1,188,502,945 970,149,388 3,236,376,794 

3.2.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
   คาเผื่อ 
  มูลคา การปรับมลูคา 
 ราคาทุน ยุติธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี ้ 7,060,000 - 7,060,000 
(1) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนคํานวณจากมูลคาของเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 
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3.2.4 เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนที่ธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลวของนิติบุคคลนั้น  

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 มูลคาสุทธิตาม จํานวน  มูลคาสุทธิตาม จํานวน  
 บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน บัญชีของ เงินลงทุนที่ สัดสวน 

ชื่อหลกัทรพัย เงินลงทุน ยังไมไดชาํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยังไมไดชาํระ เงินลงทุน 
   รอยละ   รอยละ 

กลุมประกันภัย:       
บริษัท แอกซาประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 53,168,806 - 10 53,168,806 - 10 
กลุมการบรกิาร:       
TISCO Securities Hong Kong Limited  49,314,771 - 100 60,055,638 - 100 
   (อยูในระหวางการชําระบัญชี)       
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํากัด 813,823 300,000 10 813,823 300,000 10 
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํากัด 37,334,990 - 10 37,334,990 - 10 
กลุมการใหเชาทรพัยสินและเชาซื้อ:       
บริษัท ทิสโก ลีสซ่ิง จํากัด 85,997,547 - 99.99 - - 99.99 
กลุมการพาณิชยนําเขาและสงออก:       
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํากดั 4,591,920 - 10 5,707,044 - 10 
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํากดั 9,269,807 - 10 9,269,807 - 10 
บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จาํกัด 3,957,300 - 10 3,796,500 - 10 
กลุมอสังหารมิทรัพย:       
บริษัท พรอสเพอริตี ้อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 45,094,838 - 10 45,156,456 - 10 
บริษัท ยูเอม็ไอ พรอพเพอรตี้ จาํกัด 7,453,500 - 10 8,085,000 - 10 
กลุมอุตสาหกรรม:       
บริษัท สยามอารตเซรามิค จาํกัด  16,588,000 - 10 16,753,000 - 10 
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3.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: ลานบาท) 

 ประเภท ทุนชําระแลว ราคาทุน เงินปนผลรับ 
ชื่อบรษิัท ธุรกิจ ณ วันที่  ณ วันที่  สําหรับปส้ินสุดวันที่  

  31 ธันวาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 ธันวาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 ธันวาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

บริษัทยอยทีธ่นาคารฯถือหุนโดยตรง:        
บริษัท ทิสโก ลีสซ่ิง จํากัด  ลีสซ่ิง 100 14 86 - - - 
TISCO Securities Hong Kong Limited  ธุรกิจ 20 ลาน 20 ลาน 66 66 - - 
   (อยูในระหวางการชําระบัญชี) หลักทรัพย เหรียญ เหรียญ     
  ฮองกง ฮองกง     
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    (17) (6) - - 
    49 60 - - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธ ิ    135 60 - - 

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ธนาคารฯไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการรับโอน
กิจการของบริษัท ทรู-เวย จํากัด (ซ่ึงเปนบริษัทยอย) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 บริษัท ทรู-เวย จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2546 และปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี 

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด (บริษัทยอย) และบริษัท วี แอล ที 
ลีสซ่ิง จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชยแลวและปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการชําระบัญชี 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 TISCO Securities Hong Kong Limited (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนเลิก
บริษัทและปจจุบันอยูในระหวางการดําเนนิการชําระบัญชี 

ในป 2552 บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัท ซ่ึงธนาคารฯ
ไดรับเงินคืนทุนจากการลดทุนดังกลาวเกินกวามูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ดังนั้น ราคาทุนตาม
บัญชีของเงินลงทนุในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงมีมูลคาเทากับศูนย 

ในป 2553 บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัทจํานวน 86 
ลานบาท ตามรายละเอียดที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4.5 
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3.4 เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 
3.4.1 จําแนกตามประเภทเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้   
เงินใหสินเชื่อ 32,697,489,317 18,352,648,847 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน   
   ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 126,565,851,336 103,027,009,909 
   บวก (หัก) : รายไดรอตัดบัญชี (15,043,788,510) (13,035,821,506) 

   : คานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก 
       จากการใหเชาซื้อรอตัดจาย 

 
987,960,107 

 
758,729,451 

    : เงินรับลวงหนาจากสัญญาเชาการเงิน (18,967,055) - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ 112,491,055,878 90,749,917,854 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 145,188,545,195 109,102,566,701 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 115,566,800 97,471,206 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (3,859,411,530) (2,088,416,132) 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (2,967) (18,258) 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ 141,444,697,498 107,111,603,517 

3.4.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้   
   ไมเกิน 1 ป (รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 10,418,496,413 9,454,190,076 
   เกิน 1 ป 134,770,048,782 99,648,376,625 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 145,188,545,195 109,102,566,701 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 115,566,800 97,471,206 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 145,304,111,995 109,200,037,907 
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 3.4.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
  (หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 159,152,237 2,518,812 4,404,645 512,828 1,323,067 167,911,589 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 17,441,496,836 141,008,284 25,054,851 28,871,197 61,961,968 17,698,393,136 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,955,550,423 87,192,110 4,520,708 5,438,179 362,967,670 6,415,669,090 
การสาธารณูปโภคและบริการ 6,911,821,652 152,127,931 28,132,834 26,980,740 62,020,852 7,181,084,009 
การบริโภคสวนบุคคล       
เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 94,354,794,832 5,968,775,582 687,177,317 183,336,926 331,931,049 101,526,015,706 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,243,597,953 54,708,809 19,930,543 12,587,916 91,460,833 1,422,286,054 

อื่น ๆ 10,152,518,495 204,279,783 18,770,594 9,552,214 392,064,525 10,777,185,611 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 136,218,932,428 6,610,611,311 787,991,492 267,280,000 1,303,729,964 145,188,545,195 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 33,534,653 82,032,147 - - - 115,566,800 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้       
และดอกเบี้ยคางรับ 136,252,467,081 6,692,643,458 787,991,492 267,280,000 1,303,729,964 145,304,111,995 

 
  (หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
  กลาวถึง ตํ่ากวา  สงสัย  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร 128,555,081 3,414,844 1,448,917 1,106,412 549,595 135,074,849 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 9,931,122,109 114,860,479 22,438,973 40,336,878 77,028,736 10,185,787,175 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,678,583,780 112,068,418 40,469,174 11,655,378 394,867,319 6,237,644,069 
การสาธารณูปโภคและบริการ 2,521,037,258 229,168,643 22,700,325 35,896,574 24,353,920 2,833,156,720 
การบริโภคสวนบุคคล       
เพื่อธุรกิจเชาซื้อ 75,355,889,115 5,977,623,129 648,963,840 235,929,306 268,361,588 82,486,766,978 
เพื่อท่ีอยูอาศัย 1,269,250,322 36,073,885 22,448,055 20,627,110 127,428,441 1,475,827,813 

อื่น ๆ 5,141,978,159 141,861,245 15,557,997 8,131,865 440,779,831 5,748,309,097 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 100,026,415,824 6,615,070,643 774,027,281 353,683,523 1,333,369,430 109,102,566,701 
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 14,922,739 82,548,467 - - - 97,471,206 
รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้       
และดอกเบี้ยคางรับ 100,041,338,563 6,697,619,110 774,027,281 353,683,523 1,333,369,430 109,200,037,907 
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3.4.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯ มีลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินรวม 
112,491 ลานบาท (2552: 90,750 ลานบาท) ซ่ึงสวนใหญเปนสัญญาเชาซื้อสําหรับรถยนต 
เครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ    
1 ถึง 7 ป และสวนใหญคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญาเชาระยะยาว 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป 
หนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได รวม 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงิน 39,912 81,746 2,318 2,590 126,566 

