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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป 
 
 สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในป 2548 ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องแตเปนไปแบบชะลอตัวเมื่อเทียบ
กับป 2547 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยลบทั้งในและตางประเทศ อาทิ ไขหวัดนก การกอความไมสงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ธรณีพิบัติคล่ืนสึนามิ ภัยแลง ภาวะอตัราดอกเบี้ยขาขึ้น อัตราเงินเฟอ ความผันผวนและระดับราคา
น้ํามันที่สูง รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศขยายตัวรอยละ 4.5 ชะลอจากป 2547 ที่
ขยายตัวรอยละ 6.2 อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหง
ประเทศไทย (Repo 14-days) 6 ครั้ง จากรอยละ 2.00 ของป 2547 มาอยูที่รอยละ 4.00 ณ ส้ินป 2548 และเมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2549 ไดปรับขึ้นเปนรอยละ 4.25  อัตราเงินเฟอในป 2548 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับรอยละ  4.5  ดัชนีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 6.8 ปดที่ระดับ 713.73 จุด ณ ส้ินป 2548 ขณะที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ีย
ตอวันลดลงถึงรอยละ19.8 เปน 16,454.04 ลานบาท  

 สําหรับภาคการเงินธนาคารนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด อันเปนผลจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่
มีจุดประสงคเพื่อจัดรูปแบบและบทบาทสถาบันการเงินใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้น และลดความ
ซ้ําซอนจากการมีสถาบันการเงินที่หลากหลาย ดังนั้นในปที่ผานมา สถาบันการเงินหลายแหงไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังใหจัดตั้งธนาคารพาณิชย หรือธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ทั้งนี้ ดวยโครงสรางสถาบันการเงินที่
เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับกฎระเบียบของทางการที่ผอนคลายใหสถาบันการเงินประกอบธุรกิจไดหลากหลายมากขึ้น ทําให
ภาวะการแขงขันมีความเขมขนมากขึ้น ทั้งจากธนาคารพาณิชยเดิมที่แข็งแกรง ธนาคารพาณิชยใหมที่จัดตั้งขึ้นตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร โดยเฉพาะดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่
หลากหลายและครบวงจร และตอบสนองความตองการของลูกคา ทําใหการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยตองเผชิญกับความ
ยากลําบาก และความทาทาย ซึ่งในระยะยาวจะชวยใหการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยดีขึ้น   

 จากแผนแมบทพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกลาว บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสถาบันการเงินแหง
แรกที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง ไดเปล่ียนชื่อเปน ธนาคาร ทิสโก จํากัด 
(มหาชน) (“ธนาคาร”) และเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา พรอมกับปรับสํานักงานอํานวยสินเชื่อ
ทั้ง 14 แหงทั่วประเทศ เปนสาขาของธนาคาร โดยธนาคารมุงเนนการขยายบริการทางการเงินใหแกลูกคาของธนาคารอยาง
ครบวงจร และไดปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) มุงเนนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑและชองทางการขายที่ตอบสนองความตองการของลูกคา การเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในกรอบธุรกิจเดิม 
ควบคูกับการพัฒนาและใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและเครือขายธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทยอย 8 แหง 
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก ธุรกิจธนาคารพาณิชย (เดิมคือ ธุรกิจเงินทุน) และธุรกิจหลักทรัพย 

  ธุรกิจธนาคารพาณิชย เปนการดําเนินงานโดยธนาคาร ผานสํานักงานใหญ สาขาของธนาคาร 14 แหง และบริษัท
ยอย ใหบริการดานรับฝากเงิน และการใหกูยืมเงินหรือใหสินเชื่อประเภทตางๆ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตาม
ความตองการของลูกคาทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง เงินใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อโครงการ 
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเชาซื้อทั้งรถยนต จักรยานยนต และเครื่องจักร นอกจากนี้ 
ธนาคารยังใหคําปรึกษาและบริการอื่นดานเงินกูอยางครบวงจร  
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 ในสวนของธุรกิจหลักทรัพย เปนการดําเนินการผานบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  (“บล. ทิสโก”) 
เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 2 ใหบริการธุรกิจหลักทรัพย ผานสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา
จํานวน 5 แหง ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริการซื้อขายทางอินเทอรเน็ต การเผยแพรงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล และบริการดานวาณิชธนกิจ สําหรับการทําธุรกิจหลักทรัพยในตางประเทศ เปนการดําเนินการผาน บริษัท ทิสโก  
ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด ซึ่งเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย   นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจหลักทรัพย ยัง
ครอบคลุมถึงธุรกิจจัดการกองทุน โดยใหบริการผานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) ครอบคลุม
การจัดการกองทุนทุกประเภท ไดแก กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

  การดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยในป 2548 มีกําไรสุทธิ 1,790.85 ลานบาท ลดลงจากป 2547 
รอยละ 19.5 โดยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 3,103.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 ตามการเติบโตของธุรกิจ
สินเชื่อเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน ขณะที่มีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,057.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 24.6 
เนื่องจากการลดลงของรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจที่ลดลงตามภาวะการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย สวนคาใชจายดอกเบี้ยมีจํานวน 1,464.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35.2 โดยสวนใหญเปนดอกเบี้ยจาย
สําหรับเงินฝากที่เพิ่มขึ้นหลังจากปรับสถานะเปนธนาคาร และคาใชจายการดําเนินงานมีจํานวน 2,892.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 9.3 เปนคาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และคาใชจายใน 
การดําเนินงานในการปรับสถานะเปนธนาคาร โดย ณ ส้ินป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตอหุนปรับลดเทากับ 
2.20 บาท และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยเทากับรอยละ 14.0   

  ธนาคารไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ
หลักการและแนวทาง รวมทั้งกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร และจัดใหมีระเบียบปฏิบัติและคูมือ 
จรรยาบรรณ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ถือปฏิบัติและมีการติดตามนโยบายที่นําไปใชอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ใน
ป 2548 ธนาคารไดวาจางบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ทําการประเมินจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Rating) ของธนาคาร โดยธนาคารไดคะแนนรวม 8.15 อยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งคะแนนดังกลาว
สะทอนถึงการมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจนระหวางธนาคารและบริษัทยอย มีระบบการปองกันการใชขอมูลภายในที่รัดกุม 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง เชื่อถือได ผานชองทางตางๆ ที่ผูลงทุนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน  และ
ธนาคารยังมีการกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายยอยในสัดสวนที่สูง  

 จากการที่คณะกรรมการ และธนาคารมุงเนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ในป 2548 คณะกรรมการ
ธนาคารไดรับรางวัล คณะกรรมการแหงป – ดีเลิศ ประจําป 2547/ 2548 (Board of the Year for Exemplary Practices) 
เปนปที่ 2 ติดตอกัน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยความสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และธนาคารไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report จากงาน SET Awards 2005 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเปนรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนดีเดนในดานการรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
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 นอกจากนี้ ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอย 3 บริษัท ไดรับรางวัลในดานตางๆ ดังนี้ 1) ธนาคารไดรับรางวัล Best 
Performance สําหรับกลุมธุรกิจการเงิน จากงาน SET Awards 2005 ซึ่งมอบใหกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มี
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดีเดน ในป 2547  2) บล. ทิสโก ไดรับการจัดอันดับใหเปน Best Local Brokerage ของ
ประเทศไทย ประจําป 2548 จากนิตยสาร Asiamoney Broker’s Poll เปนปที่ 2 ติดตอกัน 3) บลจ. ทิสโก ไดรับรางวัล Best 
Asset Management Company จาก SET Awards 2005 ในสาขา Open-End General Fixed Income Funds ดวยผลงาน
การบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง และ 4) บริษัท ไฮเวย จํากัด ไดรับรางวลั 
Best Employer in Thailand 2005 และรางวัล Highly Commended Best Employers in Asia 2005  จัดโดย Hewitt 
Associates รวมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพบางกอกโพสต 

  นอกเหนือจากแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักบรรษัทภิบาลที่ดีแลว ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) เปนอีกส่ิงหนึ่งที่ธนาคารใหความสําคัญและพัฒนากิจกรรมตางๆ มาอยาง
ตอเนื่อง และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกรที่พนักงานมีสวนรวมเปนประจําทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาของเยาวชน 
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมผาน “มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล” เปนหลัก โดยใหความสําคัญกับโครงการระยะยาวที่สงเสริมผูดอยโอกาสให
พัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ในแตละป มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาจํานวนกวา 
3,600 ทุนแกเด็กนักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทั่วประเทศ กวารอยละ 60 เปนทุนการศึกษาที่ใหอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุน
โอกาสทางการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาเปนจํานวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 94,945,112 บาท และทุนประกอบอาชีพและทุนรักษาพยาบาล เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  5,742,745 บาท 

 ปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางการปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร และเขาถือหุนทั้งหมดในธนาคารและ
บริษัทยอยอื่นๆ โดยบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแทนธนาคารทิสโก ทั้งนี้ 
การปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) ลดความเส่ียงทางธุรกิจ 2) ลดความตองการ
เงินกองทุน และ 3) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับรางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของสถาบันการเงิน 
(Consolidated Supervision) ที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีกําหนดจะนําออกใชในป พ.ศ. 2549 โดยธนาคารได
คํานึงถึงการเพิ่มมูลคาของผูถือหุนในระยะยาวเปนสําคัญ แผนการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวไดรับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของธนาคารแหง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งคาด
วาการปรับโครงสรางจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2549 
 
 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท : ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 
Home Page : www.tisco.co.th   
โทรศัพท : (66) 2633 6000 
โทรสาร : (66) 2633 6800 

บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด 

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
เลขที่ 2 / 7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 0 2596 9000 โทรสาร 0 2832 4994-6 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0 2544 1111 โทรสาร 0 2937 7748 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0 2633 6898 โทรสาร 0 2633 6818 

ผูสอบบัญชี : นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(การปรับโครงสรางการถือหุน
เปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง) 

: บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 
อาคารธนภูมิ ชั้น 10  
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2652 7858-64 โทรสาร 0 2652 7867 
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1. ปจจัยเสี่ยง  
 
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารไดกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไว 
อยางเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วทั้งองคกร รวมถึงการรักษามาตรฐานของ
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในขณะเดียวกันธนาคารยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน
ของธนาคารในระยะยาว 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญ ที่ธนาคารไดยึดถือปฏิบัติเปนการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง 
องครวมของธนาคารมีดังตอไปนี้ 

(1) การบริหารความเสี่ยงอยางรวมศูนย 
ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย โดยทําการรวบรวมขอมูล

ฐานะความเสี่ยงจากกิจการตางๆในกลุมทิสโกเพื่อทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
กลยุทธทางธุรกิจ เพื่อใชในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

(2) สายธุรกิจเปนเจาของการบริหารความเสี่ยงภายใตการดูแลที่เปนอิสระ 
แตละหนวยธุรกิจมีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและ

เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หนวยงานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยง 
อยางเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี่ยงอยางครบถวน 
 ธนาคารมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิน 
ความเสี่ยงอาจเริ่มจากการใชดุลยพินิจของผูชํานาญการซึ่งเปนวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะหในเชิงปริมาณ
และสถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอน 
ที่สําคัญ คือ การวิเคราะหความเสี่ยงในสถานการณปกติ และการจําลองสถานการณที่ไมปกติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของธนาคาร 

(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน 
 เนื่องดวยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผูถือหุน ดังนั้นธนาคารจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปจจัย 
ความเสี่ยงไวภายใตมาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง Value at Risk (VaR) คาปจจัยความเสี่ยงตางๆจะถกู
เปล่ียนแปลงเปนระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว ภายใตการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดของธนาคาร การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญในการสรางความเขาใจและความสอดคลองให 
เกิดขึ้นกับผูบริหารของหนวยธุรกิจแตละหนวย นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภท
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เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององคกร และจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอยางมี
ประสิทธิผลทั้งในระดับองคกรและหนวยธุรกิจ 

(5) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง 
เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มตอผูถือหุน องคประกอบความเสี่ยงตางๆจะถูกนําเขามาใชในการวัดประสิทธิภาพทาง

ธุรกิจโดยมีเปาหมายสําคัญในการเพิ่มมูลคาผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน ความเสี่ยงในดานตางๆจะถูกนําเขา
มาประกอบการพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑและบริการเพื่อใหไดผลกําไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสวนงานที่ยัง
มีอัตราผลตอบแทนตอหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 

(6) การบริหารพอรตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการปองกันความเสี่ยง 
 การบริหารพอรตความเสี่ยงจะมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเปนหลักการสําคัญในทุก
ธุรกิจของธนาคาร เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผูบริหารและผูจัดการของหนวย
ธุรกิจทุกระดับจะนําหลักการกระจายความเสี่ยงเขามาใชพิจารณาอยางเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและ
เพดานความเสี่ยงตางๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(7) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ด ี
ธนาคารมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคลองกับกฎระเบียบและ

แนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎระเบียบ
อื่นๆที่เกี่ยวของ  
 
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร คณะกรรมการ
บริหารทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภท
ความเสี่ยง ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจตางๆจะทําหนาที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงดาน 
กลยุทธของทั้งองคกรและของแตละสายงาน ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนโดยฝายวางแผนและงบประมาณและบริหารตนทุน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกรใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ฝายบริหารความเสี่ยงเปนหนวยงานสนับสนุน สําหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการ
และผูรับมอบอํานาจเฉพาะกิจเปนผูดูแล เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา 
คณะกรรมการกํากับการลงทุน และหัวหนาสายสินเชื่อ เปนตน โดยมีหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน สํานักคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ ฝายควบคุมภายใน ฝายกํากับ และฝายกฎหมาย ทั้งนี้สายธุรกิจทุกสายจะเปนเจาของความเสี่ยงและ
รับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงในสวนงานของตนภายใตนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรม การ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจตางๆ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการ
บริหารความเสี่ยงมีดังนี้  

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการของธนาคารจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรม 

การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคัญในการทบทวนและอนุมัตินโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยงเปนประจําทุกป รวมทั้งการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได เพื่อใหผูบริหารนําไปยึดปฏิบัติตามหลักการ 
พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต
การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของธนาคาร มีอํานาจหนาที่และ 

ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององคกร เพื่อใหการดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม พรอมทั้งกําหนดกลยุทธ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงทําหนาที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไดพิจารณา พรอมทั้งจัดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห และติดตามผล 
การบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ เพื่อรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน 
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแลการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปญหา และหัวหนาสายสินเชื่อ ทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหนวยงานที่ให
การสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการของธนาคารจะทําการติดตามผล 
การทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เปนประจําทุกเดือน 
 
ความเส่ียงดานตางๆ 
 
1.1 ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน
สัญญา ทําใหไมสามารถชําระหนี้ที่มีตอธนาคารเมื่อครบกําหนดได หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชําระหนี้ใหกับธนาคาร 
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไมมีหลักประกันคุมครอง จะมีผลทําใหธนาคารตองกันสํารองหนี้สูญมากขึ้น  
อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอรต 
สินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขาย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับภาพรวม ใหมีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง 
อยางเหมาะสม และกําหนดหลักเกณฑในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) ตางๆ เพื่อการประเมิน 
ความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อทําหนาที่ดูแลการอนุมัติและติดตามสินเชื่อแตละรายการ 
ใหมีการปฏิบัติโดยรัดกุมตามหลักเกณฑของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหาทําหนาที่คอย
ติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขายอยางใกลชิด ปจจัยความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่สําคัญมี
ดังตอไปนี้ 
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1.1.1 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 

สินเชื่อดอยคุณภาพหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได คือ สินเชื่อจัดชั้นประเภทต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ 
ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มี   
มูลคา 2,912.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.5 ของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้รวม ลดลงจากสิ้นป 2547 ซึ่งมีจํานวน 3,303.78 
ลานบาท สาเหตุมาจากการปรับโครงสรางหนี้ของสินเชื่อธุรกิจและคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น 

จะเห็นวา สินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอย มีแนวโนมลดลงทั้งในดานจํานวนเงินและอัตราสวน 
เมื่อเทียบกับสัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารพาณิชยทั้งระบบที่อัตรารอยละ 8.3 ของสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 โดยสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอยอยูในระดับต่ํากวาอุตสาหกรรม อันเปนผลจาก
ความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เพิ่มขึ้น และจํานวนหนี้เสียใหมที่อยูในระดับต่ํา 

สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 รอยละ 
ของสินเชือ่ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ รอยละ 
ของสินเชือ่ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธรุกิจ 9.2   1,009.82 30.6 7.8 996.17 34.2 (1.4) 
  การผลิตและการพาณิชย 7.6 417.24 12.6 5.6 379.22 13.0 (9.1) 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 16.9 590.67 17.9 14.5 601.38 20.6 1.8 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 0.1 1.42 0.0 0.8 14.04 0.5 888.7 
  สินเชือ่ธุรกิจอื่น ๆ 0.3 0.49 0.0 1.3 1.53 0.1 212.2 
สินเชื่อรายยอย 2.7 1,095.15 33.1 2.5 1,188.01 40.8 8.5 
  สินเชือ่เชาซือ้ 1.9 719.52 21.8 1.9 874.51 30.0 21.5 
  สินเชือ่เพ่ือการเคหะ 15.7       375.63 11.4 14.4 313.49 10.8 (16.5) 
อื่นๆ 23.6 1,198.81 36.3 13.8 728.73 25.0 (39.2) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 5.8   3,303.78 100.0 4.5 2,912.91 100.0 (11.8) 

สินเชื่อดอยคุณภาพสวนใหญมาจากสินเชื่อสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสินเชื่อเชาซื้อ ในขณะที่สินเชื่อ 
ดอยคุณภาพของธุรกิจเชาซื้อถึงแมวาจะเพิ่มขึ้นมาก แตถือวาเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของขนาดของ 
เงินใหสินเชื่อ ซึ่งเพิ่มจาก 38,573.79 ลานบาทในป 2547 เปน 45,074.07 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  สวนสินเชื่อ
ดอยคุณภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากภาวะการแขงขันสูง ประกอบกับความตองการของตลาดมีอัตรา
การเติบโตคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับปริมาณการขยายตัวของธุรกิจ   ในป 2548 ธนาคารไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,202.34 ลานบาท โดยการปรับโครงสรางหนี้สวนใหญเปนการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขการชําระหนี้  ธนาคารมีสินเชื่อดอยคุณภาพที่ปรับโครงสรางหนี้และปฏิบัติไมไดตามเงื่อนไขเทากับ 402.12 ลานบาท
ลดลงจากสิ้นป 2547 จํานวน 43.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.0 ของยอดคงคางของเงินใหสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้
ทั้งหมด  

เพื่อเปนการรองรับการขาดทุนจากสินเชื่อดอยคุณภาพในปจจุบัน การดอยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต การขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ การดอยมูลคาของหลักประกัน และการดอยคุณภาพของสินเชื่อที่ 
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ปรับโครงสรางหนี้และไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 3,484.73 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 
3,169.30 ลานบาท และบริษัทยอย จํานวน 315.43 ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมี
สัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดเทากับรอยละ 
119.6 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของธนาคารจํานวน 3,169.30 ลานบาท 
แบงเปนเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 2,276.52 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองของธนาคาร 
คิดเปนรอยละ 139.2 ของเงินสํารองที่คํานวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้ง
สํารองอยางระมัดระวังของธนาคาร คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินนี้จะสามารถนํามาใชรองรับความเสียหายที่ไมอาจ 
คาดการณในอนาคตได ซึ่งหากคุณภาพของสินทรัพยในอนาคตไมดอยคุณภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ภาระการตั้งสํารองหนี้สูญ
ของธนาคารในอนาคตจะอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเทานั้น 