รายไดรอตดับัญช*ี (5,676) (7,194) (56) (1,130) (14,056) 
เงินรับลวงหนาจากสัญญาเชาการเงิน - (19) - - (19) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงิน – สุทธิ 34,236 74,533 2,262 1,460 112,491 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     963 
* สุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย 
 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญาเชาระยะยาว 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป มากกวา 5 ป 
หนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได รวม 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 33,269 66,158 1,364 2,236 103,027 
รายไดรอตดับัญช*ี (5,089) (6,306) (33) (849) (12,277) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 28,180 59,852 1,331 1,387 90,750 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      853 
* สุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเร่ิมแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย 

 3.4.5 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได 

  (หนวย: ลานบาท) 
 มูลคาคํานวณตามเกณฑ ธปท.(2) มูลคาคํานวณตามเกณฑของธนาคารฯ 

ธนาคารฯ ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ระงับการรับรูรายได(1) 3,618 4,084 3,941 4,262 
(1)  คํานวณจากยอดหนี้เปนรายบัญชี 
(2)  หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือน นับจากวันครบกําหนดชําระ 
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3.4.6 รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซ่ึงแสดงเปนรายการหักจากยอดเงินตนของเงินใหสินเชื่อและ
ลูกหนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
  ณ วันที ่
   31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญช ี(1) 14,239 12,525 
(1) จํานวนดังกลาวไดรวมรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเชาซื้อซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเร่ิมแรกจากการใหเชาซื้อ 

3.4.7 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้และลูกหนี้ซ่ึงอยูในระหวางการปรับ
โครงสรางหนี้มูลคาสุทธิจากมูลคาหลักประกัน 

  (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้(1) 267 330 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ซึ่งอยูในระหวางการปรับโครงสรางหนี้ - - 

(1)  การปรับโครงสรางหนี้นี้เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจายชําระหนี้งวดแรกของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 

3.4.8 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

 - การปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ในระหวางป:   
จํานวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้โดยการเปลี่ยนแปลง             

เงื่อนไขการชําระหนี้ (ราย) 527 949 
ยอดคงเหลือตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 574 1,082 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (ลานบาท) - - 
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสรางหนี้ (ป)   

ลูกหนี้เชาซื้อ 4 4 
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ 3 10 
ลูกหนี้ธุรกิจ 9 2 

รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ (ลานบาท) 61 48 
จํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่ไดรับชําระ (ลานบาท) 382 256 
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 - ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้แลว 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ยอดคงเหลอืของบัญชีลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้แลว 1,711 1,733 

3.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
3.5.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – จําแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ 

  (หนวย: บาท) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
      สํารองเผื่อการ  
      รองรับปจจัย  
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย ผันผวน  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทางธุรกิจ* รวม 

ยอดตนป 594,905,417 60,642,487 162,254,472 71,474,814 471,291,392 727,847,550 2,088,416,132 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด) 
ในระหวางป 199,918,877 2,879,262 292,376,528 449,407,651 28,288,221 1,411,875,703 2,384,746,242 

โอนจากคาเผ่ือการลดมูลคา
ของทรัพยสินรอการขาย - - - - - 211,125,000 211,125,000 

หน้ีสูญตัดบัญชี (405,691) (4,313,851) (276,673,491) (469,760,270) (73,699,541) (23,000) (824,875,844) 
ยอดปลายป 794,418,603 59,207,898 177,957,509 51,122,195 425,880,072 2,350,825,253 3,859,411,530 

* เปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่คํานวณจากคาเฉลี่ยระยะยาวของความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยความผันผวนของวงจรธุรกิจ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจและภาวะ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย 

  (หนวย: บาท) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
      สํารองเผื่อการ  
      รองรับปจจัย  
  กลาวถึง ต่ํากวา  สงสัย ผันผวน  
 ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ทางธุรกิจ* รวม 

ยอดตนป 396,655,603 29,591,085 146,883,527 138,905,074 625,833,199 266,588,884 1,604,457,372 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม(ลด) 
ในระหวางป 198,854,663 48,760,693 449,209,694 601,266,448 (72,594,076) 503,328,658 1,728,826,080 

หน้ีสูญตัดบัญชี (604,849) (17,709,291) (433,838,749) (668,696,708) (81,947,731) (42,069,992) (1,244,867,320) 
ยอดปลายป 594,905,417 60,642,487 162,254,472 71,474,814 471,291,392 727,847,550 2,088,416,132 

* เปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่คํานวณจากคาเฉลี่ยระยะยาวของความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยความผันผวนของวงจรธุรกิจ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจและภาวะ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย 

A5-42



30 

3.5.2  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – จําแนกตามประเภทการกันเงินสํารอง 
 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
กันเงินสํารอง 
เปนรายลูกหนี้ 

กันเงินสํารอง 
เปนกลุมสินเชื่อ 

สํารองเผื่อรองรับ
ปจจัยผันผวน       
ทางธุรกิจ* รวม 

ยอดตนป 507,902,120 852,666,462 727,847,550 2,088,416,132 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) ในระหวางป 78,972,346 893,898,193 1,411,875,703 2,384,746,242 
โอนจากคาเผื่อการลดมูลคาของ 
 ทรัพยสินรอการขาย - - 211,125,000 211,125,000 
หนี้สูญตัดบัญชี (39,803,269) (785,049,575) (23,000) (824,875,844) 
ยอดปลายป 547,071,197 961,515,080 2,350,825,253 3,859,411,530 

* เปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่คํานวณจากคาเฉลี่ยระยะยาวของความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยความผันผวนของวงจรธุรกิจ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจและภาวะ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย 

 
 (หนวย: บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 
กันเงินสํารอง 
เปนรายลูกหนี้ 

กันเงินสํารอง 
เปนกลุมสินเชื่อ 

สํารองเผื่อรองรับ
ปจจัยผันผวน       
ทางธุรกิจ* รวม 

ยอดตนป 515,366,089 822,502,399 266,588,884 1,604,457,372 
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) ในระหวางป 24,522,676 1,200,974,746 503,328,658 1,728,826,080 
หนี้สูญตัดบัญชี (31,986,645) (1,170,810,683) (42,069,992) (1,244,867,320) 
ยอดปลายป 507,902,120 852,666,462 727,847,550 2,088,416,132 

* เปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่คํานวณจากคาเฉลี่ยระยะยาวของความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยความผันผวนของวงจรธุรกิจ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจและภาวะ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย 

3.5.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ / คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ/คาเผื่อการปรับมูลคา 
จากการปรับโครงสรางหนี้ (1) ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
มูลคาท่ีตองตั้งตามเกณฑ ธปท. 1,485 1,327 
มูลคาท่ีตั้งแลวโดยธนาคารฯ 3,859 2,088 

สวนท่ีเกินกวาสํารองตามเกณฑของ ธปท. 2,374 761 
(1) รวมคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกสถาบันการเงิน (ซ่ึงแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สินทรัพยในงบดุล) 
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3.5.4 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 2,359 2,461 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 655 704 

3.6 การจัดคุณภาพสินทรัพย 
 3.6.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

   (หนวย: ลานบาท) 
   คาเผื่อขาดทนุทีบ่นัทึก 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ในบัญชีแลว(1) 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
ตราสารหนี้ – หุนกู(2) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน – หุนสามัญ(3) 6 6 - - 6 6 
 (1) คาเผื่อผลขาดทุนคํานวณจากมูลคาเงินลงทุนหักมูลคาหลักประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิท่ีออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศสั่งปดกิจการเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2540  
 (3)เงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือบริษัทที่รายงาน
ของผูสอบบัญชีระบุวามีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องหรือบริษัทที่ผิดนัดชําระคาดอกเบี้ย 
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3.6.2 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

 (หนวย: ลานบาท) 
  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
   มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ต้ังแลวโดย 
 มูลหน้ี มูลหนี้หลังหักหลักประกัน เกณฑธปท. ธนาคารฯ 
 ณ วันที่  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  