 
1.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดสวนรอยละ 70.5 และ 
19.9 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ โดยในสวนของสินเชื่อเชาซื้อจํานวน 45,074.07 ลานบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยูใน
ระดับต่ํามาก และกลุมลูกหนี้เชาซื้อรายใหญ 10 รายแรกมีมูลคารวมกันเพียงจํานวน 220.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.5 
ของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ หรือรอยละ 0.3 ของเงินใหสินเชื่อรวม 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ไดแก ธุรกิจการผลิตและการพาณิชย จํานวน 6,779.39  
ลานบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง จํานวน 4,148.82 ลานบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 
1,655.62 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 53.4 32.7 และ 13.0 ของสินเชื่อธุรกิจ และรอยละ 10.6  6.5 และ 2.6 ของสินเชื่อรวม
ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาเห็นวามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยูบาง แตทางธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตางๆ
เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดสวน
เงินกูเทียบกับมูลคาของหลักประกันที่เหมาะสม และธนาคารยังจัดใหมีการประเมินและติดตามมูลคาหลักประกันอยาง
สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนตางๆในการควบคุมการเบิกจายเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ถาวัดจากการใหสินเชื่อธุรกิจแกกลุมลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรกที่มีมูลคารวม 3,778.90 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 29.7 ของสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งธนาคารไดจัดใหมีการติดตามคุณภาพของสินทรัพยอยางตอเนื่อง และไดกําหนดใหมี
หลักประกันเพียงพอเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได 
 

1.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 

เงินใหสินเชื่อสวนใหญรอยละ 96.1 ของธนาคาร เปนสินเชื่อมีหลักประกัน สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ทรัพยสินที่ให 
เชาซื้อยังถือเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังนั้นหากผูเชาซื้อไมชําระเงินตามกําหนดภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่กําหนด 
ธนาคารสามารถดําเนินการเขายึดและครอบครองทรัพยสินไดในทันที การเขาครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาซื้อและจําหนายตอ
ในตลาดรอง มีระยะเวลาคอนขางสั้น ซึ่งสามารถกระทําใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน  

ปจจัยความเสี่ยงตอหลักประกันของสินเชื่อเชาซื้อ คือ มูลคาของรถยนตเกา เนื่องจากรถยนตเปนทรัพยสินเชาซื้อ
หลักที่ธนาคารจะเขายึดและจําหนายตอในตลาดรถยนตเกา แลวนําเงินที่ไดจากการจําหนายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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หากมูลคาของรถยนตเกาลดลงมากเกินไป อาจทําใหไดเงินจากการขายหลักประกันไมคุมมูลหนี้ และสงผลเสียหายตอกําไร
และเงินกองทุนของธนาคาร มูลคาของรถยนตเกาขึ้นอยูกับหลายปจจัย ประกอบดวย สภาพความตองการรถยนตเกาโดยรวม 
ประเภทและยี่หอของรถ และปจจัยดานภาษีรถยนตที่อาจมีผลกระทบตอราคาขายรถใหม  

อยางไรก็ตามจากประวัติการยึดและจําหนายหลักประกันของการเชาซื้อรถยนต ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระ
เงินจากการจําหนายทรัพยสินไดในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงคาง ซึ่งจัดเปนอัตราที่สูง ทําให 
ผลกระทบตอกําไรของหนี้เสียลดนอยลงมาก นอกจากนี้ธนาคารไดดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการติดตามราคารถยนต
เกาอยางตอเนื่อง การเนนปลอยสินเชื่อใหมีมูลคาหลักประกันสูงกวามูลหนี้อยูตลอดเวลา การเรียกเงินดาวนในระดับที่
เหมาะสม และการเนนปลอยสินเชื่อสําหรับรถยนตที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันสวนใหญของธนาคารเปนอสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถ
นํามาใชหักการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพได ธนาคารไดดําเนินการประเมินราคาหลักประกัน
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารมีสัดสวนมูลคาหลักประกันที่ใชหักมูลหนี้ของสินเชื่อดอยคุณภาพใน 
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเปนรอยละ 26.5 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลคาของหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยเหลานี้ โดยมูลคาของอสังหาริมทรัพยจะขึ้นอยู
กับสภาพการณทางเศรษฐกิจเปนหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งอาจสงผลให
ธนาคารตองเพิ่มการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ 
การเขาครอบครองหลักประกัน ยังตองผานกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุงยากและใชเวลานาน อยางไรก็ตาม
ธนาคารไดติดตามขั้นตอนการทํางานดานการบังคับคดีอยางใกลชิด 

 
1.1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิ
หลังหักคาเผื่อการดอยคา 1,206.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.6 ของสินทรัพยรวม และคาเผื่อการดอยคาคิดเปนรอยละ 
4.3 ของมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชี  
 
1.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน 
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร 

ธนาคารไดนําเครื่องมือทางการเงิน เขามาชวยประเมินและควบคุมความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เชน 
แบบจําลอง Value at Risk เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร  
โดยยึดหลักการปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมเพื่อสรางผลตอบแทนใหไดในอัตราท่ีสูงที่สุดเมื่อคํานึงถึงความเสี่ยงที่มี
ปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 
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1.2.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนจํานวน 4,019.53 ลานบาท 
แบงเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตลาดจํานวน 3,224.72 ลานบาท และตราสารทุนที่ 
ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคาจํานวน 794.81 ลานบาท  

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งส้ิน 334.06 ลานบาท นอกจากนี้
ธนาคารและบริษัทยอยยังมีสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 กับราคาทุนของหลักทรัพย ที่ไมไดรับรูเปนรายไดตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 291.02 ลานบาท  

 
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (available for sale) จํานวน 3,224.72 ลานบาท ซึ่งจะ
สงผลตอกําไรขาดทุนของธนาคารและบริษัทยอยก็ตอเมื่อมีการขายหลักทรัพยออกไป อยางไรก็ตามปจจัยความเสี่ยงตอ 
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจะสงผลกระทบกับเงินกองทุนในสวนของผูถือหุนทันที  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมี
สวนตางจากการตีมูลคาตามราคาตลาดกับราคาตนทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย เปนจํานวน  291.02 ลานบาท ที่ยังไมรับรูเปน
รายได สวนตางของราคาดังกลาวเปนเสมือนเงินสํารองเผื่อการขาดทุนจากการลงทุนได ในกรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย
ปรับตัวลดลงในอนาคต 

ธนาคารไดนําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใชวัดความเสี่ยงดานตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน 
และรายงานใหกับผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายวัน Value at Risk บอกถึง 
ผลขาดทุนสูงสุดของพอรตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อม่ันและชวงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนของธนาคารมีคา Value at Risk สําหรับระยะเวลา 1 วัน และ  
ณ ความเชื่อม่ันรอยละ 99.0 เทากับ 89.33 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ 111.63 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  
สาเหตุหลักเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่ลดลงระหวางสิ้นป 2547 ถึงส้ินป 2548  ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอมูลคา
ความเสี่ยงของเงินลงทุน นอกจากนี้ธนาคารยังไดกําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทตางๆ เพื่อใชใน 
การควบคุมและติดตามความเสี่ยง เชน วงเงินการกระจุกตัว   วงเงินจํากัดขาดทุน เปนตน 
 

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพยประเภททุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนจํานวน 
794.81 ลานบาท โดยใชมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเผื่อการดอยคาแลว โดยลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 
ที่มีจํานวน 841.72 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับลดนโยบายในการรับชําระหนี้ดวยหลักทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ 
และหลักทรัพยที่รับมามีการทยอยขายออกไปในระหวางป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูความ
เส่ียงสําหรับเงินลงทุนสวนนี้จํานวน 248.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 13.97 ลานบาท  

ปจจุบันธนาคารไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียน แตมุงเนนการติดตามคุณภาพของ
หลักทรัพยอยางตอเนื่อง และขายหลักทรัพยออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  
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1.2.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบงเปนสองประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้  
 

(1) ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
สินทรัพยและหนี้สินของธนาคารที่ไมพรอมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป  
อาจทําใหตองรับภาระตนทุนดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายรับจากดอกเบี้ย สงผลทําใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยที่
ไดรับลดลง และกระทบตอกําไรและเงินกองทุนของธนาคารได 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่เปนเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินในการควบคุมดูแล
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว โดยควบคุม 
ดูแลโครงสรางกําหนดเวลาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
ธนาคารและบริษัทยอยมีโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบงตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้ 
           (หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยและหนีส้ิน 
เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 - 2 ป 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ป 

รวม 

สินทรัพย 14,636 20,596 15,009 25,042 75,283 
หนี้สิน 23,956 22,176   8,589   7,480 62,201 
สวนตาง   (9,320)   (1,580)   6,420 17,562 13,082 

 
หากนําความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยมาคํานวณ จะพบวาธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยงตอ 

การขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอยูเล็กนอย โดยหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับปจจุบันไปอีกรอยละ 1 ตอป จะมีผลกระทบทําให
รายไดดอกเบี้ยสุทธิสําหรับชวงเวลา 1 ปขางหนาลดลงเปนจํานวน 126.91 ลานบาท เทียบกับรายไดสุทธิจากอัตราดอกเบี้ย
และเงินปนผลในป 2548 จํานวน 3,103.24 ลานบาท 

 
(2) ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ 

ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ประเภทกําหนดอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาด
ของตราสารหนี้จึงตองปรับลดลงเพื่อใหผลตอบแทนเทากับตลาด  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 1,178.22 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จํานวน 184.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับส้ินป 2547 เนื่องจากธนาคารไดออกหุนกูระยะสั้น ซึ่งเปนการบริหารจัดการโครงสราง
แหลงเงินทุนใหมีความยืดหยุนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนหนึ่งในทางเลือกการลงทุนสําหรับประชาชนทั่วไปและ 
ผูฝากเงินของธนาคาร อีกทั้งเงินลงทุนในตราสารหนี้สวนใหญมีไวเพื่อดํารงสภาพคลองตามกฎของธนาคารแหงประเทศไทย 
และมีคา Duration เฉล่ียอยูที่ 0.28 ป ความเส่ียงดานตลาดของเงินลงทุนในตราสารหนี้จึงอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากธนาคาร
เนนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น  เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลองใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย 
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1.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบ
กําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารได ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากปจจัยทั้งภายใน
และภายนอก โดยปจจัยภายในขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และการสํารองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใช 
รองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับภาวะสภาพคลองของตลาดและความเชื่อม่ันของผูฝากเงินเปนหลัก 

สําหรับสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยสภาพคลอง
ประกอบดวยเงินสดจํานวน 203.95 ลานบาท เทียบกับ 3.77 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สุทธิจํานวน 1,505.41 ลานบาท เทียบกับ 1,519.31 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 และเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 826.59 ลานบาท 
เทียบกับ 647.50 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity 
Mismatch) อยูในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจาหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกําหนดสัญญา
แลว เชน การไมไดรับเงินตามสัญญา หรือการฝากตอเมื่อครบกําหนด ธนาคารมีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยเพียงพอที่จะ
ชําระคืนหนี้สินภายใน 1 ปไดทั้งหมด สัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่ปรับตามพฤติกรรมของเจาหนี้และลูกหนี้แลว แสดงใน
ตารางตอไปนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
ครบกําหนด ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป    รวม 

สินทรัพย 20,487.43 49,772.59 70,260.02 
หนี้สิน (22,368.18) (41,284.46) (63,652.64) 
สุทธิ (1,880.75) 8,488.13 6,607.38 

       ที่มา : ขอมูลตามรายงาน Maturity Mismatch ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
 
สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ควบคุมดูแล และกําหนด

ทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน ทําการพิจารณาโครงสรางการระดมทุนในรายละเอียด และกําหนดวงเงินความเสี่ยง
ตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากมาตรวัดหลักที่กําหนดขึ้น เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไม
สอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอน
ปฏิบัติไวอยางชัดเจน 
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1.4 ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของกระบวน 
การทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน     
ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดานการเงินหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป 
ความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผานกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสรางองคกรและการวางบทบาทหนาที่ที่
เหมาะสม โดยใหเกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสรางสมดุล  (Check and Balance) ที่ดี  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูวางกรอบและแผนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดยมี 
หัวหนาสายกํากับและควบคุม  (Chief Governance Officer) เปนผูดูแลใหมีการวางระบบควบคุมภายในสําหรับแตละธุรกิจ
อยางพอเพียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit Committee) ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการธนาคาร 
ขณะนี้ธนาคารอยูในระหวางการเตรียมการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เพื่อให
เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของธนาคารแหงประเทศไทย และ The Basel Committee of Banking Supervision  
 
1.5 ความเส่ียงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไม
เหมาะสม หรืออาจเปนความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร การแขงขัน และทรัพยากรของ
องคกร ซึ่งในทายที่สุดจะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร อันเปนผลมาจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ ธนาคารจัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนดทิศทาง 
การดําเนินธุรกิจ สําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา ควบคูไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอยางตอเนื่อง
ทุกป และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไวเปนรายเดือน  
 

1.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันในธุรกิจ 

แมธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหลงรายไดไปในหลาย ๆ ธุรกิจที่มีแนวโนมดี ซึ่งธุรกิจสวนใหญมีความผันแปรไป
กับภาวะเศรษฐกิจ ทางดานธุรกิจเชาซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแขงขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดับการเจริญเติบโตของการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญตอการเติบโตของเงินใหสินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรือสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จะสงผลกระทบตอปริมาณธุรกรรมและรายไดของธนาคาร  
อยางไรก็ตาม ธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดอยูในภาวะที่ดีและมีสถานะความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ จึงทําให 
ผลกระทบที่มีไมมากนัก  

เงินลงทุนสวนใหญของธนาคารอยูในประเภทตราสารทุน ซึ่งมีความสัมพันธอยางมากกับแนวโนมทางเศรษฐกิจ
โดยรวม และภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาด หากปจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะ
ความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพยควรจะปรับตัวขึ้นอยางมาก และสงผลดีตอกําไรของธนาคาร ในทางกลับกันหากมีปจจัยลบที่
รุนแรงและไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน การเกิดสงคราม กอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพยอาจปรับตัวลงไดอยางมากและสงผลทําใหกําไรของธนาคารลดลง ทั้งนี้ผลกระทบนี้
ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีขึ้นอยูกับภาวะของตลาดหลักทรัพย
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ดวย อยางไรก็ตาม รายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
ในขณะที่ระดับราคาของหลักทรัพยเองอาจสงผลกระทบไมมากนัก ธนาคารมีการปองกันความเสี่ยงโดยใชโครงสรางตนทุน
แบบแปรผันในธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งชวยลดผลกระทบของรายไดจากความเสี่ยงจากเหตุการณไมแนนอนของตลาดหลักทรัพย 

สําหรับธุรกิจการจัดการกองทุนมีปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ คือ การแขงขันในดานราคา แตมีความเสี่ยงจาก
ภาวะเศรษฐกิจนอยกวาธุรกิจอื่น เนื่องจากรายไดจากธุรกิจมาจากคาธรรมเนียมที่คํานวณจากมูลคาของสินทรัพยสุทธิ (NAV) 
ผลกําไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไมไดสงผลกระทบโดยตรงใหกับธนาคาร แตอาจสงผลทางออมซึ่งไมรุนแรงมาก
นักหากขนาดของกองทุนลดลง 
 

1.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 18.64 เทียบกับอัตรา 
ขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.5 นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามกฎ ธนาคารยังไดประเมิน 
เงินกองทุนเสี่ยงขึ้นจากแบบจําลองภายใน ซ่ึงชี้แนะวาธนาคารควรตองมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไวเปนจํานวน 
6,344.32 ลานบาท ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 48.5 ของเงินกองทุนรวม 13,081.67 ลานบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีเงินสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอีกรอยละ 39.2 ดังนั้นธนาคารจึงมีความเสี่ยงจากความ
เพียงพอของเงินกองทุนในระดับต่ํา 
 

1.5.3 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

รายไดจากบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 40.1 ของรายไดรวมทั้งหมดของธนาคารและบริษัทยอย ดังนั้นผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยจึงมีความสําคัญอยางมากตอผลกําไรรวม รายไดหลักจากบริษัทยอยประกอบดวย รายได 
คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจ
จัดการกองทุน และรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจเชาซื้อและธุรกิจอื่น ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.1 0.5 5.3 และ 8.5 ของรายไดรวม
ตามลําดับ    

ธุรกิจของบริษัทยอยข้ึนกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลักอยางไรก็ตามความเสี่ยง
จากธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจบริหารสินทรัพยของบริษัทยอย จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรในแตละป แตจะไม
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอเงินกองทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่เนนการใหบริการมากกวาการใหสินเชื่อหรือการลงทุน 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยมีการรวมศูนยอยูที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะกําหนด
นโยบายที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหบริษัทในเครือนําไปปฏิบัติใช นอกจากนี้ธนาคารยังสงผูแทนเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย
ในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยแผนการ
ดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากธนาคาร  

 

 

 

 

 



 สวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง  ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 1-12  

1.6 ความเส่ียงอื่น 
 

1.6.1 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 หลักทรัพยจดทะเบียนของธนาคาร แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 541,020,120 หุน 
และหุนบุริมสิทธิจํานวน 180,947,630 หุน โดยหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิและประโยชนเหนือกวาหุนสามัญดังตอไปนี้ 

หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 หุนบุริมสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ และมีสิทธิและประโยชน
เชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการเวนแต 

(1) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการ
รับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย และธนาคารอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตรา
ดังกลาว แมไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด 

(2) เมื่อมีการชําระบัญชีหรือเลิกธนาคาร ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงสินทรัพยคืนกอนผูถือหุนสามัญ 
(3) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่ธนาคารมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุน

สะสม  

บุริมสิทธิขางตนมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รายละเอียดกลาวถึงเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอที่ 8 
โครงสรางเงินทุน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1  ความเปนมาของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดปรับสถานะจากบริษัทเงินทุน ซึ่งเดิมชื่อ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) กอตั้งขึ้นในป 2512 โดยมีผูรวมกอตั้งคือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุนรอยละ 60 (2) 
Bancom Development Corporation ถือหุนรอยละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุนรอยละ 20 โดยประกอบธุรกิจ
เงินทุนหลักทรัพยและใหบริการวาณิชธนกิจเเหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป 2515 มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ คือ 
The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึ่งตอมาไดชื่อวา Mizuho Corporate Bank Ltd.) ไดเขาซื้อหุนของบริษัททั้งหมดจาก 
Bancom Development Corporation ในป 2517 บริษัทไดตั้งบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนายหนา
คาหลักทรัพย และในป 2526 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งตอมาในป 2539 บริษัท
ไดควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด เขามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพยที่กระจายอยูในสองบริษัทใหมาอยู
ภายใตการจัดการของบริษัทเดียว โดยจัดตั้งเปนบริษัทใหมขึ้นและใชชื่อเดิมวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
(มหาชน)” ตอมาในป 2541 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจาก
กัน บริษัทจึงไดแยกสองธุรกิจนี้ออกจากกัน และตั้งบริษัทหลักทรัพย  ทิสโก จํากัด ขึ้นเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัท
ทั้งหมด  

ในป 2542 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหเขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยบริษัท
เสนอขายหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 6,000 ลานบาท ใหแก
กระทรวงการคลังเปนจํานวน 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท และใหกับนักลงทุนสมทบ 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลาน
บาท ผลจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น ทําใหสัดสวนของ Banker Trust ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญลดลงจากประมาณรอยละ 52 เหลือ
รอยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเขามามีสัดสวนในการถือหุนบริษัทเปนรอยละ 42.84 และในสวนของกระทรวง 
การคลังไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได (warrants) อายุ 3 ป เพื่อใชซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่
กระทรวงการคลังถือครองใหกับนักลงทุนสมทบ และภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดไป เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีผูใชสิทธิเปนจํานวนมากจนทําใหสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังลดลงเหลือ 319,000 หุน หรือ
รอยละ 0.05 ของหุนทั้งหมดของบริษัท 

ภายหลังจากที่แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยถูกประกาศใชอยางเปนทางการในวันที่ 
9 มกราคม 2547 บริษัทไดยื่นแผนปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ และไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 โดยมีเงื่อนไขที่จะตองเปดดําเนินการธุรกิจธนาคารพาณิชยภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความ
เห็นชอบ ซึ่งบริษัทเงินทุน ทิสโก เปนบริษัทเงินทุนแหงแรกที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยจากกระทรวง 
การคลังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 และในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2548 บริษัทไดเปล่ียนชื่อเปนธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
และเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยนับแตนั้นมา พรอมทั้งปรับสํานักงานอํานวยสินเชื่อ 14 แหงเปนสาขาของธนาคาร 