 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552  
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552  
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552  
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552  
ลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อ(1)(2)(3)         
ลูกหนี้ปกติ 139,279 109,926 122,958 89,825 794 594 794 595 
ลูกหนี้ท่ีกลาวถึงพิเศษ 6,611 6,615 6,547 6,560 58 59 59 61 
ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 788 774 768 745 178 162 178 162 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 267 354 239 309 51 71 51 71 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,304 1,333 789 736 404 441 426 471 
   รวม 148,249 119,002 131,301 98,175 1,485 1,327 1,508 1,360 
สํารองเพื่อรองรับปจจัยผันผวน
ทางธุรกิจ(4)       2,351 728 

รวม       3,859 2,088 
เงินลงทุนในหลักทรัพย         
จัดชั้นสงสัยจะสูญ         
   ตราสารหนี้ 2 2 2 2 2 2 2 2 
   ตราสารทุน 85 67 85 67 85 67 85 67 
รวม 87 69 87 69 87 69 87 69 
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา         
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 23 12 23 12 23 12 23 12 
ทรัพยสินรอการขาย         
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 61 61 61 61 61 61 326 537 
         
รวมสินทรัพยจัดชั้น 148,420 119,144 131,472 98,317 1,656 1,469 4,295 2,706 

(1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อคํานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ยกเวน
กรณีของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน ธนาคารฯจะไมนํามูลคาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินตนคงคาง) 

(2)  มูลหน้ีของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ท่ีกลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ 
(3)  มูลหน้ีจัดชั้นขางตนรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาวาจะขายคืนของธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยอื่น  และเงินใหสินเชื่อแกสถาบัน
การเงิน (ซึ่งแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สินทรัพย ในงบดุล) 

(4) เปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่คํานวณจากคาเฉลี่ยระยะยาวของความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อรองรับปจจัยความผันผวนของวงจรธุรกิจ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจและภาวะ
ความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับคุณภาพของสินทรัพย 
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3.6.3 สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ          
ที่กันสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) 

    (หนวย: ลานบาท) 
  

มูลหน้ี 
มูลหน้ี 

หลังหักหลักประกัน 
 

อัตรารอยละ 
 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ท่ีใชในการตั้งคาเผื่อ(2) ณ วันที ่
 31 ธันวาคม

2553 
31 ธันวาคม

2552 
31 ธันวาคม

2553 
31 ธันวาคม

2552 
31 ธันวาคม

2553 
31 ธันวาคม

2552 
31 ธันวาคม

2553 
31 ธันวาคม

2552 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชาซื้อ(1)         
ลูกหนี้ปกต ิ 104,568 82,924 104,568 82,924 0.60 0.65 610 525 
ลูกหนี้กลาวถึงพิเศษ 6,360 6,440 6,360 6,440 0.60 0.65 55 57 
ลูกหนี้จัดชั้นต่าํกวามาตรฐาน 747 730 747 730 20.31 19.57 157 147 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 234 294 234 294 20.31 19.57 46 57 
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 479 362 479 362 20.31 19.57 94 67 
รวม 112,388 90,750 112,388 90,750   962 853 
(1) ธนาคารฯไมไดนํามลูคาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินตนคงคางในการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 
(2) อัตรารอยละดังกลาวเปนอัตรารอยละเฉลี่ยท่ีใชในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

3.6.4 ลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ 
 จํานวนรายลูกหนี้ มูลหน้ี หลักประกัน บันทึกในบัญชีแลว 
 ณ วันที่  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
31 ธันวาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูก         
     เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย         
     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ - - - - - - - - 
2.  บริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน         
     ในตลาดหลักทรัพยฯ แตมีผลการ         
     ดําเนินงานและฐานะการเงินเชน         
     เดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เขาขาย         
     ถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยฯ 1 2 254 274 148 156 127 144 
3.  บรษิัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวาง         
     การฟนฟูการดําเนินงาน - 1 - 78 - 10 - 72 
4.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้         
     หรือผิดนัดชําระหนี้ 2 1 349 3 269 - 80 3 
5.  บริษัทที่รายงานผูสอบบัญชีระบุวามี         
     ปญหาเกี่ยวกับความดํารงอยูของกิจการ 3 - 506 - 453 - 53 - 
รวม 6 4 1,109 355 870 166 260 219 
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3.7 ทรัพยสินรอการขาย 
(หนวย: บาท) 

 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหนี้    
   อสังหาริมทรัพย   
     ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก   
         ยอดตนป 479,140,250 941,864,907 
         เพิ่มข้ึน - - 
         จําหนาย (211,125,000) (462,724,657) 
         ยอดปลายป 268,015,250 479,140,250 
     ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน   
         ยอดตนป 33,860,125 44,863,376 
         เพิ่มข้ึน - - 
         จําหนาย - (11,003,251) 
         ยอดปลายป 33,860,125 33,860,125 
   รวมทรัพยสินรอการขาย – อสังหาริมทรัพย 301,875,375 513,000,375 
   สังหาริมทรัพย   
     ยอดตนป 71,506,816 60,013,965 
     เพิ่มข้ึน 1,434,738,496 2,521,211,796 
     จําหนาย (1,463,760,497) (2,509,718,945) 
     ยอดปลายป 42,484,815 71,506,816 
   รวมมูลคาทรัพยสินรอการขาย 344,360,190 584,507,191 
   หัก: คาเผื่อการดอยคา    
     ยอดตนป 31,672,751 14,539,402 
     เพิ่มข้ึน 329,228 18,136,609 
     ลดลง - (1,003,260) 
     ยอดปลายป 32,001,979 31,672,751 
   รวมมลูคาทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 312,358,211 552,834,440 
   หัก:  คาเผื่อการลดมลูคาของทรัพยสินรอการขาย ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยและตาม
ประมาณการของฝายบริหาร (294,395,371) (505,592,600) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ, หลังการกันคาเผื่อการลดมูลคาตาม
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยและตามประมาณการของ
ฝายบริหาร 17,962,840 47,241,840 
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3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

 ที่ดิน 

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
จากการเปน

เจาของหองชุด
สํานักงาน 

อาคารและ         
หองชุดสํานักงาน 

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ 

สวนปรับปรุง
สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:        
31 ธันวาคม 2552 17,509,338 142,986,245 300,868,586 521,091,849 433,987,835 75,114,738 1,491,558,591 
ซื้อเพิ่ม  - - - 30,251,421 26,346,908 23,548,000 80,146,329 
จําหนาย  - - - (21,534,140) (7,280,050) (29,121,301) (57,935,491) 
31 ธันวาคม 2553 17,509,338 142,986,245 300,868,586 529,809,130 453,054,693 69,541,437 1,513,769,429 
คาเสื่อมราคาสะสม:        
31 ธันวาคม 2552 - - 161,660,102 396,312,398 218,200,265 65,759,193 841,931,958 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - - 16,228,659 67,638,368 62,140,326 8,287,739 154,295,092 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - - (21,377,641) (7,280,050) (29,071,986) (57,729,677) 
31 ธันวาคม 2553 - - 177,888,761 442,573,125 273,060,541 44,974,946 938,497,373 
มูลคาสุทธิตามบัญชี:        
31 ธันวาคม 2552 17,509,338 142,986,245 139,208,484 124,779,451 215,787,570 9,355,545 649,626,633 
31 ธันวาคม 2553 17,509,338 142,986,245 122,979,825 87,236,005 179,994,152 24,566,491 575,272,056 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:      
2552       162,095,211 
2553       154,295,092 
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3.9 สินทรัพยอ่ืน 
 (หนวย: บาท) 

 ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ภาษีมูลคาเพิ่ม - สุทธิ 343,016,953 291,148,574 
ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนคางรับ 18,370,356 44,178,360 
คาธรรมเนียมและบริการคางรับ 31,394,773 21,608,787 
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรรอตัดบัญชี - สุทธิ 121,278,862 136,807,263 
เงินมัดจํา 28,494,925 23,423,377 
ลูกหนี้อื่น 221,786,582 413,534,370 
สินทรัพยอนุพนัธทางการเงิน 12,799,881 1,143,509 
สินทรัพยอื่น ๆ  213,207,305 110,639,301 
รวมสินทรัพยอืน่ 990,349,637 1,042,483,541 

3.10 เงินรับฝาก 
 3.10.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 2,375,650 2,375,650 
เงินรับฝาก   
จายคืนเมื่อทวงถาม 4,933,146,548 7,552,992,425 
ออมทรัพย 25,671,550,462 17,920,363,064 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา   

  - ไมเกิน 6 เดือน 778,329,348 619,774,357 
  - เกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป 142,760,786 671,524,768 
  - เกิน 1 ป 248,435,623 648,494,664 

บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก 16,832,155,342 29,515,424,161 
รวม 48,608,753,759 56,930,949,089 
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 3.10.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินรับฝาก 
 (หนวย: บาท) 

 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ไมเกิน 1 ป * 48,299,625,857 56,434,314,467 
เกิน 1 ป 309,127,902 496,634,622 
รวมเงินรับฝาก 48,608,753,759 56,930,949,089 
*รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว   

3.11 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 

  
 (หนวย: บาท) 

 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

       
ธนาคารพาณิชย 151,710,664 56,000,000 207,710,664 2,041,611 - 2,041,611 
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 721,207,918 7,938,380,257 8,659,588,175 661,389,735 3,658,013,509 4,319,403,244 
รวม 872,918,582 7,994,380,257 8,867,298,839 663,431,346 3,658,013,509 4,321,444,855 

ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับตั๋วแลกเงิน
ของสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง จํานวนเงินรวม 300 ลานบาท ตามรายละเอียดที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.26.5 

3.12 เงินกูยืม 
 (หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
เงินกูยืมในประเทศ   
หุนกูดอยสิทธิไมมีประกัน 6,000,000,000 4,000,000,000 
หุนกูไมดอยสทิธิไมมีประกัน 1,000,000,000 4,000,000,000 
ตั๋วแลกเงิน 80,973,771,478 47,547,004,575 
รวม 87,973,771,478 55,547,004,575 

 

A5-50



38 

3.12.1 หุนกูดอยสิทธิไมมีประกัน 

ชวงเวลา 
ท่ีออกหุนกู ประเภทหุนกู จํานวนหนวย 

มูลคา        
ท่ีตราไว 
(บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  
(ลานบาท) 

ปท่ีครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม    
  2553 2552  2553 2552   
ป 2552 หุนกูระยะยาวดอยสิทธิ

และไมมีประกัน 
 

2 ลาน 2 ลาน 1,000 2,000 2,000 ป 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
5.5 ตอป ระยะเวลาตั้งแต
ปท่ี 1 ถึง ปท่ี 3, รอยละ 6 
ตอป ระยะเวลาตั้งแตปท่ี 
4 ถึง ปท่ี 7 และรอยละ 
6.5 ตอป ระยะเวลาตั้งแต
ปท่ี 8 ถึง ปท่ี 10 

ป 2552 หุนกูระยะยาวดอยสิทธิ
และไมมีประกัน 
 

2 ลาน   2 ลาน 1,000 2,000 2,000 ป 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
5 ตอป ระยะเวลาตั้งแตป
ท่ี 1 ถึง ปท่ี 3, รอยละ 5.5 
ตอป ระยะเวลาตั้งแตปท่ี 
4 ถึง ปท่ี 7 และรอยละ 6 
ตอป ระยะเวลาตั้งแตปท่ี 
8 ถึง ปท่ี 10 

ป 2553 หุนกูระยะยาวดอยสิทธิ
และไมมีประกัน 
 

1 ลาน - 1,000 1,000 - ป 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
5 ตอป ระยะเวลาตั้งแต    
ปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 

ป 2553 หุนกูระยะยาวดอยสิทธิ
และไมมีประกัน 
 

1 ลาน - 1,000 1,000 - ป 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
4.80 ตอป ระยะเวลา
ต้ังแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 

รวม     6,000 4,000   

3.12.2 หุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกัน 

ชวงเวลา 
ท่ีออกหุนกู ประเภทหุนกู จํานวนหนวย 

มูลคา            
ท่ีตราไว (บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  
(ลานบาท) 

ปท่ีครบ
กําหนด อัตราดอกเบี้ย 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม    
  2553 2552  2553 2552   
ป 2550 หุนกูระยะยาว    

ไมดอยสิทธิและ
ไมมีประกัน 

- 3 ลาน 1,000 - 3,000 ป 2553 อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 3.75 ตอป 

ป 2550 หุนกูระยะยาว    
ไมดอยสิทธิและ
ไมมีประกัน 

1 ลาน 1 ลาน 1,000 1,000 1,000 ป 2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 4.04 ตอป 

รวม     1,000 4,000   
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3.12.3 ตั๋วแลกเงนิ 

ตั๋วแลกเงินประกอบดวยตั๋วแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซ่ึงทยอย
ครบกําหนดชําระในป 2554 ถึงป 2556 โดยตั๋วแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีอัตราดอกเบี้ย
อยูในระหวางอัตรารอยละ 0.75 ถึง 3.00 ตอป 

3.13  หนี้สินอื่น 
 (หนวย: บาท) 

 ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายและภาษีอื่น ๆ คางจาย 77,297,972 160,841,225 
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย 370,211,731 279,017,740 
รายไดรับลวงหนา 233,225,846 172,065,462 
คาใชจายคางจาย 651,748,775 122,271,978 
หนี้สินอื่น ๆ  669,076,067 272,004,818 
รวมหนี้สินอื่น 2,001,560,391 1,006,201,223 

3.14 การแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามญั 
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯไดจดทะเบียนการแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ
กับกระทรวงพาณิชยแลวเปนจํานวน 627,952,146 หุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิในการแปลงสภาพ           
มีจํานวน 104 หุน อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเทาเทียมผูถือ
หุนสามัญทุกประการ 
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3.15 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของธนาคารฯคือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายไดตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  

ธนาคารฯดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ Basel II โดยไดเริ่มดํารงเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings-Based Approach (IRB) ณ ส้ิน
ป 2552 สําหรับสินเชื่อเชาซื้อรายยอย ฐานะที่เกี่ยวของกับตราสารทุนและสินทรัพยอ่ืน  

สําหรับเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 นั้น ธนาคารฯไดมีการ
จัดสรรเงินสํารองทั่วไปทั้งหมดเพื่อเปนสวนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองทั่วไปทั้งหมดจะถูก
จัดสรรตามสัดสวนเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑของ ธปท. 

เงินกองทุนที่ตองดาํรงไวตามกฎหมายของธนาคารฯมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินกองทุนช้ันที่ 1   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 7,281,523 7,281,523 
สวนเกินมูลคาหุน 130,451 130,451 
เงินสํารองตามกฎหมาย 614,900 547,000 
กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 3,196,595 3,050,225 
หัก: สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (960,966) (482,797) 
 เงินสํารองสวนขาดตามวิธี IRB - (420,199) 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 10,262,503 10,106,203 
เงินกองทุนช้ันที่ 2   
หุนกูดอยสิทธิระยะยาว 5,131,251 4,000,000 
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ 552,695 71,892 
บวก (หัก): เงินสํารองสวนเกิน (ขาด) ตามวิธี IRB 280,332 (420,199) 
รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 5,964,278 3,651,693 
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 16,226,781 13,757,896 

 
 ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุน ธนาคารฯ กฎหมายกําหนด ธนาคารฯ กฎหมายกําหนด 
เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 11.29% (1) 4.25% 12.46% (1) 4.25% 
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง 15.23% (2) 8.50% 16.96% (2) 8.50% 
(1)กอนพิจารณาเกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า (Capital Floor) 
 (2)หลังพิจารณาเกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า (Capital Floor) 
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เพื่อใหเปนไปตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย สนส.25/2553 เรื่องการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย ธนาคารฯจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง
เงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไวใน Website ของธนาคารฯภายในเดือนเมษายน 2554 
นอกจากนี้ ธนาคารฯไดมีการเปดเผยขอมูลเงินกองทุนลาสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไวใน 
Website ของธนาคารฯแลวตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2553  