ปจจุบันธนาคารอยูระหวางการขอดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยไดจัดตั้งบริษัท 
ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนบริษัทแมของกลุมทิสโก และจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแทนธนาคาร 
ทิสโก ท้ังนี้แผนการปรับโครงสรางการถือหุนนั้นสอดคลองกับรางหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแหงประเทศไทยมีกําหนดจะนําออกใชในป 2549 โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดรับความเห็นชอบใน
เบื้องตนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามญั 
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ผูถือหุนประจําป 2548 มีมติอนุมัติการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งและเรื่องที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ธนาคารคาด
วาการปรับโครงสรางการถือหุนจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2549 

 
2.2  การประกอบธุรกิจของธนาคาร และบริษัทยอย    

การประกอบธุรกิจของกลุมทิสโกสามารถแบงตามประเภทธุรกิจหลักได 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย และ
กลุมธุรกิจหลักทรัพย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/1 เปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจจากธุรกิจเงินทุนเปนธุรกิจธนาคารพาณิชยต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 
/2 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริต้ี สิงคโปร พีทีอี จํากัด เดิมช่ือ GIH & Co Pte. Ltd. อยูระหวางขั้นตอนการปดกิจการ 
/3 บริษัท วี แอล ที ลีสซ่ิง จํากัด เดิมช่ือ บริษัท โฟลคสวาเกน ลีสซ่ิง ไทยแลนด จํากัด 
/4 บริษัท ทิสโก อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี เดิมช่ือ บริษัท ไทยอินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (เปลี่ยนช่ือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548) เปนบริษัท 
   สนับสนุนที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัทในกลุมเปนหลัก 
/5 บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด เดิมช่ือบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด เปนบริษัทเงินทุนที่ธนาคารซื้อกิจการมาในป 2544 ตามแผนยกระดับเปน  
   ธนาคารจํากัดขอบเขตธุรกิจ และไดควบรวมกิจการกับธนาคารตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังในการใหความเห็นชอบใหบริษัทดําเนินการ      
  จัดตั้งธนาคารพาณิชย โดยการโอนทรัพยสินและหนี้สนิทั้งหมดใหธนาคารเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 จึงไมมีการดําเนินธุรกรรมใด

หนวย: ลานบาท 

ทุนชําระแลว 60 ทุนชําระแลว SGD 0.5 ลาน 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจอื่น 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน)/1 

บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด /4 

บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด /5  

100% 

50% 

ธุรกิจหลักทรัพย 

บริษัท ไฮเวย จํากัด 

บริษัท ทิสโก ลีสซ่ิง 
จํากัด 

บริษัท ไทยคอมเมอร
เชียล ออโต จํากัด 

บริษัท วี แอล ที  
ลีสซ่ิง  จาํกัด /3 

บริษัท ทิสโก ซิเคียวรต้ีิ
ฮองกง จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย  
ทิสโก จํากัด 

บริษัททิสโก โกลบอล  
อินเวสเมนท โฮลดิ้งส จํากัด 

บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ 
สิงคโปร พีทีอี จาํกัด/2 

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทนุทิสโก จํากัด 

ทุนชําระแลว 100 

100% 

ทุนชําระแลว 890 

ทุนชําระแลว 800 100% 

100% 

100% 100% 100% 

100% 

ทุนชําระแลว HKD 20 ลาน 

ทุนชําระแลว 1,500 

ทุนชําระแลว HKD 7.8 ลาน 

ทุนชําระแลว 100 ทุนชําระแลว 20 

ทุนชําระแลว 150 

ทุนชําระแลว 7,220 
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 2.3 โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย มีดังนี้ 
          (หนวย: ลานบาท) 

  ป 2546 ป 2547 ป 2548 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล             
   ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 2,785       60.5   3,057     56.8    3,505       65.6  
   บริษัท ไฮเวย จาํกัด    417       9.1      518       9.6       739        13.8  
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด      202           4.4      168       3.1       145         2.7  
   บริษัท ทิสโก ลสีซิ่ง จํากัด       110           2.4       115        2.1        125          2.3  
   บริษัทยอยอื่นๆ         51           1.1         56       1.0         54         1.0  

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล   3,565        77.5   3,913     72.7    4,567       85.4  

รวมคาใชจายดอกเบี้ย    1,211   26.3   1,083     20.1    1,464        27.4  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ   2,354     51.2   2,830     52.6    3,103        58.0  

รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)       263           5.7      175       3.2  (186) (3.5) 
รวมขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้           3           0.1           -           -            -             -  

            รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหกัหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรบั
โครงสรางหนี ้   2,088        45.4    2,656     49.3    3,289       61.5  

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย             
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด    1,102        24.0   1,214     22.5        644        12.0  
   ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)      792        17.3   1,107      20.6        924        17.3  
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด       411         8.9       229        4.2        271         5.1  
   บริษัทยอยอื่นๆ       208          4.5       180       3.3       218       4.1  

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย    2,513       54.6  2,729      50.7     2,057        38.5  

      รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรบั
โครงสรางหนี้และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย   4,601      100.0    5,385   100.0     5,347    100.0  

  หมายเหตุ ขอมูลของป  2546 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
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2.4  ยุทธศาสตรหลักขององคกร 

กลุมทิสโกกําหนดใหมีกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจอยางครบวงจรสําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา โดย
จะมีการทบทวนทุกปเพื่อใหทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไปดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และคานิยม (Value) ขององคกร 

เพื่อเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายที่เปนหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุมทิสโก ธนาคารกําหนดใหมีการวางวิสัยทัศน 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณคา (Value) ขององคกรไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร วิสัยทัศนเปนตัวกําหนดภาพ
ความมุงหวังสูงสุดที่องคกรตองการจะบรรลุ พันธกิจเปนการกําหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องคกรจะยึดถือในการดําเนิน
ธุรกิจ คุณคาหลัก คือหลักการรวมกันที่ผูบริหารและพนักงานจะนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  

วิสัยทัศนขององคกร คือ “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดที่ธนาคารตองการบรรลุในฐานะ
สถาบันการเงินชั้นนําที่ใหบริการอยางครบวงจร 

พันธกิจขององคกร คือ “เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด 
แหงจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงินอันเปนที่ยอมรับ และสรางความพึง
พอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศ และลงทุนเพื่อใหบุคลากรของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ”  

คานิยมขององคกร ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการแกลูกคา และเปนคุณคาที่มุงปลูกฝงแกพนักงานทุกคน 
เพื่อพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรและเปนแมบทในการสรางทัศนคติของการทํางานอยางมืออาชีพ คานิยมที่กลุมทิสโกให
ความสําคัญ ไดแก 

1) ลูกคาเปนหลัก      ใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา 
นําเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม 

2) ซื่อสัตย มีคุณธรรม พนักงานทุกคนของกลุมทิสโกประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นใน
มาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกลูกคา 

3) สรางผลงานที่นาเช่ือถือ     สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการ
ดวยความรูความชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ เนนความพึงพอใจและ
ความสําเร็จของลูกคาเปนมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

4) เช่ียวชาญอยางผูนํา     บุคลากรของทิสโกจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีขีด
ความสามารถและทักษะที่โดดเดน สะทอนความเปนผูนําในดานคุณภาพบริการเพื่อใหลูกคาไดรับความพึง
พอใจสูงสุด 
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การกําหนดแผนกลยุทธและแผนภูมิกลยุทธ (Strategic Plan and Strategy Map) 

ในการทบทวนแผนกลยุทธที่จัดใหมีขึ้นทุกป ธนาคารจะทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจตางๆทั้งใน 
ดานเศรษฐกิจ การเมือง ปจจัยภายในและนอกประเทศ ประกอบกับสภาวะตลาดและการแขงขันที่เกี่ยวของ และแนวโนม
ธุรกิจในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา จากนั้นจึงทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง ในแตละธุรกิจ เพื่อหาปจจัย
แหงความสําเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสําคัญที่ตองเรงปฏิบัติ (Priority Issue) แลวจึงประมวลผลเพื่อ
กําหนดแผนกลยุทธขององคกรขึ้น  

ในการกําหนดแผนกลยุทธ ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูพิจารณาและวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่กลาว
ขางตน เพื่อกําหนดเปนแนวทางองคกร (Corporate Theme) ที่เหมาะสมของแตละป เพื่อจัดทําแผนภาพกลยุทธองคกร 
(Corporate Strategy Map) ที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององคกร ในการนํากลยุทธ
ออกปฏิบัติใช ธนาคารไดนําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใชในการสรางความสมดุลของกลยุทธในส่ีดาน คือ          
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรู โดยจะมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 
Performance Indicator) ของแตละสายธุรกิจในทุกๆดาน อันจะเชื่อมโยงเขากับระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่กําหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน  

 

แผนกลยุทธองคกร 

เพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารบรรลุเปาหมายขององคกรตามวิสัยทัศนและภารกิจที่วางไวนั้น ธนาคารมี 
การกําหนดแผนกลยุทธองคกรไวดังตอไปนี้ 

1. ธนาคารจะมุงเนนการใหบริการและนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดย
ธนาคารไดปรับโครงสรางทางธุรกิจเปนการรวมศูนยที่ลูกคา หรือ Client centric รวมทั้งธนาคารไดมีการนําระบบ 
Cross-selling มาประยุกตใชเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ดี และรวดเร็วที่สุด 

2. ธนาคารมุงเนนการขยายชองทางการจําหนายและทีมขาย รวมทั้งการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพื่อ
เขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด และนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของลูกคาเพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคา 

3. ธนาคารมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหกับลูกคาอยางครบวงจร รวมทั้ง
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย 

4. ธนาคารจะมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใชประโยชนจากการเปนธนาคารพาณิชยอยางเต็มที่ 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ  
  
 ธนาคารและบริษัทยอยแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจ 
หลักทรัพย 

กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย โดยมีบริการ
หลักประกอบดวย  (1) บริการพาณิชยธนกิจ (2) บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
(3)  บริการรับฝากเงิน (4) การบริหารเงินและการลงทุน และ (5) บริการบริหารสินทรัพย กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยใหบริการ
ผานสํานักงานใหญของธนาคารและบริษัทยอย และสาขาของธนาคารอีก 14 แหง ในทุกภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัด
เชียงใหม พิษณุโลก และนครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และ
อุบลราชธานี  ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี   ภาคกลาง ไดแก จังหวัดราชบุรี และสระบุรี  ภาคใต ไดแก 
จังหวัดภูเก็ต สงขลา และสุราษฎรธานี   

กลุมธุรกิจหลักทรัพย ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการจัดการกองทุน  
โดยมีบริการหลักประกอบดวย (1) บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (2) บริการวาณิชธนกิจ (3) การคาหลักทรัพย และ  
(4) บริการจัดการกองทุน กลุมธุรกิจหลักทรัพยใหบริการในประเทศผานสํานักงานใหญของบริษัทยอย และสาขาของ 
บริษัทยอยอีก 5 แหง ในกรุงเทพฯ (เอ็มโพเรี่ยม) เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี นอกจากนี้ยังใหบริการใน 
ตางประเทศผานบริษัทยอยในประเทศฮองกงอีกดวย  

ธนาคารไดปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) โดยแบงกลุมลูกคาออกเปน 
4 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมลูกคาสถาบัน รับผิดชอบในการดูแลลูกคาสถาบัน โดยผลิตภัณฑและบริการหลัก ไดแก บริการธนาคาร 
การบริหารจัดการดานการเงิน บริการดานสินเชื่อธุรกิจ บริการใหคําปรึกษาทางดานการเงิน และเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุน ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 

2) กลุมลูกคาธุรกิจ เปนการใหบริการสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารใหบริการ
สินเชื่อหลากหลายประเภท ไดแก สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อลีสซิ่งและ
เชาซื้ออุปกรณ เครื่องจักร รถยนต รถกระบะ และยานพาหนะอื่นๆ สินเชื่อเพื่อลงทุนในสินทรัพยถาวร และเพื่อการชําระหนี้ 
นอกจากนี้ยังใหบริการการเงินอื่นๆ ประกอบดวย บริการดานเงินฝาก บริการบริหารจัดการทางการเงิน ฯลฯ 

3) กลุมลูกคาธนบดี เปนการใหบริการแกลูกคาที่มีเงินออมพรอมจะลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ธนาคาร
ใหบริการเงินฝาก บริการบริหารจัดการทางการเงิน และใหคําปรึกษาในดานการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน เพื่อ
สนองความตองการแกลูกคา 

4) กลุมลูกคาบุคคล รับผิดชอบในการใหบริการแกลูกคาธุรกิจรายยอยและลูกคาบุคคลธรรมดา โดยใหบริการผาน
ทางสํานักงานใหญและสาขาธนาคาร 14 แหงทั่วประเทศ ในดานบริการรับฝากเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไดแก บัญชี
กระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย บัญชีฝากประจําและบัตรเงินฝาก และใหบริการดานสินเชื่อ เชน สินเชื่อรถยนต สินเชื่อ
จักรยานยนต สินเชื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 
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3.1 ลักษณะบริการ 

3.1.1 กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย 

รายละเอียดบริการของธุรกิจธนาคารพาณิชย เปนดังนี้  
 (1)  บริการพาณิชยธนกิจ 

บริการพาณิชยธนกิจ เปนการใหบริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวของใหแกกลุมลูกคาที่เปน
บริษัทหรือกลุมองคกรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยบริการหลักเปนการใหสินเชื่อเพื่อนําไปใชใน
วัตถุประสงคดานการพาณิชยตางๆ และการใหบริการที่เกี่ยวของ เชน การค้ําประกัน อาวัล การใหคําปรึกษาดานการกูเงินและ
การปรับโครงสรางหนี้ ฯลฯ โดยแบงประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้  

• สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เปนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเปนฤดูกาล เชน การใหสินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินคาเพื่อขาย  
การขายชําระคืนเจาหนี้การคาระยะสั้น เปนตน สินเชื่อประเภทนี้เปนสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใชและชําระคืนไดภายใน
วงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลาการกู สวนใหญมีการกําหนดอายุวงเงินไวไมเกิน 1 ป โดยจะมีการทบทวนวงเงินเปนประจํา 
ทุกป   

• สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว เปนสินเชื่อที่ใหแกโครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มี
วัตถุประสงคการใชเงินกูชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการที่เปนฐานรายไดของลูกคาและสามารถตรวจสอบความคืบหนาของ
โครงการได สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวสวนใหญเปนสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไวชัดเจน ใหสอดคลองกับ
กําหนดเวลาและความคืบหนาของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกคา ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายใหการ
สนับสนุนสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบตางๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ไดแก    สินเชื่อเพื่อการกอสรางโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยาย
สถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการกอสรางหมูบานจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมากอสราง
ระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรืองานประมูลขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรขนาดใหญในโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน  

• สินเชื่อเพื่อการพาณิชยอื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกลาวขางตน ธนาคารยังใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชยที่มีวัตถุประสงคหรือลักษณะ 
การกูยืมแบบอื่น เชน สินเชื่อที่มีหลักประกันเปนเงินฝากหรือสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะสั้นถึงปานกลาง ที่มี
สินทรัพยสภาพคลอง (Marketable Asset) เปนหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว ที่มีสินทรัพยที่ผูกูซื้อเพื่อการลงทุนเปนหลักประกัน เชน อสังหาริมทรัพย หรือสินทรัพยอื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสม
และกําหนดการชําระคืนตามความสามารถในการสรางรายไดของสินทรัพยนั้น (Operating Asset)  
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• บริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน 

ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรับลูกคาที่ตองการใชในการดําเนินงานบางประเภทที่
จําเปนตองมีการวางหนังสือค้ําประกันใหกับหนวยงานผูวาจางตางๆ เชน การยื่นประมูลงานตางๆ จนถึง การค้ําประกัน 
ผลงานกอสราง หรือการออกหนังสือค้ําประกันการสั่งซื้อใหกับผูผลิต เชน การซื้อวัตถุดิบเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เงื่อนไขของ
หนังสือค้ําประกันสามารถปรับใหเขากับความตองการของผูรับผลประโยชนได 

• บริการใหคําปรึกษา และบริการอื่นๆ ดานเงินกู  

ธนาคารใหคําปรึกษาและบริการอื่นดานเงินกูที่ครบวงจร เชน การใหคําปรึกษาดานโครงสรางทางการเงิน และ 
การปรับโครงสรางหนี้ (Loan Restructuring) การเปนผูจัดหาเงินกูรวม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ 
(Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เปนตน 

• บริการเก็บรักษาทรัพยสิน 

ธุรกิจการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน ประกอบดวย การเก็บรักษาทรัพยสินและหลักทรัพย การดําเนินการรับสงหุน
และจาย-รับเงินในรายการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย และการติดตามสิทธิประโยชนในทรัพยสินที่ดูแลใหลูกคา  
อันไดแก ผูลงทุน กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 19.9 ของ
สินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 จาก 10,924.18 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน 

(ลานบาท) รอยละ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) รอยละ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ)  

สินเชื่อธรุกิจ      10,924.18        19.6       12,704.69        19.9  16.3 

  การผลิตและการพาณิชย         5,525.07           9.9          6,779.39        10.6  22.7 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง         3,500.24           6.3          4,148.82           6.5  18.5 
  สาธารณูปโภคและการบริการ         1,744.45           3.1          1,655.62           2.6  (5.1) 
  สินเชือ่ธุรกิจอื่น ๆ            154.43           0.3             120.86           0.2  (21.7) 

สินเชื่อรายยอย      40,971.27        73.5       47,248.89        73.9  15.3 

  สินเชือ่เชาซือ้      38,573.79        69.2       45,074.07        70.5  16.9 
  สินเชือ่เพ่ือการเคหะ         2,397.48          4.3          2,174.82           3.4  (9.3) 

อื่นๆ         3,864.39          6.9          3,994.84          6.2  3.4 

รวมของธนาคารและบริษัทยอย     55,759.84    100.0   63,948.41      100.0  14.7 
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กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธกับธนาคารมานาน และกลุมลูกคาใหมจากภาคธุรกิจสําคัญ
ที่ชวยในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ 
ยานยนต/ชิ้นสวน การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนสงและระบบลอจิสติกส และอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน 
นอกจากนี้ธนาคารยังใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน พลังงาน อสังหาริมทรัพย การกอสรางและวัสดุกอสราง 
และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อธุรกิจผานสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสาขาในตางจังหวัด ปจจุบันเจาหนาที่การตลาด
ของธนาคารจะติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรง หรือในบางกรณีลูกคาที่สนใจอาจติดตอธนาคารก็ได นอกจากนี้ธนาคารมี 
การประชาสัมพันธผานทางสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน 

 (2) บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการใหสินเชื่อกับกลุมลูกคารายยอยทั้งที่เปน
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคในการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค หรือเพื่อประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารแบงประเภทสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตามวัตถุประสงคของการกูยืมไดดังนี้ 

• สินเชื่อเชาซื้อ   

  สินเชื่อเชาซื้อ เปนการใหกูยืมเพื่อเชาซื้อทรัพยสิน ซึ่งผูเชาซื้อตองวางเงินดาวนเปนสัดสวนรอยละของมูลคาทรัพยสิน
ตามที่ธนาคารกําหนด และผอนชําระคางวดเปนจํานวนเทาๆ กันตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ โดยในระหวางการผอนชําระ
ธนาคารยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามกฎหมายจนกวาผูเชาซื้อจะผอนชําระเงินกูครบถวน อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต 1 ป ถึง 6 ป และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตทุกชนิดทั้งใหมและเกา และรถจักรยานยนต ซึ่งรวมถึงรถยนตนั่ง  
รถยนตเอนกประสงค รถจักรยานยนต และรถยนตในเชิงพาณิชย อันไดแก รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพวง 
เปนตน นอกจากนี้ธนาคารยังใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการประกอบการธุรกิจ เชน แทนพิมพ 
คอมพิวเตอร เครื่องลางรูปและอัดขยายภาพ เปนตน  