3.16 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

 (หนวย: บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

ยอดคงเหลอืตนป 11,324,360 7,964,366 
มูลคาเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนระหวางป 9,119,439 3,359,994 

 20,443,799 11,324,360 
หัก: ผลกระทบของสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (6,133,140) (3,397,308) 
ยอดคงเหลอืปลายป 14,310,659 7,927,052 

3.17 กําไรจากเงินลงทุน 

 (หนวย: บาท) 
 สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

โอนกลับคาเผื่อมูลคาท่ีลดลงของเงินลงทุน (ขาดทุน) (22,289,894) 17,821,461 
กําไรที่เกิดข้ึนจริงจากการซือ้ขายเงินลงทุน 187,316,302 53,417,769 
รวม 165,026,408 71,239,230 

3.18 รายไดอ่ืน 
 (หนวย: บาท) 

 สําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2553 2552 
คาปรับท่ีเกี่ยวเนื่องจากเงินใหสินเชื่อ 185,758,969 178,787,490 
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 195,053,181 182,327,141 
รายไดคาสงเสริมการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ 212,213,779 - 
รายไดจากการใหเชาสินทรัพย 1,896,928 5,539,237 
อื่นๆ 43,834,245 65,898,412 
รวม 638,757,102 432,552,280 
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3.19 คาใชจายอื่น 

 (หนวย: บาท) 
 สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย 257,000 505,756,383 
คาใชจายในการจัดสงเอกสาร 34,493,162 33,344,918 
คาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 43,206,837 33,108,215 
ผลขาดทุนจากลูกหนี้ศาลพิพากษาบังคับคดี 14,517,646 19,763,680 
คาใชจายในการเดินทางและขนสง 67,007,097 55,955,435 
อื่นๆ 62,390,394 80,803,106 
รวม 221,872,136 728,731,737 

3.20 คาใชจายภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดของธนาคารฯสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 
สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีสําหรับป 1,322,778,120 882,045,050 
บวก (หัก): ภาษีเงินไดรอตดับัญชีจากความแตกตางชั่วคราว 

(Temporary Difference) เพิ่มข้ึนสุทธิ (478,169,231) (297,873,592) 
 รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดของปกอน 17,997 (141,036) 
คาใชจายภาษีเงินได  844,626,886 584,030,422 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนในระหวางป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 
ภาษีเงินไดจากสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง           
มูลคาเงินลงทุน 2,736 1,008 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษเีงินไดกับผลคูณของกําไรทางบญัชีกับอัตราภาษี
ที่ใชสามารถแสดงไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2553 2552 

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 2,837,651 1,941,094 
ภาษีเงินไดคํานวณในอัตรารอยละ 30 851,295 582,328 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุทธิท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามา
เสียภาษีและคาใชจายสุทธิท่ีไมสามารถใชเปนคาใชจาย           
ทางภาษีได (6,686) 1,693 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนคาใชจาย - 150 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดของปกอน 18 (141) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีอยูในงบกําไรขาดทุน 844,627 584,030 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้ 
  (หนวย: พันบาท) 
 

ณ วันที่ 

สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย/หนี้สินภาษี
เงินไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองเพื่อรองรับปจจัย

ผันผวนทางธุรกิจ 705,247 218,354 486,893 138,378 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 47,390 40,680 6,710 (5,351) 
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 97,919 161,180 (63,261) 148,133 
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 177,497 181,181 (3,684) (805) 
คาเสื่อมราคาของสนิทรัพย 21,521 21,294 227 (2,406) 
การบันทึกสัญญาเชาการเงิน 13,910 19,559 (5,649) 8,553 
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (6,133) (3,397) - - 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ (146) (20) (126) 239 
คานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้น                

เมื่อเร่ิมแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย (296,388) (227,619) 
 

(68,769) 
 

(41,192) 
ดอกผลเชาซื้อรับลวงหนา 67,017 42,144 24,873 26,462 
คาใชจายคางจาย 118,405 25,912 92,493 25,912 
อื่นๆ 8,594 132 8,462 (49) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  954,833 479,400 478,169 297,874 

3.21 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 41 37 
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3.22 กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังหักจํานวนเงินปนผลของหุน

บุริมสิทธิสวนที่มีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญและหุน
บุริมสิทธิที่ออกอยูในระหวางป 

 ในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับป จํานวนเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวขางตนคํานวณ
ตามสัดสวนของระยะเวลา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
 กําไรสุทธิ 1,993,024 1,357,063     
 หัก: เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ีมี 

สิทธิไดรับกอนหุนสามัญสําหรับป (1) - (91,750) 
    

 1,993,024 1,265,313 728,152 728,152 2.74 1.74 

(1) เงินปนผลสวนของหุนบุริมสิทธิท่ีมีสิทธิไดรับกอนหุนสามัญสําหรับป คํานวณจากสิทธิของผูถือหุนบุริมสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอน         
ผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท ตามสัดสวนของระยะเวลา อยางไรก็ตาม ต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเทาเทียมผูถือหุน
สามัญทุกประการ 

3.23 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 (หนวย: พันบาท) 

 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2553 
ยอดคงคาง      
บริษัทใหญ: บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
สินทรัพยอื่น - 2,344 - 2,344 
เงินรับฝาก – เงินบาท 66,384 373,212 (433,135) 6,461 
ดอกเบี้ยคางจาย 21 214 (142) 93 
เงินกูยืม 360,000 219,849 (192,849) 387,000 
เงินปนผลคางจาย 436,196 1,019,246 (436,196) 1,019,246 
หนี้สินอื่น - 188,922 (114,334) 74,588 
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 (หนวย: พันบาท) 

 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันที่        
31 ธันวาคม 

2553 
บริษัทยอย     
บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด     
เงินรับฝาก - เงินบาท 5,560 236 (1,871) 3,925 
เงินกูยืม 47,708 - (37,708) 10,000 
ดอกเบี้ยคางจาย    84 452 (535) 1 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
เงินใหสินเชื่อ:     
   บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 15,000 - (15,000) - 
   บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด  - 100,000 - 100,000 
สินทรัพยอื่น:     
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 1,350 - (1,350) - 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด 60 - (60) - 
เงินรับฝาก - เงินบาท:     
   บริษัท ไฮเวย จํากัด  12,391 17,978 (8,376) 21,993 
   บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  8,053 6,821 (7,820) 7,054 
   บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด  29,630 4,114 (45) 33,699 
   บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด  464 - (441) 23 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน):     
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 2,072 513,629 - 515,701 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด  55,308 63,378 (64,547) 54,139 
เงินกูยืม:      
   บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  - 49,000 (19,000) 30,000 
ดอกเบี้ยคางจาย:     
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด - 51 - 51 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด  57 41 - 98 
   บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด  - 65 (58) 7 
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  (หนวย: พันบาท) 
 2553 2552 เงื่อนไขและนโยบายในการกําหนดราคา 
   (สําหรับป 2553) 

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
บริษัทใหญ 
     ดอกเบี้ยรับ - 68,254 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ

ลูกคารายอื่น 
     คาใชจายการบริหารความเสี่ยงและการเงิน           

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดาน
ธุรการ 

920,979 800,000 คํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย 

     ดอกเบี้ยจาย 3,774 4,067 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ
ลูกคารายอื่น 

     คาใชจายอื่น 8,150 - เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ
ลูกคารายอื่น 

บริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    
     ดอกเบี้ยรับ 1,429 2,080 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ

ลูกคารายอื่น 
     รายไดอื่น 1,691 1,259 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ

ลูกคารายอื่น 
     คาใชจายคาบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช

ระบบคอมพิวเตอร 
211,000 170,000 คํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและ

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย 

     คาธรรมเนียมจายการรับประกันการจัดจําหนาย
หุนกูดอยสิทธิ 

4,000 8,000 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ
ลูกคารายอื่น 

     ดอกเบี้ยจาย 2,533 2,436 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ
ลูกคารายอื่น 

     คาใชจายอื่น 2,556 2,797 เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใชกับ
ลูกคารายอื่น 

 เงินใหสินเชื่อสวัสดิการพนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป 

(หนวย: พันบาท) 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
เงินใหสินเชื่อ 196 1,949 

นอกจากรายการขางตน ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2553 ธนาคารฯจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง ซ่ึงประกอบดวย
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัสเปน
จํานวนเงินรวม 102 ลานบาท (2552: 151 ลานบาท) 

3.24 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ธนาคารฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย และดําเนินธุรกิจในสวน
งานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน       
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

3.25 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 3.25.1 การรับอาวัล การค้ําประกันและภาระผูกพัน 

 (หนวย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
การรับอาวัลต๋ัวเงิน 194,136 21,651 
การค้ําประกันอื่น 888,386 928,884 
วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีลูกคายังไมไดถอน 33,273 8,052 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ของเงินตน                  

(หมายเหตุฯ ขอ 3.26.5) 
 

300,000 
 

680,000 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ                          

(หมายเหตุฯ ขอ 3.26.5) 180,908 - 
 1,596,703 1,638,587 

3.25.2 คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีคดีซ่ึงธนาคารฯถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปนจํานวนรวมประมาณ 
152 ลานบาท ซ่ึงผลของคดียังไมเปนที่ส้ินสุด  

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งไดรับหนังสือจาก
ทนายความของลูกคาของบริษัทยอยเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 46.6 ลานเหรียญฮองกง 
(เทียบเทา 181 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ซ่ึงในระหวางปปจจุบัน คดีดังกลาวอยูใน
ระหวางการดําเนินคดีในชั้นศาล  

ฝายบริหารของธนาคารฯและบริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญ
จากคดีฟองรองและกรณีการถูกเรียกรองคาเสียหายดังกลาวขางตนตองบการเงิน 

A5-61



49 

3.25.3 ภาระผูกพันอื่น 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการดานคอมพิวเตอรในการจาย
คาบริการตามอัตราคงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่
ระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารสํานักงานและ
สาขา สัญญามีอายุประมาณ 3 ป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 70 
1 ถึง 3 ป 37 

3.26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
3.26.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาทางการเงินทําใหไมสามารถชําระหนี้ที่มีตอธนาคารฯเมื่อครบ
กําหนดได  หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชําระหนี้ใหกับธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่องกับเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ และ                  
การค้ําประกันการกูยืมและอื่น ๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย ภายใตแนวทางการกํากับแบบรวมกลุม
ของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารฯกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิธีการใน            
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแตขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห                
ความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ นอกจากนี้ธนาคารฯไดนําระบบ Credit Scoring 
มาใชกับสินเชื่อเชาซื้อรายยอยโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อใหสะทอนความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯไดจัดใหมีการสอบทาน
สินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อที่จะ
เปนปญหาในอนาคต ดังนั้นธนาคารฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจาก
การใหสินเชื่อและการค้ําประกันการกูยืมนี้ นอกจากนี้การใหสินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการ
กระจุกตัวอยูในระดับต่ําเนื่องจากธนาคารฯมีฐานลูกคาที่หลากหลายและมีลูกคารายยอยอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตาม
บัญชีของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล 
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คุณภาพของความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อตามสัญญาเชาซื้อของธนาคารฯ ซ่ึงเปนเงินใหสินเชื่อ
สวนใหญของธนาคารฯมีรายละเอียดดังนี้ 

ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเชาซ้ือที่ไมเกินกําหนดชําระของธนาคารฯ สามารถจําแนก
คุณภาพของความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อออกเปน 3 กลุม ไดแก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก 
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และสินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตามประมาณการคา            
ความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง
สินเชื่อที่มีคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ป นอยกวาหรือเทากับรอยละ 
0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุม สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึงสินเชื่อท่ีมีคาความเสียหายที่คาดวา
จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ประหวางรอยละ 0.2 ถึง รอยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพ     
ปานกลาง หมายถึงสินเชื่อที่มีคาความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปมากกวา
รอยละ 2   

ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเชาซื้อจําแนกตามคุณภาพของสินเชื่อไดดังนี้  
(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
สินเชื่อท่ียังไมเกินกําหนดชําระ   

สินเชื่อท่ีมีคุณภาพสูงมาก 70,228 57,448 
สินเชื่อท่ีมีคุณภาพสูง 30,510 22,443 
สินเชื่อท่ีมีคุณภาพปานกลาง 3,830 3,033 
รวม 104,568 82,924 

สินเชื่อท่ีเกินกําหนดชําระระหวาง 31 วนั ถึง 90 วัน  6,360 6,440 
สินเชื่อท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน 1,460 1,386 

รวมทั้งหมด 112,388 90,750 
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 3.26.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของตราสารและอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือ
เงินกองทุนของธนาคารฯ 

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามา
ประยุกตใช โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพยและหนี้สินทาง  
การเงินของธนาคารฯจะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที่
เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแตละประเภท นอกจากนี้ธนาคารฯยังไดใชกระบวนการ
ทดสอบยอนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง Value at Risk 
และการประเมินความเสี่ยงภายใตภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใชประกอบการวัดความ
เสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจากแบบจําลองไดถูกกําหนดใหอยูในเหตุการณที่เลวรายที่สุด ทั้งนี้
วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลองของหลักทรัพยจะตองไดรับการประเมิน
ความเสี่ยงและบริหารจัดการอยางเพียงพอ 

 3.26.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพยทางการเงินที่มีราคาซื้อขาย
ในตลาด 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพยทางการเงินของธนาคารฯที่
มีราคาซื้อขายในตลาด ณ วันที่ในงบดุลประเมินโดยแบบจําลองภายในตาม
หลักการ Value at Risk คาความเสี่ยงที่คํานวณไดจากแบบจําลอง Value at Risk 
เปนคาที่ใชประมาณมูลคาความสูญเสียสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพยทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด 
เปนระยะเวลา 1 ป แสดงดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
สินทรัพยทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด   
ตราสารหนี้ 23 95 
เงินตราสกุลตางประเทศ 7 10 
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3.26.2.2 ความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ประเมินจากความออนไหวของรายไดดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ป ตอ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภายใตโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารฯ ณ วันที่ใน     
งบดุลโดยกําหนดใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและยังไม
พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพยและหนี้สิน แสดงดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ความออนไหวของ                     

รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย   
   ดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (258.13) (279.80) 
   ดอกเบี้ยลงรอยละ 1 258.13 279.80 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอยาง
คอยเปนคอยไปของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงจะแสดงถึงสภาพของการดําเนินธุรกิจที่แทจริง
ไดดีกวา ความออนไหวของรายไดดอกเบี้ยสุทธิที่เกิดขึ้นจะนอยกวาผลกระทบตอ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิจากการวิเคราะหขางตน ความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินที่
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไมไดนับรวมถึงสถานะ
ของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซ่ึงไดแสดงไวในสวนของความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพยทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแลว 
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3.26.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ธนาคารฯมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่
สําคัญดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 

 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 903 903 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 11,371 989 12,360 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - 4,337 763 5,100 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (1) 8,523 135,335 1,446 145,304 
 8,523 151,043 4,101 163,667 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 30,386 18,004 219 48,609 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 97 8,770 - 8,867 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 532 532 
เงินกูยืม - 87,974 - 87,974 
 30,483 114,748 751 145,982 
(1) ยอดคงเหลือของเงนิใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อที่
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 