สินเชื่อเชาซื้อเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุมทิสโกที่มีการเติบโตตอเนื่องมาตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของเงินให
สินเชื่อสูงถึงรอยละ 16.9 จาก 38,573.79 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปน 45,074.07 ลานบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

สินเชื่อเชาซื้อ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 

(ลานบาท) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 

(ลานบาท) 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 

 รถยนต                            36,521.11                            42,511.20                     16.4  
จักรยานยนต                              2,052.68                               2,562.86                     24.9  

 รวม                     38,573.79                      45,074.07                16.9  
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 ธนาคารมุงเนนที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อตอไป เนื่องจากความตองการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยูสูงและ 
การขยายตัวยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และเนนการบริการที่มีคุณภาพและนําเสนอบริการที่หลากหลาย มากกวาที่จะเนน 
การแขงขันดานราคา ทั้งนี้การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการใหกูยืมยังคงใกลเคียงกับอัตราตลาด โดยจะกําหนดระยะเวลา 
ชําระคืนสูงสุดเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  

•  สินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคตามความตองการของตลาด โดยมุงเนนสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนหลัง 
ปรับคาความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได สินเชื่อเพื่อผูบริโภคแบงออกเปน 2 กลุมหลัก 
คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ เปนการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาที่ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย รวมถึง
สินเชื่อเอนกประสงคเพื่อการเสริมสภาพคลองทางการเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักค้ําประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อเคหะ 
มีอายุตั้งแต 3 – 30 ป และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มี 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวง 1 – 3 ปแรกของการกู 

สินเชื่อเพื่อการเคหะลดลงรอยละ 9.3 จาก 2,397.48 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปน 2,174.82 
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนการใหสินเชื่อแกบุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตาง ๆ เชน 
สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต สินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย และสินเชื่อสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เปนตน โดยอายุของเงินใหสินเชื่ออยูระหวาง 6-30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะการใชเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา  

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 จาก 3,864.39 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปน 
3,994.84 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   

 ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายยอย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
สินเชื่อรายยอย จํานวนเงิน 

(ลานบาท) รอยละ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) รอยละ 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

 สินเชื่อเชาซือ้    38,573.79           86.0   45,074.07             88.0  16.9 
 สินเชื่อเพ่ือการเคหะ       2,397.48             5.4      2,174.82               4.2  (9.3) 
 สินเชื่อเพ่ือการอปุโภคบริโภค       3,864.39             8.6      3,994.84               7.8  3.4 
 รวม    44,835.66       100.0   51,243.72         100.0  14.3 
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• บริการประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวง
พาณิชยในเดือนตุลาคม 2548  โดยธนาคารใหบริการเปนนายหนาประกันครอบคลุมการประกันประเภทตางๆ  ไดแก ประกัน
ชีวิต  ประกันสุขภาพ  ประกันสินเชื่อ   ประกันภัยรถยนต  ประกันอัคคีภัย  และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ ประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคล  ประกันการเดินทาง  ประกันภัยโรคมะเร็ง  เปนตน 

 
  กลุมลูกคาและชองทางการจาํหนาย 

 สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีทีมงานขายดําเนินการผานสํานักงานใหญของธนาคารและบริษัทยอย และ
สาขาจํานวน 14 แหงของธนาคาร ทําใหสามารถใหบริการครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยธุรกิจเชาซื้อรถยนตดําเนินการโดย 
ธนาคารและบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด และบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง 
จํากัด สําหรับสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนตดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท ไฮเวย จํากัด ในการใหสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารมี
ฐานลูกคาที่ม่ันคงผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ซึ่งลูกคาผูเชาซื้อสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาที่มีรายไดประจํา และมีประวัติ
การชําระเงินที่ดี 

 สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธนาคารเนนการใหบริการกับฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อกับ
ธนาคาร ซึ่งมีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี้อยางเพียงพอ 

(3)  บริการรับฝากเงิน 

ภายหลังจากปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย และเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 
เปนตนมา ธนาคารไดมีการระดมเงินออมโดยการใหบริการรับฝากเงินประเภทตาง ๆ เชน เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก 
ออมทรัพย และเงินฝากประจํา รวมถึงบริการดานการเงินที่เกี่ยวของ เชน การออกแคชเชียรเช็คและเช็คสวนบุคคล  
การเรียกเก็บเช็ค และบริการเงินโอน โดยธนาคารไดเปดใหบริการดังกลาว ทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคาร 
ทุกแหง จากเดิมที่ใหบริการรับฝากเงินเฉพาะที่สํานักงานใหญเทานั้น ในปจจุบัน ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายฐานเงินฝากของ
กลุมลูกคารายใหญ เนื่องจากมีตนทุนการดําเนินงานโดยเฉลี่ยที่ต่ํากวา  

ตารางแสดงโครงสรางเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

  (หนวย: ลานบาท) 
ประเภทเงินฝาก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

จายคืนเมื่อทวงถาม 1,133.87 1,294.34 
ออมทรัพย 259.87 259.87 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 14,255.52 14,255.52 
บัตรเงินฝาก 18,801.54 18,801.53 

   รวม 34,450.80 34,611.26 
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(4) การบริหารเงินและการลงทุน 

ธนาคารมีหนวยงานการบริหารเงินทําหนาที่บริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมการจัดหาเงินทุน
จากสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดภายใต
กลยุทธและนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ โดยรวมถึงการจัดสภาพคลอง
ใหสอดคลองกับกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับตราสารหนี้ ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งในป 2548 มีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ทําใหรายได
ที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ธนาคารยังมีการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งที่เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร จะเนนการลงทุน
ระยะยาวในหุนของบริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเปนการลงทุนเพื่อเงินปนผลและสวนตางของราคา 

มูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 
5,205.37 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.1 จาก 5,212.17 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

(5)  บริการบริหารสินทรัพย 

 งานบริหารสินทรัพย เริ่มจากการที่ธนาคารไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารสินทรัพยที่มีปญหาจากบริษัทบริหารสินทรัพย 
สุขุมวิท จํากัด ซึ่งสัญญาของโครงการนี้จะส้ินสุดในป 2549 ดังนั้นธุรกิจนี้จึงเปนโครงการเฉพาะกิจ ซึ่งจะเลิกดําเนินการหรือ 
ลดขนาดของธุรกิจลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา พนักงานสวนใหญในสายธุรกิจนี้เปนพนักงานที่มีระยะเวลา 
การจางงานแนนอน (Contract Staff) ตามระยะเวลาของโครงการเฉพาะกิจนี้ ทั้งนี้ธนาคารอาจวาจางพนักงานในกลุมนี้ตอไป
เพื่อการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต     

3.1.2 กลุมธุรกิจหลักทรัพย 
  
 (1) บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) ซึ่งเปนสมาชิก
หมายเลข 2 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสํานักสาขาจํานวน 5 แหง ในจังหวัด 
กรุงเทพฯ (เอ็มโพเรี่ยม) เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี เพื่อใหบริการธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
แกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ โดยผานชองทางการซื้อขายผานระบบการซื้อขายหลักทรัพยที่มี
เจาหนาที่การตลาดดูแล และระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา และยึดมั่นในจรรยาบรรณความโปรงใสถูกตองเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัดเปน
สมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทจดทะเบียนและประกอบธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 ประเทศ ไดแก ฮองกง ไทย จีน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุน 
ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา 

บล. ทิสโก มีสวนแบงตลาดในป 2548 เทากับรอยละ 2.98 ลดลงจากรอยละ 3.52 ในปกอนหนา ตามมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ลดลง อยางไรก็ตามบริษัทใชกลยุทธในเชิงรุกทั้งดานการตลาดและการขาย  ตลอดจนการพัฒนา 
ดานผลงานวิจัยใหมีคุณภาพสูงจนเปนที่ยอมรับจากนักลงทุนโดยทั่วไป บล. ทิสโก ใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวย
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ระบบเงินสดเทานั้น ไมมีการใหบริการดานบัญชีมารจิ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยการสงคําส่ังซื้อ 
สวนใหญผานทางเจาหนาที่การตลาด ในขณะที่ชองทางอินเตอรเน็ตมีการขยายตัวของธุรกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
ตารางแสดงขอมูลธุรกิจหลักทรัพยของ บล. ทิสโก      
              (หนวย: ลานบาท) 
ขอมูลธุรกิจหลกัทรพัยของ บล. ทิสโก จํากัด ป 2546 ป 2547 ป 2548 

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยแยกตามประเภทลกูคา       
- ลูกคาสถาบัน          134,903           180,229           134,424  
- ลูกคาบุคคล          180,535           175,315           106,076  

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยแยกตามประเภทสญัชาติลูกคา       
- ลูกคาในประเทศ          224,986           254,127           168,583  
- ลูกคาตางประเทศ            90,452           101,417             71,918  

มูลคาการซื้อขายหลักทรพัยแยกตามลักษณะการซื้อขาย       
- ลูกคาประเภทบญัชีเงินสด (Cash Account)          315,438           355,544           240,501  
    สงคําสั่งซื้อผานทาง Internet            30,247             33,734             30,622  
    สงคําสั่งซื้อผานทางเจาหนาที่การตลาด           285,191            321,810           209,879  
สวนแบงการตลาดของบริษัท /1 (รอยละ) 3.36 3.52 2.98 

อันดับสวนแบงการตลาดของบริษัท /1                      7                       7                    12  
/1 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 

 (2) บริการวาณิชธนกิจ 

บล. ทิสโก จํากัด ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยมี
ทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความรูดานตลาดเงินตลาดทุน  
ทั้งในและตางประเทศที่จะใหบริการทั้งดานการออกและเสนอขายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการเงิน การควบรวมกิจการ 
การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการประเมินมูลคากิจการ เปนตน    

ในป 2548 นอกจากการทําหนาที่เปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
(มหาชน) และการใหคําปรึกษาแก American Standard Inc. ในการทําคําเสนอซื้อหุน และเพิกถอนหุนของบริษัท  
เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บล. ทิสโก
ยังใหคําปรึกษาแกบริษัท เอ็ม เอฟ อ ีซี จํากัด (มหาชน) ในการเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทโมเดอรนฟอรม อินทิเกรชั่น  
เซอรวิสเซส จํากัด และยังใหบริการการประเมินราคากิจการและการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด แกบริษัท ปตท. จํากัด 
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(มหาชน) รวมไปถึงใหคําปรึกษาแกบริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท
หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

ปจจุบัน บล. ทิสโก อยูระหวางการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกบริษัท สหไทยสตีลไพพ จํากัด (มหาชน) เพื่อให
คําปรึกษาในการกระจายหุนตอประชาชนและนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

           (3) การคาหลักทรัพย 

บล. ทิสโก ประกอบธุรกรรมคาหลักทรัพยเพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําไรจากสวนตางของราคา อยางไรก็ตามธุรกรรมคาหลักทรัพยมีสัดสวนของธุรกิจที่ไมสูงนัก  
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะเนนการลงทุนในระยะยาวมากกวา ทั้งนี้การคาหลักทรัพยจะมีธุรกรรมเมื่อภาวะตลาด 
เอื้ออํานวยและมีโอกาสในการทํากําไรในชวงสั้น โดยบริษัทยังคงยึดหลักการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพยของบริษัทที่มี 
ผลการดําเนินงานและปจจัยพื้นฐานที่ดี เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดานการตลาด  

   (4) บริการจัดการกองทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล 
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
สวนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการดังตอไปนี้  

• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บลจ. ทิสโก ใหบริการดานการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกบริษัทและนิติบุคคลตางๆ รวมถึงการใหคําปรึกษาใน
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริการดานทะเบียนสมาชิก และการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของแก
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ทั้งนี้การจัดการลงทุนจะครอบคลุมการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน
พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 59 กองทุน โดยมีบริษัทนายจางมอบ 
ความไววางใจให บลจ. ทิสโก เปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทั้งส้ิน 1,671 บริษัท มีจํานวนสมาชิกรวม 300,262 ราย  
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 50,871.16 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 14.71 อยูในอันดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียด
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ แบงตามประเภทของกองทุน เปนดังนี้   

                (หนวย: ลานบาท) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ป 2546 ป 2547 ป 2548 

กองทุนเดี่ยว  9,766 10,024 11,172 
กองทุนรวมทุน  13,630 15,475 17,989 
กองทุนรัฐวิสาหกจิ  14,410 16,972 21,710 
รวม  37,806 42,471 50,871 
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• กองทุนสวนบุคคล 

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบุคคล การจัดการกองทุน 
สวนบุคคลจะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน  
โดยพิจารณาจากระดับความเส่ียงที่เหมาะสมกับลูกคาและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 118 กองทุน มีขนาดมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
20,843.48 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 14.62 อยูในอันดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพย
สุทธิ แบงตามประเภทของผูลงทุน เปนดังนี้  

                 (หนวย: ลานบาท) 
กองทุนสวนบุคคล  ป 2546 ป 2547 ป 2548 

นิติบุคคล 13,044 16,940 18,111 
บุคคลธรรมดา 718 1,518 2,732 
รวม 13,762 18,458 20,843 

 
• กองทุนรวม 

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนรวมโดยเสนอขายหนวยลงทุนตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป โดยพิจารณา 
ความตองการของผูลงทุน บลจ. ทิสโก เนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ลงทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงใน 
การลงทุนใหผูลงทุนทราบอยางสม่ําเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 27 กองทุน มีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 10,395.14 
ลานบาท โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ แบงตามประเภทของกองทุน เปนดังนี้                                                    

     (หนวย: ลานบาท) 
ประเภทกองทนุ  ป 2546 ป 2547 ป 2548 

กองทุนเปด  4,584 6,362 10,132 
กองทุนปด 308 413 263 
รวม 4,892 6,775 10,395 

บลจ. ทิสโก นําเสนอการขายตอลูกคาโดยตรงในทุกธุรกิจ แตในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. ทิสโก เพิ่มเติมชองทางใน
การจัดจําหนายโดยอาจดําเนินการผานตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนและ
บริษัทหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน       
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 (5) ธุรกิจหลักทรัพยอื่น  

 ธุรกิจหลักทรัพยอื่น ประกอบดวย ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย  ธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และ 
ธุรกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหนวยลงทุน 

 บล. ทิสโก ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบธุรกิจ
การยืมและใหยืมหลักทรัพย ทั้งในฐานะคูสัญญา (Principal basis) และในฐานะตัวแทน (Agency basis) ตั้งแตวันที่  
22 กรกฎาคม 2542 ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพยมีเครือขายลูกคาทั้งในสวนผูยืมและผูใหยืมทั้งในกลุมนักลงทุน 
ประเภทสถาบันและรายยอย  ซึ่งรวมถึงกลุมประกันภัย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนรวม  
กองทุนสวนบุคคล และประชาชน   ธุรกิจนี้เปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและปองกันความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา 
และชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการสงมอบหลักทรัพย 

 สําหรับธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย บล. ทิสโกใหบริการเปนนายทะเบียนสําหรับตราสารหนี้ ทั้งหุนกูของ
บริษัทเอกชนและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยบริการดังกลาวครอบคลุมถึงการจัดเตรียมทะเบียนผูถือหลักทรัพย การทําทะเบียน
การโอน การจํานําและการอายัด การคํานวณดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จายที่เกี่ยวของ เปนตน โดยในป 2548 บล. ทิสโก 
ไดทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยใหบริษัทเปนจํานวนทั้งส้ิน 9 หลักทรัพย 

 นอกจากนี้ บล. ทิสโก  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให
ประกอบธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2545 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1  ธุรกิจธนาคารพาณิชย  

 (1) ลักษณะตลาด    

เงินฝาก 

ในป 2547 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวประมาณรอยละ 4.5 โดยในชวงตนปธนาคารพาณิชยหลาย
แหงไดไถถอนตราสารหนี้กึ่งทุน (SLIPS/CAPS) ทําใหเงินฝากไหลเขามารวมทั้งส้ินกวา 9 หมื่นลานบาท   

สําหรับ ป 2548 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวประมาณรอยละ 8.5 จากสิ้นปที่ผานมา เนื่องจากปจจัย
อัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น พิจารณาไดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในชวงไตรมาสที่สองเปน
ตนมา โดย ณ ส้ินป 2548 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูที่
รอยละ 2.4 จากรอยละ 1.0 ณ ส้ินป 2547 
 

ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารพาณิชยไทย              

          หนวย : รอยละตอป 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (MLR) 1/ 5.625 5.625 6.550 

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน 1/ 1.00 1.00 2.40 
1/ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

เงินใหสินเชื่อ 

ปริมาณเงินใหสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 8.1 ในป 2547 เมื่อเทียบกับป 2546 โดยเพิ่มขึ้นจาก 
4.7 ลานลานบาท เปน 5.1 ลานลานบาท อันเปนผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมในป 2547 ในอัตรารอยละ 6.2   

ป 2548 ปริมาณสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 7.1  ทั้งนี้เงินใหสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการออมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคาร
พาณิชยมีความระมัดระวังในเรื่องหนี้เสียมากขึ้น 

ปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของภาคธนาคารพาณิชยมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดย ณ  
ส้ินป 2548 มีสัดสวนรอยละ 8.3 ของปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม ลดลงจากรอยละ 10.9 ณ ส้ินป 2547 และรอยละ 12.9 ณ ส้ิน
ป 2546 ทั้งนี้ สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ลดลงในป 2548 สวนใหญเปนการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ 
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ 
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ธุรกิจเชาซื้อรถยนต จะมีการเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต  ยอดจําหนายรถยนตในประเทศมี 
การขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 โดยในป 2547 ยอดจําหนายรถยนตในประเทศมีอัตราการขยายตัวรอยละ 17.4  
จาก 533,176 คัน ในป 2546 เปน 626,026 คัน ในป 2547 และขยายตัวตอเนื่องในป 2548 ที่รอยละ 12.4 เปน 703,405 คัน 
ทั้งนี้ สัดสวนรถยนตใหมในป 2548 แบงเปนรถยนตนั่งรอยละ 26.8 และรถยนตเพื่อการพาณิชยรอยละ 73.2  

ตารางแสดงยอดขายรถยนตในประเทศไทย ตั้งแตป 2542-ป 2548 
หนวย : คัน ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รถยนตนั่ง 66,858 83,106 104,502 126,353 179,005 209,110 188,211 

รถยนตเพื่อการพาณิชย 151,472 179,083 192,550 283,009 354,171 416,916 515,194 

รวม 218,330 262,189 297,052 409,362 533,176 626,026 703,405 
 ที่มา : สถาบันยานยนต 

สัดสวนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถของธนาคารและบริษัทยอยเทียบกับยอดขายรถทั้งหมดในประเทศไทย ใน  
ป 2548 เทากับรอยละ 7.0 ลดลงจากป 2547 ที่รอยละ 7.3 อยางไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทยอยยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาด
สินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งจัดอยูหนึ่งในสามอันดับแรกของตลาด แนวโนมในป 2549 ธนาคารคาดวาปริมาณรถยนตและสินเชื่อเชาซื้อ
จะยังคงขยายตัวตอไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ แมวาจะไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม 

 (2) สภาพการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันของตลาดสินเชื่อโดยรวมในป 2548 ยังคงมีความรุนแรง โดยมีการแขงขันกันในดานราคา คูแขงสวน
ใหญเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งมีความไดเปรียบในดานตนทุนเงินทุน อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันไดลดความ
รุนแรงลงจากป 2547 เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ และภาวะอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น ซึ่งยังคงเปน
ปจจัยสําคัญในการขยายตัวของตลาดสินเชื่อ 

ในสวนของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารและบริษัทยอยเนนกลยุทธการสรางคุณภาพสินเชื่อ และลดหนี้ที่ไมกอใหเกิด 
รายไดลงโดยมุงการปรับโครงสรางหนี้ และเตรียมพรอมที่จะรองรับตลาดที่คาดวาจะขยายตัวในปตอไป โดยเนนการแขงขัน
ดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ โดยจะขยายฐานลูกคาอยางมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา  
36 ป ระบบการปฏิบัติการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายและการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

สภาพการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อ สามารถแบงกลุมคูแขงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทลีสซิ่งและสถาบันการเงิน
ตาง ๆ 2) กลุมบริษัทในเครือของผูผลิตและจําหนายรถยนต รวมจํานวนคูแขงทั้งส้ินประมาณ 20 ราย การเชาซื้อรถยนตมีการ
แขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยคูแขงใชกลยุทธดานราคาที่เนนการลดดอกเบี้ยเชาซื้อเพื่อดึงดูดลูกคาเปนหลัก ในสวนของ
ธนาคารและบริษัทยอย ไดมุงเนนการขยายฐานลูกคาดวยการเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง และการรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับผูแทนขาย (Dealer) และผูจําหนายรถยนต โดยจะลดดอกเบี้ยตามตลาดเพียงเพื่อรักษาฐานลูกคา 

ถึงแมวาการแขงขันของธุรกิจมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคูแขงเพิ่มขึ้นจากกลุมธนาคารภายใตแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยในป 2547 ซึ่งอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซื้อได 
ธนาคารคาดวาจํานวนคูแขงขันจะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญประกอบธุรกิจเชาซื้อผาน
บริษัทในเครืออยูแลว ทั้งนี้ ดวยประสบการณที่ยาวนานของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบกับการมีความสัมพันธที่ดีกับ
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ผูแทนขาย ความสามารถในการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิผล และความชํานาญในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีฐานขอมูล
ของลูกคาที่กวางขวาง ทําใหธนาคารและบริษัทยอยมีศักยภาพในการแขงขัน และเชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความเปนผูนํา
หนึ่งในสามอันดับแรกของธุรกิจเชาซื้อไดตอไป 

 
3.2.2  ธุรกิจหลักทรัพย 

(1) ลักษณะตลาด 

ในป 2548 ดัชนีราคาหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย โดยดัชนีราคาหุนเพิ่มขึ้นจาก 
668.10 จุด ณ ส้ินป 2547 เปน 713.73 จุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในขณะที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันลดลง
จาก 20,507.75 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 เปน 16,454.04 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่มีตอตลาดทุนของประเทศไทย ทั้งราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
แรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต การแพรระบาดของไขหวัดนก และผลกระทบ
จากการเกิดเหตุการณธรณีพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ (Tsunami) ซึ่งสงผลกระทบตอเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ    

 
ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

หนวย : ลานบาท ป 2546 ป 2547 ป 2548 
ดัชนีราคาหุน (จุด) 772.15 668.10 713.73 
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 4,789,857 4,521,894 5,105,113 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย  4,670,281 5,024,399 4,031,241 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวัน 18,908 20,508 16,454 
อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ) 1.81 2.75 3.37 
อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา) 13.65 9.40 9.40 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท. 407 439 468 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สําหรับสภาวะตลาดของบริการจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กองทุนรวมมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
771,150 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 59.0 จากสิ้นป 2547 ในขณะที่กองทุนสวนบุคคลมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 142,547 ลาน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 6.3 และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 345,896 ลานบาท โดยมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 13.2 รายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  2547 และ  2548 มีดังตอไปน้ี  
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(หนวย : ลานบาท) 
กองทุน ป 2546 ป 2547 ป 2548 

กองทุนรวม 438,344 484,993 771,150 
กองทุนสวนบุคคล 121,290 134,091 142,547 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 287,329 305,462 345,896 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

(2) สภาพการแขงขัน 

ปจจุบันมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูถึง 40 บริษัท ทําใหมีการแขงขันที่รุนแรงเพื่อรักษาและ
ขยายสวนแบงตลาด โดยจะเห็นไดวา สวนแบงตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้นในแตละปเนื่องจากมีคูแขงรายใหมเขามาใน
ตลาดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการแขงขันในดานราคาถูกจํากัดดวยอัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ําที่กําหนดโดยทางการ ดังนั้น
การแขงขันจึงเนนที่รูปแบบและคุณภาพของการใหบริการ ทั้งนี้ บริษัทเนนกลุมลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพยตามปจจัยพื้นฐานเพื่อ
การลงทุนมากกวากลุมลูกคาที่เนนการเก็งกําไรในระยะสั้น 

นอกจากนี้ บริษัทเอกชนใหความสนใจในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นในป 2548 เนื่องจากมาตรการ 
การจูงใจลดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่เขาจดทะเบียน และความสนใจของนักลงทุนในการซื้อหุนที่เสนอขายตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีบริษัทเขามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ทั้งส้ิน 29 บริษัท  

     สําหรับบริการจัดการกองทุน ในปจจุบันมีจํานวนคูแขงขันที่อยูในธุรกิจจัดการกองทุนทั้งหมด 31 ราย ประกอบดวย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย อยางไรก็ตาม บลจ. ทิสโก  
มีประสบการณและศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจาก บลจ. ทิสโก ดําเนินธุรกิจภายใตปรัชญาหลักของกลุมทิสโก ซึ่งมุงเนน
การสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ดังนั้นกลยุทธหลักของ บลจ. ทิสโก จึงเปนการสรางผลตอบแทนสูงสุดในระดับ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ภายใตการกํากับดูแลที่ดี 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณทและบริการ 

3.3.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

        (1)  แหลงที่มาของเงินทนุ 

นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแลว แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารสวนใหญไดจากการระดมทุนจากเงินฝาก 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินกูยืมทั้งที่เปนเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว  โดยแหลงที่มาของเงินมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

ตารางแสดงแหลงที่มาของเงนิทุน  
 (หนวย : ลานบาท) 

แหลงเงินทุน ป 2546 ป 2547 ป 2548 
เงินฝาก   33,074     39,288       34,451  
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน          4,103   4,307  6,415  
เงินกูยืม          6,879     6,986        17,491  
หนี้สินอื่น        5,487  3,134  3,844  
   รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน        49,542  53,715       62,201  
เงินกองทุน       10,721  12,581        13,082  
   รวมแหลงเงินทุน   60,263  66,296       75,283  

 
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีสัดสวนเงินฝาก จํานวน 34,451 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.3 ของ
ยอดเงินฝาก และเงินกูยืม 
 

(2) การใหสินเชื่อ 

• นโยบายการใหสินเชื่อ 

 สินเชื่อธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเนนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอยางระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม ธนาคารจะ
พิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่ 
เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละราย ธนาคารจะเนนการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่ธนาคารมีความชํานาญ  
มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ธนาคารตองการเขาสูตลาดสินเชื่อใหม ธนาคาร 
จะทําการวิเคราะหถึงโอกาสและปจจัยความเสี่ยงตางๆ อยางทั่วถึงกอน  
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นโยบายหลักประกันแตกตางกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไก
ที่ใชในการรักษาระดับมูลคาของหลักประกันใหอยูตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   
อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันกับผูกูที่มีความนาเชื่อถือสูงเปนรายๆไป ในการประเมิน
มูลคาหลักประกัน ธนาคารไดกําหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันโดยผูประเมินราคาอิสระหรือหนวย
ประเมินราคาทรัพยสินของธนาคารกอนการเบิกใชวงเงินกู รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอยางสม่ําเสมอ โดยธนาคารมี
คณะกรรมการประเมินราคาหลักประกันทําหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผูประเมินราคา
ภายใน และผูประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายธนาคารที่ไดวางไวภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประไทยและหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ 

ในการใหสินเชื่อลูกคาแตละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาที่ชัดเจนรัดกุม
เพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม โดยมีหนวยงาน
อิสระทําหนาที่สอบทานและดูแลกระบวนการใหสินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี้เปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับนโยบายการ
กําหนดราคา ธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับ
ความเสี่ยงของผูกู ตลอดจนพิจารณาถึงตนทุนเงินทุนของธนาคาร  

 สินเชื่อรายยอย 

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญในกลุมสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก 
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโต และมีอัตราผลตอบแทนคุมกับความเสี่ยง โดยการเติบโตของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 2548 
ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องแมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นและภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากคูแขง
รายใหม อยางไรก็ตามธนาคารยังคงใชนโยบายในการแขงขันโดยรักษาคุณภาพสินเชื่อ และรักษาสวนแบงตลาดมากกวา 
การแขงขันดานราคา  

ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการใหสินเชื่อเชาซื้อดวยการใชระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) 
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานขอมูลภายในของธนาคาร ระบบดังกลาวชวยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและรนระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อใหเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  

ธนาคารปรับเปล่ียนนโยบายการใหสินเชื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขยาย
สินเชื่อไดมากตามเปาหมายการเติบโตในเชิงรุก อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาหลักของธนาคารยังคงมีความเส่ียงต่ํากวาของคูแขง 
และธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา แตใชการเพิ่มคุณภาพการใหบริการและการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจเปน
เครื่องมือในการแขงขัน สําหรับนโยบายดานหลักประกัน ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อตองมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทํา 
ประกันภัยอยางเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปลอยสินเชื่อไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหลักประกัน ทั้งนี้ใน
รายละเอียดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไมมี
หลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงขึ้น  
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• การอนุมัติวงเงนิและอํานาจการอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุมัติสินเชื่อใหแกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) 
เปนผูดูแล ภายใตนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไวอยางชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจ 
ทุกรายการจะตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเปนสินเชื่อที่วงเงินกูมีขนาดใหญ  สินเชื่อธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญมากจะตองไดรับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

สําหรับสินเชื่อรายยอย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอํานาจ 
การอนุมัติวงเงินแตละระดับใหแกผูบริหารและหัวหนางานในแตละระดับนําไปปฏิบัติภายใตนโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวมที่
กําหนด สินเชื่อรายยอยที่มีขนาดใหญเกินกวาระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงคของการกูเงิน 
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเปนกรณีไป   

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารไดนําระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เขามาใชรวมเปนเงื่อนไขใน 
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะใหคะแนนลูกคาแตละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกคา ลักษณะของสินเชื่อ 
และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ตองการ 

•  นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงาน
ตางๆเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เปนผูดูแล  
การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan 
Committee) ยังทําหนาที่ดูแลติดตามจัดการลูกหนี้ที่มีปญหา และพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่    
เหมาะสม  

ธนาคารมีหนวยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหนวยงานการตลาด เพื่อทําหนาที่พิจารณาและให
ความเห็นอยางเปนอิสระตอคณะกรรมกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานความถูกตองและโปรงใสของการใหสินเชื่อ 

ธนาคารไดนําระบบจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใชในการประเมินความเสี่ยง  
ทั้งสําหรับสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายยอย โดยไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลประวัติการชําระเงินแยกตามผลการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ และเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเขาสูกฎการดํารงเงินกองทุนของ Basel 
Committee for Banking Supervision ฉบับใหม ภายใตวิธีการใชการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายใน (Internal Ratings 
Based Approach – IRB) ทั้งนี้ผลที่จะไดรับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงดานเครดิตที่แมนยําและการใชเงินกองทุน
ของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดใหมีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแตละกลุม
สินเชื่อ (Concentration Limits) ที่กําหนดใหสามารถใหสินเชื่อตอผูกูหรือกลุมผูกู 1 รายไดไมเกินระดับที่กําหนดสําหรับ 
สินเชื่อแตละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณารวมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแตละภาคอุตสาหกรรมดวย นอกจากนี้
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ธนาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อหรือลงทุนใน 
กิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit) 

• การติดตามหนี ้

ธนาคารกําหนดใหมีหลักเกณฑกระบวนการติดตามสินเชื่อคงคางอยางตอเนื่อง โดยมีการทบทวนการใหสินเชื่อ 
อยางสม่ําเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา 
(Problem Loan Committee) จะไดรับรายงานการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของ
ลูกหนี้และกําหนดวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารองหนี้สูญ 
โดยมุงเนนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้รายที่สามารถดําเนินการตอไปได     โดยธนาคารไดกําหนด
หลักเกณฑ ขอบเขต และการติดตามผลอยางใกลชิด นอกจากนี้ เจาหนาที่สินเชื่อจะตองรายงานตอคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง 

สําหรับการติดตามสินเชื่อรายยอยนั้น ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธในการบริหารและติดตามหนี้ให 
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตาม
ประกาศและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ส.ค.บ.) อยางเครงครัด โดยจัดแบงกระบวนการติดตาม
หนี้ออกเปน 3 สวน คือ 1) งานติดตามหนี้คางชําระ 2) งานเรงรัดหนี้สินและการติดตามยึดทรัพยสิน และ 3) งานกฎหมายและ
บังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหไดสูงสุด 

• การปรับโครงสรางหนี ้

สําหรับลูกหนี้ที่มีปญหา เชน ไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดของทางการเงินของ
ลูกหนี้  ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสรางหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ใหไดสูงสุด โดยหลักเกณฑการปรับโครงสราง
หนี้ของธนาคารสามารถทําไดหลายวิธี ประกอบดวย การผอนผันเงื่อนไขการชําระหนี้ในลักษณะตางๆ การโอนทรัพยสินของ
ลูกหนี้เพื่อเปนการชําระหนี้ การแปลงหนี้เปนตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้ ฯลฯ 

การปรับโครงสรางหนี้สามารถทําไดกับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชําระแลวหรือยังไมผิดนัดชําระก็ตาม โดย
หนวยงานที่ ให สินเชื่ อ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสรางหนี้  รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่ จะมี 
การปรับโครงสรางหนี้ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
ฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมใน
การปรับโครงสรางหนี้ 

ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหารของ
ธนาคารและบริษัทยอย เขาขายมีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จะตองใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สาม
ที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคารและลูกหนี้ เปนผูวิเคราะหฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนกระแส 
เงินสดของลูกหนี้ ทั้งนี้ธนาคารปฏิบัติตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้แลว
ทุกราย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนสถานะการจัดชั้น การคํานวณสวนสูญเสีย และการกันสํารอง 
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(3) ความสามารถในการดํารงเงินกองทนุ  

ธนาคารมีนโยบายจะดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความ 
อยูรอดของธนาคารในระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในอัตราที่ไมต่ํากวา
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับ
สินทรัพยเส่ียง และภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของ
สินทรัพยเส่ียงและภาระผูกพัน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร มีดังตอไปนี้ 

ตารางแสดง อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

                                          (หนวย : รอยละ) 
 ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2546 
ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2547 
ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2548 
ขอกําหนดตาม

กฎหมาย 
เงินกองทุนชั้นที ่1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 18.78 17.48 17.04 4.25 
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเสีย่ง 21.42 19.57 18.64 8.50 

              
             ทั้งนี้จะเห็นไดวาธนาคารมีฐานเงินทุนที่ม่ันคง และมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสูงเกินกวาเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑการตั้งสํารองในอนาคต   
 

(4) การบริหารสภาพคลอง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน และ
โครงสรางการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจาก
ตัวบงชี้ที่สําคัญ เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด ระดับ
การกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองใน
ยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน  

การบริหารสภาพคลองในแตละวัน อยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหลงเงินทุนและการลงทุน 
ตามประมาณการกระแสเงินสดในแตละวันของธนาคาร ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของธนาคารเปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง 
การกําหนดใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของยอดเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจาก 
ตางประเทศที่มีกําหนดชําระภายในระยะเวลา 1 ป และยอดรวมเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากประชาชน
ทุกประเภท 

• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ 0.5 หลักทรัพยหรือ 
ตราสารซึ่งปราศจากภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมต่ํากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากในธนาคารที่
ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน 
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(5) การจัดช้ันสินทรัพย การตั้งสํารอง และการตัดจําหนายหนี้สูญ  

ธนาคารใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรัพย
ที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว เชน ลูกหนี้ถึงแกความ
ตาย เปนคนสาบสูญ  ลูกหนี้เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน เชน สิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน เชน ลูกหนี้ที่
คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกใหชําระคืน หรือ 
ไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึง
กําหนดชําระ  

(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูกหนี้ที่คางชําระ
ตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ํากวามาตรฐาน  
หรือกลาวถึงเปนพิเศษ 

  ธนาคารมีนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง โดยที่ธนาคารจะไมโอนกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกรณี
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลว แมจะมีการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้นก็ตาม ดวยนโยบายดังกลาว ธนาคาร
จึงมีสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 3,169.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 139.2 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามตารางแสดงสินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย สวนที่ 5 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอ 5.2 

 3.3.2 ธุรกิจหลักทรัพย 

(1) แหลงที่มาของเงินทนุ 

เงินทุนสวนใหญมาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
บางสวน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(2) การอนุมัติวงเงินและอํานาจการอนุมัต ิ

บล. ทิสโก มีนโยบายในการรับลูกคาที่มีคุณภาพและใหความรูความเขาใจที่เหมาะสมแกลูกคาในการซื้อขาย 
หลักทรัพย โดยจะพิจารณาวงเงินการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับความนาเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกคา ตลอดจน
หลักประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ใหกับคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่มีมูลคาสูง และมอบอํานาจการอนุมัติใหผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่
สินเชื่อระดับตางๆ สําหรับวงเงินทั่วไปเปนผูพิจารณาอนุมัติ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
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(3) การกําหนด margin ของหลักทรัพย 

ปจจุบัน ลูกคาของบล. ทิสโก ซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น  

(4) การวิเคราะหหลักทรัพย 

บล. ทิสโก มีหนวยงานวิเคราะหหลักทรัพยที่มีศักยภาพการแขงขันที่โดดเดน และเพื่อตอบสนองนโยบายที่จะขยาย
ฐานลูกคารายยอยและลูกคาสถาบัน บล. ทิสโก จะเนนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณของบทวิเคราะหใหมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จากความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพสูง บล. ทิสโก ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน 
ดานการวิเคราะหหลักทรัพยอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 บล. ทิสโก ไดรับรางวัล SET Awards 2003 ซึ่งประกอบดวยรางวัล 
Best Brokerage Service-Retail Clients เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่มีคุณภาพดานการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและรางวัล Best Research House เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีผลงาน 
การวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพ   

ในป 2547 บล. ทิสโก ไดรับรางวัล SET Awards 2 รางวัล ไดแก “Best Research House” หรือ “งานวิเคราะห 
หลักทรัพยดีเดน" สําหรับนักลงทุนรายยอย (Best Research House - Retail Clients) ซึ่งเปนรางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่
มีผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพครอบคลุมจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนที่หลากหลาย ความพึงพอใจของผูใช
ขอมูล ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน และรางวัล ”Best Brokerage Service” หรือ "บริการซื้อขาย 
หลักทรัพยดีเดน" สําหรับลูกคารายยอย (Best Brokerage Service - Retail Clients) ซึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดานการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพในดานการซื้อหลักทรัพย การมีสวนรวมใน 
การพัฒนาและใหความรูแกผูลงทุน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด  

นอกจากนี้ ในป 2548 บล. ทิสโก ไดรับรางวัล Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 2005  
เปนปที่สองติดตอกัน ซึ่งเปนผลการจัดลําดับโบรกเกอรของประเทศตางๆ โดยจัดทําเปนประจําทุกป ในการจัดลําดับจะมี 
การประเมินผลโดยสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการโบรกเกอรตางๆ ซึ่งก็คือ นักลงทุนสถาบันกวา 2,000 รายทั่วโลก  
ที่มีตอแตละโบรกเกอร ทั้งในดานการใหบริการการซื้อขายหลักทรัพย (Execution) และคุณภาพงานวิเคราะห (Research) 
บริษัทโบรกเกอรที่ไดรับการจัดอันดับสูงสุดของแตละประเทศ จากการสํารวจนี้จะไดรับรางวัล Best Local Brokerage 2005  