 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน 
 มีอัตราดอกเบี้ย    
 ปรับขึ้นลง มีอัตรา   

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบี้ยคงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสด - - 826 826 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 9,901 2,174 12,075 
เงินลงทุน - สุทธ ิ 101 7,612 697 8,410 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (1) 8,341 100,279 580 109,200 
 8,442 117,792 4,277 130,511 
หนี้สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 25,227 31,458 246 56,931 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 21 4,300 - 4,321 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - 345 345 
เงินกูยืม - 55,547 - 55,547 
 25,248 91,305 591 117,144 
(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ไดรวมเงินใหสินเชื่อ

ที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง 
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) โดยนับจากวันที่ในงบดุล
ไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม รอยละ 
สินทรัพยทางการเงนิ        
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - 11,371 - - - 11,371 1.6209 

เงินลงทุน - สุทธิ 41 1,476 480 2,335 5 4,337 5.3206 
เงินใหสินเชื่อและลกูหนี้ 6,021 13,061 30,425 83,256 2,572 135,335 6.5396 
 6,062 25,908 30,905 85,591 2,577 151,043  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,606 12,245 3,844 309 - 18,004 1.7824 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน 776 4,219 37 3,738 - 8,770 2.4955 

เงินกูยืม 1,921 52,185 18,408 9,460 6,000 87,974 2.2507 
 4,303 68,649 22,289 13,507 6,000 114,748  

 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย 

รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม รอยละ 
สินทรัพยทางการเงนิ        
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - 9,901 - - - 9,901 1.2154 

เงินลงทุน - สุทธิ 59 522 1,483 4,572 976 7,612 4.2859 
เงินใหสินเชื่อและลกูหนี้ 1,017 9,571 23,642 64,584 1,465 100,279 7.1677 
 1,076 19,994 25,125 69,156 2,441 117,792  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 3,497 21,244 6,220 497 - 31,458 1.4297 
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน 642 2,773 127 758 - 4,300 2.4168 

เงินกูยืม 2,870 34,764 12,483 1,430 4,000 55,547 1.9599 
 7,009 58,781 18,830 2,685 4,000 91,305  

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได) 
ตามที่แสดงในตารางขางตนแสดงยอดกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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3.26.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการ
ชําระเงินเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถ
จัดหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซ่ึงอาจทําให
เกิดความเสียหายตอธนาคารฯได ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยปจจัยภายในขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินและการสํารอง
สินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับภาวะ
สภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่นของผูฝากเงินเปนหลัก 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยหนวยงานบริหารเงินจะทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคลองในแตละวัน 
ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑของ
ทางการ หนวยงานบริหารความเสี่ยงจะติดตามและควบคุมการดํารงฐานะสภาพคลองของ
ธนาคารฯใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนด 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองประกอบดวย การบริหารจัดการ
โครงสรางกระแสเงนิสด การกระจุกตัวของเงินฝาก  สินทรัพยสภาพคลอง รวมถึงแผนฉุกเฉิน
เพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan) กลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดพิจารณาถึงสภาพคลองในตลาด รวมทั้งผลกระทบตอสถานะ
ความเสี่ยงของธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดการณขึ้น ในสวนของความ
เสี่ยงจากความไมสอดคลองกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพยและหนี้สินตามอายุสัญญา  
(Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพยสภาพคลองสูงมีอยางเพียงพอและจะถูกติดตาม
อยางสม่ําเสมอ การจัดหาแหลงเงินทุนและการกระจุกตัวของแหลงเงินทุนจะตองถูกวางแผน
เพื่อใหความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม  นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสําหรับการ
บริหารจัดการสภาพคลองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหสามารถนํามาใชได
ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กลาวไวขางตนธนาคารฯยังกําหนดสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝาก
และเงินกู ระดับของสินทรัพยสภาพคลองเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยฐานะความเสี่ยงดาน
สภาพคลองจะถูกติดตามอยางสม่ําเสมอเปนรายวันและรายงานตอผูบริหารและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณฉุกเฉินดานสภาพคลอง โดยพิจารณาทั้งสถานการณของ
ธนาคารฯและสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซ่ึงทําใหมีปริมาณเงินไหล
ออกจากธนาคารฯมากกวาปกติ  
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ธนาคารฯมีแหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญจากการระดมเงินฝากและตั๋วแลกเงินเปนหลัก โดย
จากสถานการณที่ผานมาเงินทุนจากเงินฝากและตั๋วแลกเงินยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุ
ที่ต่ําโดยสวนใหญลูกคาจะฝากเงินหรืกซ้ือตั๋วแลกเงินกับธนาคารฯตอไป นอกจากนี้ธนาคารฯ
ยังมีหุนกูดอยสิทธิอีกจํานวนหนึ่ง  สําหรับการใชไปของเงนิทุนนั้น สวนใหญอยูในรูปแบบ
ของเงินใหสินเชื่อเปนหลัก โดยเงินทุนสวนหนึ่งจะดํารงเปนสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ทั้งนี้ธนาคารฯมีวงเงินที่อาจจะใหสินเชื่อภายในกลุมธุรกิจการเงิน
เพื่อเปนการสนับสนุนสภาพคลองยามจําเปนสําหรับบริษัทในกลุม  

3.26.3.1 ปรมิาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนด  
 (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ระยะเวลาคงเหลือ  

 
นอยกวา 3 
เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน มากกวา 1 ป รวม 

หนี้สิน 108,339 17,359 4,929 19,508 150,135 

 เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาหนี้สินสวนใหญของธนาคารฯจะยังคงถูกนํามาฝากหรือ
ซ้ือตั๋วเงินใหมในอัตราที่สูงถึงรอยละ 90 โดยเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรม
ดังกลาวปริมาณเงินจะต่ํากวาขอมูลตามระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนด ทั้งนี้
ปริมาณหนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา 3 เดือนนั้นเปนเงินฝากกระแสรายวัน
และออมทรัพยประมาณรอยละ 28 ซ่ึงเงินฝากประเภทดังกลาวจะมีลักษณะไม
ออนไหวและไมมีการเคลื่อนยายปริมาณเงินที่รวดเร็ว 

3.26.3.2 ปริมาณและองคประกอบสินทรัพยที่มีสภาพคลองและอัตราสวนการวัดคาความเสี่ยง  

(หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2553 
องคประกอบของสินทรัพยที่มีสภาพคลอง  
   เงินสด    903      
   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธ ิ 12,360 
   เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธ ิ 2,463 
   รวมสินทรัพยที่มีสภาพคลอง(1) 15,726 
   ความตองการสินทรัพยสภาพคลองตามเกณฑ(1) 3,103 
(1)  สินทรัพยสภาพคลองและความตองการสินทรัพยพิจารณาตามเกณฑภายใน 
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 ธนาคารฯมีนโยบายในการดํารงฐานะสินทรัพยสภาพคลองตามเกณฑของธนาคารฯ 
โดยจะตองสูงกวาความตองการสินทรัพยสภาพคลองตามเกณฑภายในโดย ณวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯมีสินทรัพยสภาพคลองซึ่งคํานวณเปนรายวันอยูที่ 
15,726 ลานบาท สูงกวาความตองการสินทรัพยสภาพคลองตามเกณฑซ่ึงธนาคารฯ
พิจารณาเปนรายวันที่ 3,103 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีวงเงินกูยืมในกรณี
ฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึงวงเงินกูยืมระหวางธนาคาร ซ่ึงเพียง
พอที่จะรองรับความตองการสภาพคลองที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.26.3.3 วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 เมื่อ     ไมมี หนี้ท่ีไมกอให  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด เกิดรายได * รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 903 - - - - - - 903 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 989 11,371 - - - - - 12,360 
เงินลงทุน - สุทธิ 41 1,476 480 2,335 5 763 - 5,100 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 8,266 11,905 31,068 86,327 4,120 - 3,618 145,304 
 10,199 24,752 31,548 88,662 4,125 763 3,618 163,667 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 32,211 12,245 3,844 309 - - - 48,609 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 873 4,219 37 3,738 - - - 8,867 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 532 - - - - - - 532 
เงินกูยืม 1,921 52,185 18,407 9,461 6,000 - - 87,974 
 35,537 68,649 22,288 13,508 6,000 - - 145,982 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน 
การกูยืม - 182 12 - - - - 194 

ภาระผูกพันอื่น 33 5 259 481 - 625 - 1,403 
* หนี้ท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        
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 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 เมื่อ     ไมมี หนี้ท่ีไมกอให  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป กําหนด เกิดรายได * รวม 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 826 - - - - - - 826 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,174 9,901 - - - - - 12,075 
เงินลงทุน - สุทธิ 689 522 1,584 4,572 976 67 - 8,410 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 1,629 8,001 24,309 69,055 2,122 - 4,084 109,200 
 5,318 18,424 25,893 73,627 3,098 67 4,084 130,511 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 28,970 21,244 6,220 497 - - - 56,931 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 663 2,773 127 758 - - - 4,321 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 345 - - - - - - 345 
เงินกูยืม 2,870 34,764 12,483 1,430 4,000 - - 55,547 
 32,848 58,781 18,830 2,685 4,000 - - 117,144 
รายการนอกงบดุล         
การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกัน 
การกูยืม - - 22 - - - - 22 

ภาระผูกพันอื่น 31 385 457 300 - 444 - 1,617 
* หนี้ท่ีระงับการรับรูรายไดตามเกณฑ ธปท.        

3.26.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ก)    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารฯมียอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินที่เปน  
เงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญคือ เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 20 ลานเหรียญ
ฮองกง (มูลคาตามวิธีราคาทุนหลังหักสํารองเผื่อการดอยคาคิดเปนจํานวนเงิน 49 ลานบาท)  

ข)   เงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ตางประเทศจํานวนเงิน 6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (มูลคา
ราคาทุนตัดจําหนายคิดเปนจํานวนเงิน 197 ลานบาท) ซ่ึงธนาคารฯไดทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงเต็มจํานวนมูลคาเงินลงทุนตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.26.5 
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3.26.5 ตราสารอนุพันธ 

ธนาคารฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงและเพื่อคา 

ก)  ตราสารอนุพันธที่จัดประเภทเปนตราสารอนุพันธเพื่อคา 

ก.1)  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) 

ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ โดยธนาคารฯไดมี
การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) เพื่อเปน
เครื่องมือบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 
โดยธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการจายอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และรับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 
มูลคาสัญญา  

(Notional amount) 
มูลคายุติธรรม 
กําไร (ขาดทนุ) 

ป 2555 300 2 

ก.2) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross currency swap agreement) 

 ธนาคารฯไดมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ตางประเทศ
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จํานวนสัญญา 
มูลคาสัญญา 

(Notional amount) 
มูลคายุติธรรม 
กําไร (ขาดทนุ) 

ป 2556 4 181 11 
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3.26.6 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของธนาคารฯ 
มีดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

รายการ มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
สินทรัพยทางการเงิน     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,360 12,360 12,075 12,075 
เงินลงทุน - สุทธิ  5,100 5,100 8,410 8,410 
เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 141,445 145,253 107,112 110,444 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 48,609 48,609 56,931 56,931 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,867 8,867 4,321 4,321 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 532 532 345 345 
เงินกูยืม 87,974 88,061 55,547 55,488 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้นมูลคายุติธรรมจะถูกพิจารณาพรอม
กับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และสําหรับมูลคาตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินนั้น คือ มูลคาตามบัญชีสุทธิของเครื่องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด   
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4. เหตุการณท่ีสําคัญในระหวางปและขอมูลอ่ืน  
4.1 การปรับโครงสรางการถือหุน 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 
จํากัด (มหาชน)ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหุนสวนที่เหลือของธนาคารฯรอยละ 
0.49 จากผูถือหุนรายยอยหลังจากที่การปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกแลวเสร็จในเดือน
มกราคม 2552 โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทดําเนินการเพื่อการแลกเปลี่ยนหุนตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ราคาเสนอขายของหุนเพิ่มทุนหรือราคาซื้อจะไมเกินราคามูลคาทางบัญชีของ
ธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรับปรุงดวยเงินปนผลจายจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 
และไมเกินราคาแลกเปลี่ยนหุนตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนที่สําเร็จแลว  

 ในระหวางป 2553 บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการออกหุนสามัญของ
บริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญสวนที่เหลือของธนาคารฯจากผูถือหุนรายยอยจํานวน 1,039,099 หุน
ในมูลคาหุนละ 14.66 บาท เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 15 ลานบาทและไดดําเนินการซื้อหุนสามญัสวน
ที่เหลือของธนาคารฯจากผูถือหุนรายยอยจํานวน 24 หุนในมูลคาหุนละ 14.66 บาท เปนจํานวนเงินรวม 
352 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนในธนาคารฯของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เพิ่ม
เปนอัตรารอยละ 99.98 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของธนาคารฯ และคงเหลือหุนของธนาคารฯที่ถือโดย
ผูถือหุนรายยอยอีกเปนจํานวน 119,520 หุน (หุนสามัญจํานวน 119,416 หุนและหุนบริุมสทิธจิาํนวน 104 
หุน) หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.02 

4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 ในระหวางป 2553 ธนาคารฯไดจําหนายประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ

กําหนดทั้งจํานวนโดยมีกําไรจากการจําหนาย 68 ลานบาท 
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4.3 เงินปนผลจาย  
 

อนุมัติโดย เงินปนผลจายตอหุน 
จํานวน 

เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย 

 ในเดือน 
  หุนบุริมสิทธ ิ หุนสามัญ   
  บาทตอหุน บาทตอหุน (ลานบาท)  
เงินปนผลประจําป 
สําหรับป 2551 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2552 เมื่อวันที่          
24 เมษายน 2552 

1.65 0.65 657 เมษายน 2552 

เงินปนผลจายระหวางกาล
สําหรับป 2552 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 4/2552 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 

0.88 0.38 368 กรกฎาคม 2552

เงินปนผลจายระหวางกาล
สําหรับป 2552 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 

0.60 0.60 437 มกราคม 2553 

รวมเงินปนผลจายในป 2552   1,462  
      
เงินปนผลจายระหวางกาล 
สําหรับป 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/2553 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 

1.40 1.40 1,019 มกราคม 2554 

รวมเงินปนผลจายในป 2553   1,019  

4.4 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
นอกจากรายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3.23 ในระหวางป ธนาคารฯมีรายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ 
ดังนี้  

ป 2552 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ธนาคารฯไดซ้ือลูกหนี้เชาซื้อรถยนต ลูกหนี้ลีสซ่ิงรถยนตและทรัพยสิน        
รอการขายจากบริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด โดยธนาคารฯตกลงชําระคาตอบแทนการซื้อลูกหนี้และ
ทรัพยสินดังกลาวใหแกบริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 5,144 ลานบาท ซ่ึงราคา
ซ้ือดังกลาวเปนราคาตามมูลคายุติธรรมโดยมูลคายุติธรรมของลูกหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามสัญญาคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยสําหรับการปลอยสินเชื่อ
รายใหมในปจจุบันและมูลคายุติธรรมของทรัพยสินรอการขายอิงจากราคาตลาด และธนาคารฯไดจาย
ชําระเงินดังกลาวแลวในวันที่ 24 เมษายน 2552 บริษัทดังกลาวมีกําไรจากการโอนสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวประมาณ 102 ลานบาท 
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4.5 การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทยอย 
โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด เมื่อวันที่                    
27 ตุลาคม 2553 ไดอนุมัติใหบริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14 ลานบาท (หุน
สามัญ 140,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 100 ลานบาท (หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท) และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยแลว 

5. การอนุมัติงบการเงนิ 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 
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