(5) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย 

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนประเภทหุนทุน บล. ทิสโก มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี 
โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ความเส่ียงและผลตอบแทนที่ไดรับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่
ไมจดทะเบียนประเภทหุนทุน บล. ทิสโก ไมมีนโยบายในการขยายการลงทุนในสวนนี้ แตจะเนนที่การติดตามโอกาสในการขาย
หลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันออกใหไดมูลคาสูงที่สุด สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนกู บล. ทิสโก เนนที่การลงทุน
เพื่อถือหลักทรัพยไวเปนสภาพคลอง สําหรับการลงทุนในหนวยลงทุน บล. ทิสโก มีนโยบายลงทุนในระยะยาว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผลการดําเนินงานของแตละกองทุน บล. ทิสโก ไมมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารอนุพันธ  

นโยบายการลงทุนเปนไปตามกรอบนโยบายและขอกําหนดดานบริหารความเสี่ยงที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุมทิสโก ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสายงานที่สําคัญ โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทุน วงเงินลงทุน 
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแตละวัน และวงเงินขาดทุน  
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(6) ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปของบล. ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับรอยละ 
103.04 เปรียบเทียบกับรอยละ 7.0 ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

สําหรับบริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด มีสินทรัพยสภาพคลอง (Liquid Capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   
สูงกวาเกณฑขั้นต่ํา 3.00 ลานดอลลารฮองกง ที่กําหนดโดย The Financial Resources Rules ถึง 32.79 ลานดอลลารฮองกง 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 
 เนื่องจากธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอย เปนการใหบริการดานการเงินที่ตองมีการพัฒนาไปพรอมกับความ
ตองการของลูกคาในแตละขณะ ธนาคารและบริษัทยอยจึงมุงเนนในการปรับปรุงและพัฒนาบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป พรอมทั้งเพิ่มคุณภาพดานการบริการอยางตอเนื่อง 
 
4.1 การบริการและผลิตภัณฑ 

เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของธนาคารที่วา “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” ธนาคารไดปรับแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจใหเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) เพื่อเปนการรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในองคกรและจาก
สภาพแวดลอมใหมดานการแขงขัน โดยเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการขายที่การตอบสนองความตองการ
ของลูกคาสําหรับบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร และใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานใหมที่ไดรับจากการปรับสถานะ 
ขึ้นเปนธนาคารพาณิชย ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและขยายชองทางการจําหนายไดมากขึ้น และธนาคารจะ
มุงเนนใหการขยายบริการทางการเงินใหแกลูกคาของธนาคาร ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกลุมทิสโกสามารถเสนอบริการทางการเงิน
ที่หลากหลายมากขึ้น  นอกจากนี้ ธนาคารไดมีการนําระบบ Cross-selling มาประยุกตใชเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ดี และ
รวดเร็วที่สุด 

ในป 2548 ธนาคารไดจัดตั้งฝายวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริการและ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาของธนาคารมีความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการบริการและ
ผลิตภัณฑทางดานการธนาคาร  ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่ธนาคารเริ่มใหบริการหลังจากการยกระดับเปนธนาคารพาณิชยเต็ม
รูปแบบตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยธนาคารไดพัฒนาและใหบริการผลิตภัณฑประเภทเงินฝากและเงินโอน ซึ่งเปนธุรกิจ
ที่ธนาคารสามารถใหบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม ทําใหธนาคารสามารถใหบริการทางการเงินใหครบวงจรยิ่งขึ้น โดยธนาคารเริ่ม
ใหบริการเงินฝากประเภทตาง ๆ เชน เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา รวมถึงบริการดานการเงิน
ที่เกี่ยวของ เชน การออกแคชเชียรเช็คและเช็คสวนบุคคล การเรียกเก็บเช็ค และบริการเงินโอน โดยธนาคารเปดใหบริการ
ดังกลาวทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคารในสวนภูมิภาคทุกแหง จากเดิมที่ธนาคารใหบริการเงินออมเฉพาะที่
สํานักงานใหญเทานั้น  

ธนาคารไดพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ ควบคูไปอยางตอเนื่อง ทั้งในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การใหบริการดานผลิตภัณฑและการบริการลูกคา และการจัดการการใหบริการอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการใหบริการและ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางตอเนื่องทั้งจากศูนยบริการลูกคาและผานทางระบบอัตโนมัติและอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังไดจัดตั้งศูนยการชําระเงินที่สํานักงานใหญเพื่อใหผูใชบริการสามารถชําระเงินคาสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคารไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน การใหบริการเอทีเอ็มรวมกับธนาคารอื่น ๆ  และการชําระเงินอัตโนมัติผานบัญชี
ธนาคารกับกลุมทิสโกเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ซึ่งจะเปดใหบริการในอนาคตอันใกลนี้ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SME) จึงไดจัดตั้งหนวยงานสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหบริการทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ SME 
โดยเฉพาะ โดยไดมีการกําหนดขอบเขต แผนงาน และกลยุทธตาง ๆ อยางชัดเจน และจะเริ่มพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องตอไป
ในป 2549 
 



สวนที่ 2 หัวขอที่ 4 การวิจัยและพัฒนา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 4-2  

4.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  

ในปจจุบันหนวยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการลงทุนและพัฒนาระบบงานตางๆเพื่อรองรับเกณฑการดํารง
เงินกองทุนตามแนวทางของ Basel II - IRB Approach  ทั้งนี้ธนาคารมีการพัฒนาระบบ Credit Rating และ Credit Scoring 
ของสินเชื่อประเภทตางๆ รวมถึงระบบฐานขอมูลองคกรสําหรับการบริหารขอมูลความเส่ียงที่เกี่ยวของ   สําหรับการพัฒนา
ระบบนั้นนอกจากจะรองรับการคํานวณเงินกองทุนแลว ยังชวยเรื่องของการวิเคราะหธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ การกําหนด
ราคาและฐานลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
4.3 การปฏิบัติงาน 

ในดานการปฏิบัติงาน ธนาคารยังคงใชและพัฒนาระบบ Balanced Scorecard, KPIs และ Performance 
Management อยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติตามแผนงานและกลยุทธที่ไดวางไวเปนไปอยางมีประสิทธิผลควบคูไป
กับการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยใหความสําคัญทั้งในดานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ การใหบริการ และ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของธนาคารใหมีความสามารถในการใหบริการและพัฒนาธุรกิจได
อยางตอเนื่อง รวมถึงการทํา Branding เพื่อวางกลยุทธในการส่ือสารและพัฒนาดานการตลาด โดยยึดหลักตามคานิยมของ
ธนาคาร 4 ประการคือ ลูกคาเปนหลัก ซื่อสัตยมีคุณธรรม สรางผลงานที่นาเชื่อถือ และเชี่ยวชาญอยางผูนํา เพื่อสรางความ
ไววางใจและผลประโยชนสูงสุดใหกับลูกคาของธนาคาร 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 ธนาคารและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ โดยธนาคารและบริษัทยอย
เปนเจาของกรรมสิทธิ์และไมติดภาระผูกพันใดๆ 

             (หนวย: ลานบาท) 

รายการ ป 2546 ป 2547 ป 2548 

ที่ดิน และอาคารสุทธ ิ    
1. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  

ที่ทําการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 759 797 834 
2. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  

ที่ทําการ บริษัทยอย 386 447 397 
3. หองชุดสํานักงานบริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด 

สาขาเชียงใหม ณ อาคารชุด Hillside Plaza & 
Condotel  ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 6 5 5 

4. ที่ดินและอาคาร สํานักงานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 8 9 8 

รวมที่ดินและอาคารสุทธิ 1,159 1,258 1,244 
สวนปรับปรุงสํานกังานสุทธ ิ 17 29 67 
อุปกรณสํานักงานสุทธ ิ 82 106 163 
อื่น ๆ 33 48 85 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 1,291 1,441 1,559 

 
สัญญาเชาระยะยาว 

 1. สัญญาเชา 

 ธนาคารและบริษัทยอยมีสัญญาเชาที่ดินและอาคารเพื่อใชเปนสํานักงานและสํานักงานสาขา โดยไมรวมการเชา
ระหวางกันภายในกลุมทิสโก มีคาใชจายเกิดขึ้นตามจริงในป 2548 และคาใชจายที่เปนภาระผูกพันที่ตองชําระตามสัญญา
เชาในป 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 ป 2548 ป 2549 
สํานักงานและสํานักงานสาขา ภายในประเทศ 11,303,146 บาท 12,378,355 บาท 
สํานักงานที่ตางประเทศ (TISCO Securities Hong Kong) 754,838 HK$ 797,800 HK$ 
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 2. สัญญาเชาระหวางธนาคารและบริษัทยอย 

 ธนาคารและบริษัทยอย มีการเชาหองชุดระหวางกันในอาคารทิสโกทาวเวอร เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีการคิดคา
เชาระหวางกันในอัตราตลาดและมีระยะเวลาการเชาคราวละ 1-3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
รายการ ผูเชา ผูใหเชา พื้นทีเ่ชา 

(ตารางเมตร) 

หองชุดสํานักงาน 
อาคารทิสโกทาวเวอร  

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด 5,081.65 

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทสิโก จํากัด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 805.58 

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร  

บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น เทคโนโลย ีจํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด 1,985.56 

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร  

บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 415.00 

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร  

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จาํกัด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 73.00 

5.2 เงินใหสินเชื่อ 

 นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย 

 สินทรัพยจัดชั้นของธนาคารประกอบดวยเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุน และทรัพยสินรอการขาย โดย
ธนาคารมีนโยบายจัดชั้นสินทรัพยตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดดังนี้ 

ตารางแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
          (หนวย: ลานบาท) 

  

เงินให
สินเชื่อและ
ลูกหนี ้ เงินลงทุน 

ทรัพยสินรอ
การขาย ทรัพยสินอืน่ รวม 

จัดชั้นปกต ิ 53,132 - - 4 53,136 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 2,174 - - - 2,174 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 346 - - - 346 
จัดชั้นสงสัย 231 - - - 231 
จัดชั้นสงสัยจะสญู 1,916 572 51 7 2,546 
รวม 57,799 572 51 11 58,433 
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 นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ในขั้นต่ําธนาคารและบริษัทยอยปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการจัดชั้นและตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดอัตราตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับช้ันของเงินใหสินเชื่อไวดังตอไปนี้ 
1. สินทรัพยจัดชั้นสูญ  ใหตัดออกจากบัญชี 
2. สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ  ใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 
3. สินทรัพยจัดชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 
4. สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 20 
5. สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 2 
6. สินทรัพยจัดชั้นปกติ ใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายที่จะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปไวเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเปน
การรองรับหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมคาดการณในอนาคต โดยการตั้งสํารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับภาวะของเศรษฐกิจ  
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง นอกจากนี้ธนาคารยังมีการพิจารณาการตั้งสํารองเปนรายลูกคา ธนาคารยังมีนโยบายที่จะไมโอนกลับ
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ผานการปรับโครงสรางแลว แมจะมีการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้น 
ก็ตาม  

ดวยนโยบายดังกลาว ธนาคารมีสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนจํานวน 3,169.30 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 139.2 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย   
 
 นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้การดอยคาของทรัพยสิน 

 การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินจะพิจารณาจากขอบงช้ีการดอยคาตามมาตรฐานบัญชีและ 
การประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต   

 
 นโยบายการรับรูและระงับรับรูรายได  

 ธนาคารมีนโยบายการรับรูรายไดดอกเบี้ยที่เขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารรับรูรายได
ดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อธุรกิจที่คางชําระเปนเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือน และ
หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อรายยอยที่คางชําระเปนเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน ไมวาลูกหนี้รายนั้นจะมีหลักประกนั
หรือไม และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชีทั้งหมดสําหรับลูกหนี้ที่หยุดรับรู
รายได 

 ธนาคารจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยที่ไดรับชําระในภายหลังของลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได ตามเกณฑเงินสดและจะรับรู
ดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีก เมื่อไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดครบถวนแลว 

 กรณีการรับรูรายไดจากการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตาม
เกณฑเงินสด  และจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางอีกครั้งตอเมื่อไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปญหาแลววา ลูกหนี้กลับมามีความสามารถในการชําระหนี้ไดตามสัญญา 
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5.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลคาเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.4 เงินลงทุน  
 
นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย 

ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอที ่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสาย
ธุรกิจ ขอ 3.3.2 (5)  

 

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยหนึ่งเกินสมควร โดยจะเนนที่ 
ความเหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นวา เอื้ออํานวยในดานผลตอบแทนและความเสี่ยงอยางไร นอกจากนี้
ธนาคารยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ดานเขาดวยกัน เพื่อพิจารณาถึง
ระดับของความเสี่ยงวาเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความ
เส่ียงจากเงินลงทุนแตละประเภทหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกตองไดอยางทันทวงที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ไดกลาวไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง  
 

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา 

ธนาคารตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม
มูลคายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน   
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึก 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทาย
ของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้
ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใช
มูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนได
บันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบดุล 
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5.4 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.4 เงินลงทุน และ
ขอ 3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

นโยบายการลงทุน 

ธนาคารมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุม อีกทั้งพิจารณาจากแนวโนมของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแขงขัน และศักยภาพในการทํากําไรระยะยาว และเนนการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง  

การบริหารงานของธนาคารในบริษัทยอย ธนาคารใชนโยบายการบริหารเปนกลุม โดยธนาคารเปนผูกําหนด
นโยบายหลักในการจัดการ การบริหารความเสี่ยง การกํากับและควบคุมของธนาคารและบริษัทยอย และสงผูแทนไปเปน
กรรมการในบริษัทยอยเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด    และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
ในการทําแผนการดําเนินงานแตละปมีการจัดทําแผนรวมของธนาคารและบริษัทยอย  โดยมุงเนนใหแผนธุรกิจรวมดังกลาวมี
ความสอดคลองและพัฒนาไปในทิศทางของกลยุทธหลักรวมกันในระยะยาว   และมีการใชทรัพยากรรวมกันในสายงาน
สนับสนุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากธนาคาร 
สําหรับการบริหารงานของธนาคารในบริษัทรวม ธนาคารจะสงผูแทนไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนของธนาคาร 
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6. โครงการในอนาคต 

ธนาคารอยูระหวางดําเนินการขอปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
การกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงของกลุมธุรกิจมีประสิทธิภาพ ภายใตแนวทางการกํากับแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีดําริจะนําออกใชในป พ.ศ. 2549 โดยบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทิสโกคอรปอเรชั่น) ซึ่งมีสถานะเปนบริษัทมหาชนที่ไมใชธนาคารพาณิชย ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัท 
โฮลดิ้งและเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร และบมจ. ทิสโกคอรปอเรชั่น จะเขาถือหุนทั้งหมดในธนาคารและบริษัท
ยอยอื่นๆ ทั้งนี้โครงสรางการถือหุนภายหลังการปรับโครงสรางจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใตโครงสรางการถือหุนใหม ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จะเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทลูก โดยบริษัทอื่นในกลุม
ธุรกิจเดียวกันจะถูกถือหุนโดยตรงจาก บมจ. ทิสโกคอรปอเรชั่น ดังนั้นความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ จะไมมี
ผลกระทบโดยตรงกับธนาคาร เชน หากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมมีผลขาดทุน ผลขาดทุนดังกลาวจะไมสงผลกระทบ
ใดๆ กับเงินกองทุนของธนาคาร จะถูกจํากัดเฉพาะอยูที่บริษัทโฮลดิ้งที่ไมใชธนาคารพาณิชย อันจะเปนการปกปอง
ผลประโยชนของประชาชนผูฝากเงินกับธนาคาร  

นอกจากนี้การปรับโครงสรางการถือหุนใหม ยังสอดคลองกับแนวทางการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจใหสถาบันการเงินสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในขณะที่ยังคงสามารถปองกันความเสี่ยงตางๆ จากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทในกลุมที่อาจกระทบตอฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงิน และเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงใหแก
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมได 
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การปรับโครงสรางการถือหุน บมจ. ทิสโกคอรปอเรชั่น จะดําเนินการจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender offer)  
ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารทิสโกในสัดสวนรอยละ 100 โดยแลกเปลี่ยนกับ
หลักทรัพยประเภทเดียวกันที่ออกใหมของ บมจ. ทิสโกคอรปอเรชั่น ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อจะยกเลิกคําเสนอซื้อ หากเมื่อส้ินสุด
ชวงระยะเวลารับซื้อแลวปรากฏวาสัดสวนของหลักทรัพยที่ไดมาจากการทําการเสนอซื้อต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวน
หลักทรัพยที่ออกแลวทั้งหมด 

ความคืบหนาการปรับโครงสรางการถือหุนเปนบริษัทโฮลดิ้ง 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดยื่นขอปรับโครงสรางการถือหุนอยางเปนทางการตอธนาคารแหง 
ประเทศไทย ภายหลังจากที่ธนาคารไดเขาทําการปรึกษาในเบื้องตนกับธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนเกี่ยวกับการปรับโครงสรางการถือหุนใน
รูปแบบบริษัทโฮสดิ้งจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ครั้งที่ 1 มีมติอนุมัติการปรับโครงสราง 
การถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง การขายหุนในบริษัทยอย และการนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติ 
การเพิกถอนหุนของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนที่กําหนดใหนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขา 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนหุนของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) แตเนื่องจากมติดังกลาวยังไม
เปนไปตามเกณฑการเพิกถอนหุนโดยสมัครใจ จึงใหธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเพิกถอนหุนตามเกณฑ
ขอบั งคับของตลาดหลักทรัพย แห งประ เทศไทยว าด วยการ เพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน  ภายหลั งจากที่ 
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดยื่นแบบคําขออนุญาต แบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวน สําหรับการเสนอขายหลักทรัพย พรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อการปรับโครงสราง 
การถือหุนของธนาคารตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และย่ืนแบบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอใหรับหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณาอนุมัติของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ธนาคารและบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 12 คดี 
เปนคดีแพง 10 คดี และเปนคดีอาญาอีก 2 คดี มีมูลคดีรวมประมาณ 354 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
ทั้งนี้ไมมีคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยแตประการใด โดยในจํานวนดังกลาวมี 4 คดีเปนคดีที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจบริหารการจัดเก็บหนี้ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัดซึ่งธนาคารมีขอตกลงในการชดเชย
ความเสียหายที่ธนาคารไดรับ(ถามี)จากบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัดและมี 2 คดีที่ธนาคารไดรับการยกฟองโดย 
ศาลชั้นตน และ/หรือศาลอุทธรณแลว แตโจทกยังอุทธรณหรือฎีกาตอ โดยทั้ง 6 คดีดังกลาวขางตน มีมูลคดีรวมกันประมาณ 
142 ลานบาท สําหรับอีก 6 คดีที่เหลือยังอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินคดีและยังไมไดรับคําพิพากษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.29.2 คดีฟองรอง 
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8. โครงสรางเงินทุน  

8.1 หลักทรัพย 

8.1.1  หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  ดังนี้ 
 ทุนจดทะเบียน      : 11,002,000,000 บาท  
 ทุนชําระแลว         : 7,219,677,500 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ 541,020,120 หุน และหุนบุริมสิทธิ 180,947,630  

หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00  บาท 

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต 

1. ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับ
เงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย 

แมธนาคารไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด ธนาคารอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดในวรรคกอนก็ได 

ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ยอนหลังสําหรับปที่ธนาคารมิไดประกาศจาย 

2. เมื่อมีการชําระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุนสามัญ
เทากับมูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิที่แตละรายถือ 

กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดในวรรคกอน ใหแบง
ทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผูถือหุนแตละราย 

กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวมาในวรรคแรกแลว 
ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือหุนสามัญในอัตราเทากัน ตาม
สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย 

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่ธนาคารมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม 

บุริมสิทธิทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนของผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือหุนสามัญ  และหุน
บุริมสิทธิดังกลาวใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุนตามแบบที่
ธนาคารกําหนด และใหสงมอบใบหุนคืน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  มีผูบริหารที่ถือหุนบุริมสิทธิของธนาคาร ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2  
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8.1.2 โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  

การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust 
Fund) 

ไมมี 

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 
195,256,082 หุน หรือคิดเปนรอยละ 27.05 ของทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับ
ผลประโยชนจากหุนของธนาคารที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวน 
กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของธนาคารไป
ออก NVDR เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง  

อนึ่ง จํานวนหุนของธนาคารที่นําไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งธนาคารไมสามารถควบคุมได ผูลงทุน
สามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยที่ www.set.or.th 
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8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของธนาคารและบริษัทยอย 
จํานวนรวม 30,000,000 หนวย เสนอขายเปนโครงการ 5 ป โดยตอมาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ธนาคารไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนจากพนักงานลาออก
จํานวน 753,000 หนวย มาเสนอขายใหกับพนักงานรายอื่นได  

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ธนาคารไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในปที่ 5 ซึ่งเปนปสุดทายของโครงการจํานวน 
5,317,000 หนวย สงผลใหยอดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวย ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิไปแลวรวม 21,767,750 หนวย และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือรวม 
7,359,750 หนวย  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดมีเงื่อนไขบางประการที่สอดคลองกัน ไดแก  

 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ เสนอขายใหแกกรรมการ

และพนักงานของธนาคารและบริษัทยอย 
ราคาที่เสนอขายตอหนวย :  0 บาท 
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ :  1:1 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  5 ป 
กําหนดการใชสิทธิ :  วันที่ 20 ของทกุเดือน หากวันที่ 20 ของเดือนใดตรงกับวันหยุด

ทําการใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ 20  

รายละเอียดของวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรร จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ ราคาการใชสิทธิ และวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายแตละครั้งเปนดังนี้ 
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1.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 1 (ครบกําหนดอายุตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2548) 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กรกฎาคม 2543  
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 10,000,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร :   9,100,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ :      110,000 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 10 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 31 มีนาคม 2548 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 2 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2544 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,000,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 4,902,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ :      85,000 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 11.31 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2549  

3.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 3 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2545 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,919,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,779,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ :    865,000 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 13.20 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2550  
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4.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 4 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2546 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 6,000,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,655,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ : 2,068,500 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 14.94 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2551 

5.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 5 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2547 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,317,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,317,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ : 4,231,250 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 21.88 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2552 
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8.1.4 หุนกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีหุนกูคงเหลือ ดังนี้ 

ธนาคาร 

1. หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2552 
ลักษณะการเสนอขาย :  เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2

ของสถาบันการเงิน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  1,000,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย :  1,000,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย :  161 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ :  161 หุน 
อายุหุนกู :  10 ป  
วันออกหุนกู :  11 กุมภาพันธ 2542 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู :  11 กุมภาพันธ 2552 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู :  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย :  ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวันชําระดอกเบี้ย

ไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 

2. หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2 
ลักษณะการเสนอขาย :  เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 

ของสถาบันการเงิน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 170 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 170 หุน 
อายุหุนกู : 10 ป  
วันออกหุนกู :  28 พฤษภาคม 2542 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู :  28 พฤษภาคม 2552 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู :  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย :  ทุกวันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวันชําระดอกเบี้ย

ไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 
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3. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2550 
ลักษณะการเสนอขาย :  เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย :  1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย :  2,000,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ :  2,000,000 หุน  
อายุหุนกู :  5 ป  
วันออกหุนกู :  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู :  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
หลักประกันหุนกู :  ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู :  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย :  ทุกวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดย

หากวันชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปน 
วันทําการถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ :  A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
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4. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ 2550 
ลักษณะการเสนอขาย :  เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย :  1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย :  1,000,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ :  1,000,000 หุน 
อายุหุนกู :  5 ป  
วันออกหุนกู :  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู :  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
หลักประกันหุนกู :  ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู :  อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 และปที่ 2 เทากับรอยละ 3.5 

ตอป  
 
:  อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 3 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5 ตอป 

 
:  อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5.50 ตอป 

 
:  อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 5 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 6 ตอป 

วันชําระดอกเบี้ย :  ทุกวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดย
หากวันชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปน 
วันทําการถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ :  A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
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5. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ 2550 
ลักษณะการเสนอขาย :  เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย :  1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย :  1,800,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ :  1,800,000 หุน  
อายุหุนกู :  5 ป  
วันออกหุนกู :  วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู :  วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
หลักประกันหุนกู :  ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 ถึงปที่ 3 เทากับรอยละ 6 ตอป 

ลบดวยอัตราดอกเบี้ยอางอิง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่คํานวณ
ไดดังกลาว จะตองมีอัตราไมต่ํากวารอยละ 0  

 
: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 ถึงปที่ 5 เทากับรอยละ 3.8 ตอ
ป 

วันชําระดอกเบี้ย :  ทุกวันที่ 21 เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหาก
วันชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทํา
การถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ :  A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
 

 นอกจากนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารมีหุนกูระยะสั้นชนิดระบุชือ่ผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุต่ํากวา 270 วัน มลูคารวม 9,998 ลานบาท 
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บริษัทยอย 

1. หุนกูบริษัท ไฮเวย จํากัด ครั้งที่ 1/2546 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2549 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 400,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 400,000 หุน  
อายุหุนกู : 3 ป  
วันออกหุนกู : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549 
หลักประกันหุนกู : ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ในวันที่ 2 มีนาคม 2 มิถุนายน   2 กันยายน  และ    

  2 ธันวาคม ของทุกป ตลอดอายุหุนกู หากวันที่ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับ 
  วันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 
 
2. หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ครั้งที่ 1/2546 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 

2549 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 500,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 500,000 หุน  
อายุหุนกู : 3 ป  
วันออกหุนกู : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
หลักประกันหุนกู : ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.20 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ในวันที่ 6 มกราคม   6 เมษายน   6 กรกฎาคม  และ    

  6 ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุหุนกู หากวันที่ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับ 
  วันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 
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8.1.5 ตั๋วเงิน 

  บริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ไฮเวย จํากัด มีตั๋วเงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 1,832,881,503.96 บาท
ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 490,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินมูลคา 1,342,881,503.96 บาท บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง 
จํากัด มีตั๋วเงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 908,624,143.21 บาท ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 300,000,000 บาท  และ 
ตั๋วแลกเงินมูลคา 608,624,143.21 บาท 

 

8.1.6   ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ 
การบริหารงานของธนาคาร โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีธนาคารรวมลงนามดวย 

  ไมมี 
 
8.1.7  สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยมียอดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
จํานวน 430,968,026 บาท 
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8.2 ผูถือหุน 
ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 มีดังตอไปนี้ 

จํานวนหุน 
ช่ือผูถือหุน 

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวม รอยละ 

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 157,543,410 - 157,543,410 21.83 
2. CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd./1 - 80,000,000 80,000,000 11.08 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 35,900,000 91,000 35,991,000 4.99 
4. Sathinee Co., Ltd. - 35,893,425 35,893,425 4.97 
5. Banker International Corporation 32,560,296 - 32,560,296 4.51 
6. Morgan Stanley & Co., International Limited 20,101,900 - 20,101,900 2.79 
7. Norbax Inc.,18 18,436,980 - 18,436,980 2.55 
8. Chase Nominees Limited 42 16,807,200 - 16,807,200 2.33 
9. HSBC (Singapore) Nominees Pte., Ltd. 15,515,013 - 15,515,013 2.15 

10. Government of Singapore Investment Corporation C 11,579,400 - 11,579,400 1.60 

รวมการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 308,444,199 115,984,425 424,428,624 58.81 
ผูถือหุนรายยอยอื่น 232,575,921 64,744,705 297,320,626 41.19 

รวม 541,020,120 180,729,130 721,749,250 100.00 

/1 CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd. เปนบริษัทยอยของ CDIB & Partners Investment Holding Corp. 
 

ตามที่ในมาตรา 5 ทวิ และมาตรา 5 เบญจแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 กําหนดใหบุคคลใด
จะถือหุนธนาคารพาณิชยใดเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารพาณิชยนั้นมิได และธนาคาร
พาณิชยตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดนั้น  ธนาคาร
ทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ให CDIB & Partners 
Investment Holding Corporation ถือหุนในธนาคารเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว แตไมเกินรอยละ 12.85 
และเปนจํานวนไมเกิน 92,450,000 หุน จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552 และใหธนาคารมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติถือหุน 
ในธนาคารเกินรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552 หลังจาก
นั้นใหผูถือหุนตางชาติคงสิทธิในการถือหุนจํานวนดังกลาวตอไปได แตไมใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มเติมอีก เวนแตเมื่อรวมกับหุนที่ 
ถืออยูแลวรวมกันตองไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

ธนาคารมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลตามความเหมาะสมของสถานการณ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 40 ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่
ธนาคารยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หรือไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดเพียงพอตามกฎหมายหลังจายเงินปนผล หามมิให
จายเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน เวนแตที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของธนาคาร ที่ไดเปดเผยไวในขอ 8.1.1 โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาธนาคารมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
ผลประกอบการ รวมทั้งภาวะการเงินและเศรษฐกิจ 
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9. การจัดการ  
 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 4 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริหาร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (4) คณะกรรมการสรรหา นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทยอยยังมีคณะผูบริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร 
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ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549 

สายสนบัสนนุอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร
นิเทศสัมพันธ
ธุรการสํานักงาน

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบริหารระดับสูง

สายพาณิชยธนกิจ
สินเชื่อธุรกิจ
วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ
บริหารสินเชื่อ
บริการคัสโตเดียน

      และทรัสตี
ธุรกิจญี่ปุน

สายกํากับและควบคมุ
กํากับ
ควบคุมภายใน
ควบคุมสินเชื่อ
กฏหมาย

ธุรกิจหลักทรพัย
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
วาณิชธนกิจ
วิจัยหลักทรัพย
ลงทุนในหลักทรัพย
ยืมและใหยืมหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย

ธุรกิจจัดการกองทนุ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน

ดําเนินการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํากัด

บริษัท ไฮเวย จํากัด
บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล
ออโต จํากัด
บริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง
จํากัด
บริษัททิสโก โกลบอล อินเวสเมนท
โฮลดิ้งส จํากัด

บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

กลุมธุรกิจหลักทรพัยกลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย
สายบรหิารเงินและธนบดีธนกิจ

การบริหารเงิน
ธนบดีธนกิจ

สายสินเชือ่ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

สายควบคมุการเงิน
และบรหิารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง
วางแผน
งบประมาณและ

     บริหารตนทุน
บัญชี
ระบบบัญชีและการเงิน

กลุมงานบรหิารสวนกลาง

 อืน่ๆ
สํานักบริหารงานองคกร

     และนักลงทุนสัมพันธ
วิจัยตลาด

      และพัฒนาผลิตภัณฑ

สายปฏิบัติการธนาคาร
บริการจัดการการเงิน
ปฏิบัติการชําระเงิน
ปฏิบัติงานสาขา
ธนาคารอิเล็คทรอนิกส

ธุรกิจบรกิารบรหิารสินทรพัย
งานบริหารสินทรัพย

dsa

สายสินเชือ่รายยอย
ธุรกิจเชาซื้อ

      - เชาซื้อรถยนต
      - เชาซื้อรถจักรยานยนต
      - ลีสซิ่ง

สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อเอนกประสงคและ
การขายตรง
บริการประกันภัย
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9.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ  
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ  
4. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548) 
กรรมการ 

5. นายแซมมวน ชิ 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2549) 

กรรมการ 

6. นายเจอรี่ แอล. ลู  กรรมการ 
7. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 
กรรมการ 

8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการอิสระ  
9. นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ  
10. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน  

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 
กรรมการอิสระ 

11. รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

กรรมการอิสระ 

12. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549) 
กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:   
- กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามขอ 9.3 
-   นายยูกิโอะ มัตซึนากะ ลาออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548  
-   นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร ลาออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 
-   นายปง เช็ง  ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548  
-   นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ ลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548  

 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารไดแก นายปลิว มังกรกนก นายพิชัย ฉันทวีระชาติ  นายมิตซูโนบุ  
ฮาเซกาวา นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายแซมมวน ชิ  โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของธนาคาร หรือนายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา หรือนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแซมมวน ชิ สองคนลง
ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร 

ธนาคารมีสํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธ ทําหนาที่เปนผูประสานงานการประชุมคณะกรรมการ การ
ประชุมผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางเสมอภาคและโปรงใสภายใตการดูแลจัดการของนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร   
1. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ 

ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ธนาคารและผูถือหุน 

2. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

3. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหม่ันใจวากรรมการที่เปนผูบริหาร และฝายจัดการ
ดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว 

4. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารซึ่งรวมถึงการแตงตั้ง
ผูบริหารระดับสูง 

5. ดําเนินการใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
6. ดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ 
7. ดูแลใหฝายจัดการของธนาคาร มีการกําหนดนโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางดานบริหารความเสี่ยง

ประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยางนอยที่สุดจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การตลาด และ 
การลงทุน สภาพคลอง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ ทั้งนี้ คณะกรรมการตองทําหนาที่อนุมัติ
นโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการปฏิบัติจริง และนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

8. แตงตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกรรมการ
อื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชนของธนาคาร และดูแล 
ระบบบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

9. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ 
10. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดแตงตั้งขึ้น 
11. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร 
12. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชีภายนอก และขอคิดเห็น

จากฝายจัดการของธนาคารตอคณะกรรมการโดยไมลาชา คณะกรรมการควรไดรับเอกสารดังกลาวภายใน  
4 เดือนหลังจากวันที่ปดงวดการบัญชี ทั้งนี้ หากมีความลาชามาก คณะกรรมการจะตองขอคําชี้แจงใน 
เรื่องดังกลาวจากฝายจัดการ 

13. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยให
ความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารดวย 

14. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทํา
ใหสามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 

15. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป 
16. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
17. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

เวนแตในเรื่องตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอน 
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กิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของ
ธนาคาร การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยราชการอื่นๆ กําหนด 

 ในป 2548 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งส้ิน 8 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดในขอบังคับ
ของธนาคารที่ใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน  

 9.1.2  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549  
คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบดวยกรรมการดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการบริหาร 
3. นายแซมมวน ชิ/1 กรรมการบริหาร 
4. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา/2 กรรมการบริหาร 

   /1 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 
   /2 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 
 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมและไดมาซึ่งกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม และการใหบริการใหม 
2. อนุมัติงบประมาณประจําป 
3. ติดตามการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคารและถูกตองตามกฎหมาย 
4. อนุมัติธุรกรรมภายใตกรอบธุรกิจของธนาคาร 
5. ดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา  
6. จัดใหมีนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ โดยอยางนอยที่สุดตองครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การตลาด และการลงทุน สภาพคลอง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และ 
กลยุทธ และรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ 

7. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร 
8. อนุมัติสินเชื่อรายใหญ และ/หรือ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 
9. จัดใหมีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายใน 
10. รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารกิจการรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารตอคณะกรรมการธนาคาร 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
12. กําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงาน 
13. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ 

ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส  
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14. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอ
ธนาคาร โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น 

 
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบดวยกรรมการอิสระดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน/1 กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย/2 กรรมการตรวจสอบ 

/1  เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
/2  เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหธนาคารมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่ เกิดรายการที่ เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมี 

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

ธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร  

8. รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ดังตอไปนี้ 
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝาฝน พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทํา
ดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย 



สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 9-7  

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. สอบทานบทบาทหนาที่และกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.1.4 คณะกรรมการสรรหา  

คณะกรรมการสรรหาของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549  
คณะกรรมการสรรหาของธนาคารประกอบดวยกรรมการดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม/1 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
2. นายแซมมวน ชิ/2 กรรมการสรรหา 
3. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา/3 กรรมการสรรหา 

  /1  กรรมการอิสระ 
  /2  เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 
  /3  เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 
 

 อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหา 
1. กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  และวิธีการในการสรรหากรรมการ  และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอให    

 คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อทวงถาม 
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ  ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอ 

 คณะกรรมการธนาคาร 
- กรรมการธนาคาร 
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรง 

จากคณะกรรมการธนาคาร 
- ผูบริหารระดับสูง 

3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ 

4. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของธนาคาร 
5. ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดําเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการธนาคาร 
6. ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
7. จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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 รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการธนาคาร  ในป 2548 มีดังนี้ 

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม 
รายนามคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ

ธนาคาร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 8  12 13  3  
1.     ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 8 - 5  

(จากจํานวน 5 ครั้ง) 
3 
 

2.     นายปลิว  มังกรกนก 8 12 - - 
3.     นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 8 12 - - 
4.  นายปง เช็ง 

(ลาออกเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2548) 
6 

(จากจํานวน 6 ครั้ง) 
8 

(จากจํานวน 8 ครั้ง) 
- 2 

(จากจํานวน 2 ครั้ง) 
5.    นายเจอรี่ แอล. ลู 6 - - - 
6.    นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548) 

2 
(จากจํานวน 4 ครั้ง)  

4 
(จากจํานวน 6 ครั้ง) 

- 1 
(จากจํานวน 2 ครั้ง) 

7.    นายเอ็ดดูวารด เฟอรแนน ปเตอร 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548) 

3 

(จากจํานวน 4 ครั้ง) 
- - - 

8.    นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 8 - 13 - 
9.    นายเสงี่ยม สันทัด 8 - - - 
10.  นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2548) 

5 
(จากจํานวน 6 ครั้ง) 

- 5 
(จากจํานวน 7 ครั้ง) 

- 

11.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548) 

5 
(จากจํานวน 5 ครั้ง) 

- - - 

12.  นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

3 
(จากจํานวน 4 ครั้ง) 

6 
(จากจํานวน 6 ครั้ง) 

- 1 
(จากจํานวน 1 ครั้ง) 

13.  รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

4 
(จากจํานวน 4 ครั้ง) 

- 8 
(จากจํานวน 8 ครั้ง) 

- 

14.  รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

4 
(จากจํานวน 4 ครั้ง) 

- 3 
(จากจํานวน 3 ครั้ง) 

- 
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9.1.5 คณะผูบริหารระดับสูง 

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 คณะผูบริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทยอยซ่ึงพิจารณาแตงตั้งโดย 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงดังนี้  

ช่ือ-สกุล ตําแหนง บริษัท 
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
3. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการอํานวยการ 

กลุมงานบริหารสวนกลาง 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

4. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายกํากับและควบคุม 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

5. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม/1 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

6. นายเมธา  ปงสุทธิวงศ/2 ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

7. นายศักดิ์ชัย  พีชะพัฒน/2 ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายสินเชื่อรายยอย/3 และ 
รักษาการสายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

8. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล กรรมการผูจัดการ/4 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
9. นางสาวอารยา  ธีระโกเมน/2 รองกรรมการผูจัดการ  

หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

10. นายชวลิต  จินดาวณิค/2 รองกรรมการผูจัดการ  
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
หัวหนาสายวาณิชธนกิจ 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

11. นายไพบูลย  นลินทรางกูร/2 รองกรรมการผูจัดการ 
หัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย-
ลูกคาสถาบันและสํานักวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

/1 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 
/2 ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ 2548 
/3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเช่ือรายยอยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 
/4 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 

โดยมีนายชาตรี จันทรงาม เปนผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง และ 
นางสาวชุตินธร ไวกาสี เปนหัวหนาบัญชี  
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อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารระดับสูง 
คณะผูบริหารระดับสูงจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดย

คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้ 
1. วางกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการธนาคาร 
2. ดูแลการจัดการและการปฏิบัติทางธุรกิจตามแผนงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ 
3. ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากร 
 
ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงแตละบริษัทในกลุมจะเปนผูพิจารณานโยบายในรายละเอียดตอไป 
 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

9.2.1 การสรรหาและแตงตั้งในระดับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคํานึงถึงความจําเปนของ
องคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุนรายยอยซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่
ควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารดวย ในการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ตามที่สรุปไว
ในขอ 9.3 

 คณะกรรมการสรรหาจะเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
วางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง
กรรมการในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงตามวาระ หรือแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑในการแตงตั้งและ 
ถอดถอนกรรมการเปนดังนี้ 

1. ใหผูถือหุนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดจํานวนผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารเปนครั้งคราว 
โดยใหมีจํานวนไมนอยกวา 9 คน โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแตละคน 
(2) กรรมการของธนาคารแตละคน จะตองไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงที่

ออกโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน 
ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่กําหนด  

3. หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ หรือในกรณีจํานวนกรรมการไมเปนจํานวนครบของสาม ก็ใหจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับหนึ่งในสาม ตองออกจากตําแหนง ในการประชุมสามัญของแตละปปฏิทิน กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนธนาคารนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออก กรรมการผูออกไปนั้นจะไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีก 
ก็ได 
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4. ผูเปนกรรมการนั้นเฉพาะแตผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเทานั้นที่จะตั้งหรือถอนได อยางไรก็ดี ถาหากวามี
ตําแหนงวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินกําหนดเวลาดังที่ระบุ 
ไวแลว ใหกรรมการที่คงเหลืออยูตั้งผูอื่นขึ้นใหมใหเต็มที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 
ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู  แตผูที่ไดรับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังวานี้ จะคงอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่
กรรมการผูที่เขาเขาสืบตําแหนงแทนชอบที่จะอยูได ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนถอนกรรมการผูหนึ่งและตั้งผูอื่น 
ขึ้นไวแทนที่ ผูที่รับแตงตั้งนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี้ธนาคารกําหนดใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูงมากกวาจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม โดย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 องคประกอบของคณะกรรมการธนาคารเปน
ดังนี้ 

ประเภทของกรรมการ จํานวนกรรมการ (คน) 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนตัวแทนจากผูถือหุน 3 
กรรมการอิสระ 6 
กรรมการที่เปนผูบริหารระดับสูง 3 
รวม 12  

 
9.2.2 การสรรหาและแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติที่ 
เหมาะสม  

9.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ธนาคารกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.25 ของทุนชําระแลวของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย  
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือมีอํานาจควบคุม 

ในธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือของผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมในธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ เกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา    
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารญาณอยางอิสระ และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเหน็
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร 

5. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในธนาคาร บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร 

6. ไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด 

7. เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญของธนาคารหรือผูถือหุนในกลุมทิสโก 
8. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน 
9. สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางธนาคารกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน 
10. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญของธนาคาร 
11. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ตลอดจนภาวะผูนําและวิสัยทัศนที่จะเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  

9.4 คาตอบแทนกรรมการและคณะผูบริหารระดับสูง 

9.4.1 นโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการธนาคารกําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีขอบเขตและสวนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการ
ที่มีความสามารถและมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการได ทั้งนี้จะหลีกเลี่ยงการจายคาตอบแทนที่มากเกิน
ความจําเปน ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการจะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณทํางาน ความตั้งใจและทุมเท รวมทั้งคุณประโยชนตางๆ ที่กรรมการแตละคนสามารถทําใหกับธนาคารได   

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการรายใดทําหนาที่เพิ่มเติม (เชน การเปนสมาชิกในคณะกรรมการตางๆ 
เปนตน) กรรมการรายนั้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการธนาคารเปนผูพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่เพิ่มเติมดังกลาว สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะสอดคลองกับ 
ผลการดําเนินงานของธนาคารและผลงานของผูบริหารแตละคน รวมทั้งเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริหารอนุมัติโดยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร  

การกําหนดคาตอบแทนจะตองไดรับการอนุมัติตามลําดับอํานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนและ
เพื่อความโปรงใส เชน ผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารอนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 
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9.4.2  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 ธนาคารกําหนดคาตอบแทนกรรมการธนาคารเปนรายเดือน ดังนี้   
           คาตอบแทนรายเดือน (บาท) 
   คณะกรรมการธนาคาร 
   ประธานคณะกรรมการธนาคาร  60,000   
   กรรมการทานอื่น    25,000   
   คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบริหาร   40,000 
   กรรมการบริหาร    35,000 
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  50,000 
   กรรมการตรวจสอบ   40,000 

นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมบรรษัทภิบาลในการจูงใจใหกรรมการเขารวมประชุม คณะกรรมการจึงกําหนด
เพิ่มเติมรูปแบบคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมจํานวน 15,000 บาทตอการประชุม สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนสมาชิกใน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตเดือนเมษายน 2548 เปนตนมา 
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คาตอบแทนกรรมการธนาคาร ในชวงวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 เปนดังนี้ 
  

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการธนาคาร 
 รายนามคณะกรรมการธนาคาร 

คาตอบแทน      
รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1.    ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 720,000 60,000 - 300,000 1,080,000 
2.    นายปลิว  มังกรกนก 300,000  480,000 - 780,000 
3.    นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 300,000  420,000 - 720,000 
4. นายปง เช็ง 

(ลาออกเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2548) 
200,000  280,000 - 480,000 

5.   นายเจอรี่ แอล. ลู 300,000 60,000 - - 360,000 
6.   นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548) 

150,000 - 210,000 - 360,000 

7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรแนน ปเตอร 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2548) 

150,000 15,000 - - 165,000 

8.   นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 300,000 -  540,000 840,000 
9.   นายเสงี่ยม สันทัด 300,000 90,000 - - 390,000 
10. นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2548) 

200,000 - - 320,000 520,000 

11. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548) 

200,000 75,000 - - 275,000 

12. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

150,000 - 210,000 - 360,000 

13. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

150,000 - - 240,000 390,000 

14. รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548) 

150,000 45,000 - 80,000 275,000 

รวม 3,570,000 345,000 1,600,000 1,480,000 6,995,000 
  
  ในป 2548 ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะผูบริหารระดับสูง เปนจํานวนรวม 183,663,098.78 บาท โดยอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน  
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการดําเนินงานของธนาคาร 
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9.4.3 คาตอบแทนอื่น 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2543 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุริมสิทธิของธนาคาร ใหแกกรรมการและพนักงานของธนาคารและบริษัทยอย จํานวน 30 ลานหนวย โครงการ 5 ป โดยมี
คณะกรรมการจัดสรรเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในแตละป ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงานแตละคน ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรเกินรอยละ 
5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของทั้งโครงการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวยแลวตั้งแตป 2547  

9.5   การกํากับดูแลกิจการ  

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคารใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหม่ันใจวาธนาคารและ
บริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปรงใส และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเพื่อ
สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว  

ธนาคารดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง สงผลใหจากการประเมินการกํากับดูแล 
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Base Lining Corporate Governance Practices of Thai 
Listed Companies) โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ธนาคารจัดอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่มี 
ผลการประเมินดีเดนดานบรรษัทภิบาล (Top Quartile)  มาโดยตลอดนับแตเริ่มโครงการตั้งแตป 2544 นอกจากนี้ในป 2548 
ธนาคารไดรับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จากบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด โดยธนาคารไดรับ
คะแนนรวม 8.15  ซึ่งอยูในระดับ “ดีมาก”  

คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารยึดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงเปน 
หัวขอไดดังนี้ 

1.  แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

ธนาคารไดจัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อเปนแนวทางใหแกคณะกรรมการธนาคารดําเนินการ 
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ บทบาท
และโครงสรางของคณะกรรมการธนาคาร ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลตลอดจนกฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ นอกเหนือจากนี้ ธนาคารยังจัดใหมี
ระเบียบปฏิบัติและคูมือจรรยาบรรณซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหคณะผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
ถือปฏิบัติอีกดวย   

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญกับทั้งกรรมการรวมไปถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ ดังนั้น
ธนาคารไดพยายามใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อันจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ เชน การจัดการขอรองเรียนของลูกคา  
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การปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมขอมูลภายใน การรักษาความลับ และการซื้อขายหลักทรัพย 
ของพนักงาน 

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 

ธนาคารรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือ
สถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุม 
ผูถือหุน ธนาคารเปดเผยขอมูลที่สําคัญของธนาคารอยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนทั่วไปใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ธนาคารจัดใหมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดานกิจกรรมตางๆกับผูถือหุน 

คณะกรรมการธนาคารจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชี 
โดยมีการแจงวาระการประชุมใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนาเปนเวลากวา 1 เดือน การพิจารณาจัดเรื่องเขาเปนวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนนั้นจะเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายเดือนมกราคมของป โดยเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอ
ความเห็นชอบในวาระและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ลําดับระเบียบวาระในการประชุมสามัญเปนไปตามขอบังคับของ
ธนาคาร รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  ธนาคารไดทําการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบ 
การประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
เวลาศึกษาขอมูลไดอยางละเอียด  ในป 2548 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ในวันที่ 26 เมษายน 
2548 และไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ธนาคารไดประกาศลงใน
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยเรื่องคําบอกกลาวเชิญประชุมติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดสงหนังสือ 
เชิญประชุมใหแกผูถือหุนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดอาจเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญได แตใน
หนังสือรองขอนั้นจะตองระบุถึงวัตถุประสงคของการเรียกประชุม เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้น คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ที่จะเปดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กําหนดจะตองไมชากวา 1 เดือนนับจากวันที่ไดรับหนังสือรองขอ   
ในป 2548 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 2/2548 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2548 โดย
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 จัดขึ้นเพื่อเสนอใหผูถือหุนพิจารณาการปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัท
โฮลดิ้ง การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และการนําหุนของบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนหุนของธนาคาร สวนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2548 จัดขึ้นเพื่อเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาเพิกถอนหุนของธนาคารจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายหลังการปรับ
โครงสรางการถือหุนแลวเสร็จและบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและไดรับ
อนุญาตใหซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแลวตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุน ดวยในขณะนั้นบริษัท  
ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อนักลงทุนตางชาติถือหุนใน
ธนาคารประมาณรอยละ 26 แตไมสามารถออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนได เวนแตในวาระการเพิกถอนหุนของ
ธนาคารออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นเพื่อใหผูถือหุนทุกรายมีโอกาสเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนสามารถออกเสียงไดครบถวน ธนาคารขอใหบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เขารวมประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2548  
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ธนาคารไดจัดเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผู รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อ
รักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาไดกอนการประชุม 2 ชั่วโมง  และ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ธนาคารไดนําระบบคอมพิวเตอร และ Barcode มาใชในการลงทะเบียนพรอมทั้ง
จัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนดวย โดยกอนเริ่มการประชุมไดแจงใหผูถือหุนรับทราบสิทธิในการลงคะแนน 
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง 

ในที่ประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือ 
นัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน
ที่มาประชุมผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได นอกจากนี้ในการแตงตั้งกรรมการใหม ผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอ 
ชื่อกรรมการมายังคณะกรรมการสรรหาของธนาคารได 

นอกจากนี้ธนาคารยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยสามารถ
เลือกที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระโดยธนาคารเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา 1 คนใหผูถือหุนเลือก หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํานวยการ หรือบุคคลอื่น คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน 

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ธนาคารมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวยผูถือหุน นักลงทุน  
ผูฝากเงิน ผูกู ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ลูกคา คูคา ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งสังคม
สวนรวมที่ธนาคารไดเขาไปมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตาม
กฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวน และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวย 
ความระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคง 
ทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

 
ผูถือหุน : ธนาคารมีเจตนารมณที่จะตอบแทนความไววางใจที่ไดรับจากผูถือหุนดวยผลประกอบการที่ดี 

พัฒนาคุณภาพบริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางมั่นคง 

พนักงาน : ธนาคารตระหนักถึงคุณคาและความพรอมทุมเทเพื่อผลงานที่ดีของพนักงาน โดยสนับสนุน 
การเรียนรู    และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการที่สรางความพึงพอใจ
แกลูกคาดวยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพ ธนาคารใชระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ม่ันใจไดวาความทุมเทของพนักงานจะไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมเมื่อองคกรบรรลุเปาหมาย  
และปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและเสมอภาค 

ลูกคา : ธนาคารใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
โดยนําเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม  สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบ
บริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดวยความรูความชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่
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นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ ธนาคารจัดใหมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขจากลูกคา โดย
ธนาคารแกไขปญหาดวยความยุติธรรมและความระมัดระวัง ธนาคารเก็บรักษาขอมูลของลูกคา
ไวเปนความลับ 

คูคา : ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาของธนาคาร 

คูแขง : ธนาคารดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันที่เปนธรรมและมีจริยธรรม 

สังคม :  ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมโดยดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ 
อยางตอเนื่องควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคัญดานการศึกษาและชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางยั่งยืน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย 

   ธนาคารไดรวบรวมนโยบายตางๆ เกี่ยวกับการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไวในคูมือ
ปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งพนักงานสามารถศึกษาไดจากระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet system 
“mytisco”) 

4.  การประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสโดยเทาเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ  

ธนาคารไดจัดการประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุม 
ผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสาร และแจงวาระการประชุม ตลอดจนการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน ธนาคารไดมอบหมายใหเลขานุการ
คณะกรรมการเปนผูจัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน โดยมีการบันทึกคําถามและความคิดเห็นตางๆ และมติ
ทั้งหมดของที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว ณ สํานักงานของธนาคารดวย  

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 8 ทาน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ 2 
ทาน กรรมการตัวแทนผูถือหุน 1 ทาน กรรมการอิสระ 1 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน ในจํานวนกรรมการที่เขารวม
ประชุมนี้มีกรรมการอิสระท้ังหมดของธนาคารเขาประชุมครบทุกทาน ทั้งนี้กรรมการธนาคารอีก 1 ทานไมสามารถมาเขารวม
การประชุมไดเนื่องจากมีภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศ  

สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 และ ครั้งที่ 2/2548 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 8 ทาน 
ประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กรรมการตัวแทนผูถือหุน 1 ทาน กรรมการอิสระ 1 ทาน และ
กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน ทั้งนี้กรรมการธนาคารอีก 2 ทานไมสามารถมาเขารวมการประชุมไดเนื่องจากมีภารกิจใน
ตางประเทศ  

ธนาคารจะดําเนินการอยางดีที่สุดใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ประกอบดวย ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายกํากับและควบคุม ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ผูชวย
กรรมการอํานวยการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร และผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ
เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
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5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการดําเนินงาน
ของธนาคาร โดยกํากับดูแลใหธนาคารบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการธนาคารและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนและสามารถตัดสินใจได
อยางอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารตองมีความเขาใจในภาพรวมของ
ธุรกิจของธนาคาร สามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของธนาคารไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กรณีที่ธนาคารแตงตั้งกรรมการใหม ผูบริหารของธนาคารจะดําเนินการชี้แจงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคารและผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อใหกรรมการใหมมีความเขาใจในธุรกิจของธนาคาร และสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางเต็มที่ 

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ดูแลใหธนาคารจัดทําแผนกลยุทธระยะยาวที่สะทอนทิศทางของธุรกิจ วิสัยทัศน และ
แผนธุรกิจในระยะสั้นพรอมทั้งกําหนดเปาหมายที่มีมาตรวัดชัดเจน คณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัตินโยบายและ
แผนปฏิบัติงานที่สําคัญซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร ตลอดจนดูแลใหมีการส่ือสารที่ชัดเจนเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย พิจารณาผลการดําเนินงานและการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ นอกจากนี้
ธนาคารไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ 

ในป 2548 คณะกรรมการธนาคารไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป-ดีเลิศ 2547/2548 (Board of the Year for 
Exemplary Practice) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเปนการยกยองและสงเสริมคณะกรรมการที่ปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรางมูลคาใหกับผูถือหุนไดในระยะยาว และสรางการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ธนาคารไดรับรางวัลนี้เปนปที่สองติดตอกัน 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการธนาคารดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการจัดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสงเสริมใหพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  ธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่พนักงาน
ไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้ธนาคารไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและขอบังคับ 
รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของธนาคารไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance 
Manual) ซึ่งไดเปดเผยไวในระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet system “mytisco”) เพื่อใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
คูมือปฏิบัติงานดังกลาวครอบคลุมถึงหลักเกณฑและวิธีการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

 ธนาคารไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน แตหากจะมี
รายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น โดยจะพิจารณาเสมือนเปนการทํารายการที่
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กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติ
รายการดังกลาว ทั้งนี้ธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

นอกจากนี้ ธนาคารไดกําหนดระเบียบเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานโดยใหพนักงานเปดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเทานั้น และตองขออนุมัติหรือรายงานผูบังคับบัญชาและ 
ฝายกํากับกอนทํารายการซื้อขาย อีกทั้งยังหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
ธนาคารตั้งแตส้ินวันทําการสุดทายของทุกเดือน จนถึงวันประกาศงบการเงินหรือรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน  
(แบบ ธ.พ. 1.1) ของธนาคาร ธนาคารมีการกําหนดบทลงโทษหากพบวามีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนตาม
ระเบียบของธนาคาร (Employee Code of Conduct) นอกจากนี้กรรมการตองรายงานการถือหุนของธนาคารให
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

7.  จริยธรรมธุรกิจ 

ธนาคารไดจัดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) และกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงานของพนักงานและมาตรฐานวาดวยความประพฤติและวินัยไวใน 
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และ Employee Code of Conduct  ซึ่งธนาคารไดเผยแพรหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีให
พนักงานถือปฏิบัติไวในระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet system “mytisco”) เพื่อใหผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
ทุกระดับทั่วทั้งองคกรปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานของธนาคารดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอธนาคาร ผูมีสวนได 
สวนเสียทุกกลุม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ธนาคารไดกําหนดบทลงโทษหากพนักงานปฏิบัติตนขัดตอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ โดยมอบหมายใหหนวยงานกํากับมีหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ กรรมการตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) โดยตองรวมรับผิดในความเสียหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นแกธนาคารเนื่องจากความบกพรองตอหนาที่ของตน ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังนั้น กรรมการตอง
ดําเนินการกํากับดูแลกิจการของธนาคารดวยความรูความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ สวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตนั้นกรรมการตองกระทําการเพื่อรักษาผลประโยชนของธนาคาร และสอดคลองกับขอบังคับของธนาคารและกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของ  

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูง 

บทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการวางโครงสรางระบบการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและมีความโปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทํา
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด นอกจากนี้เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม
คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย 9 คน โดยกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
หรืออยางนอย 3 คน เปนกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 9.3  ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 คณะกรรมการธนาคาร
ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 
ของกรรมการทั้งคณะ 

ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผล 
ประโยชน และธนาคารกําหนดใหมีกรรมการที่เปนผูบริหารไดไมเกิน 3 คน คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ 
และรองกรรมการอํานวยการ-กลุมงานบริหารสวนกลาง 
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นอกจากนี้ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน โดย
ธนาคารไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการธนาคารและประธานเจาหนาที่บริหารแยกจากกันอยางชัดเจนเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดสถานการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจอยางไมมีขอจํากัด และใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม  

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
คณะกรรมการธนาคารกําหนดและแบงแยกบทบาทหนาที่ของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารระดับสูงใหชัดเจน   

นอกเหนือจากการกําหนดใหมีตําแหนงประธานกรรมการธนาคารซึ่งเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูงแลว 
ประธานกรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนคนละบุคคลกัน ธนาคารยังแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอีก 
2 ตําแหนง เพื่อรวมกันดูแลบริหารองคกรอยางทั่วถึงอันจะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่
บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กลยุทธระยะยาว 
ดูแลและรักษาประโยชนของผูถือหุน และ กรรมการอํานวยการ ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารและดํารงตําแหนง
เปนกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการในแตละวันและผลการดําเนินงานของธนาคารใหเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไวในระยะสั้น   

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
ธนาคารกําหนดระดับและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอใน

การจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยคาตอบแทนดังกลาวไมสูงเกินความจําเปนและสามารถเทียบเคียงได
กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกันโดยพิจารณาจากประสบการณ ความชํานาญ ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน
ประกอบกับผลงานหรือประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายนั้นทําใหแกธนาคาร คาตอบแทนของกรรมการบริหาร
และผูบริหารระดับสูงของธนาคารสอดคลองกับผลการดําเนินธุรกิจของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือ
ผูบริหารระดับสูงรายนั้น นโยบายคาตอบแทนของกรรมการมีความโปรงใสโดยไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน ธนาคารเปดเผย
นโยบายคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงโดยมีรายละเอียดปรากฏในขอ 9.4 และ
รายงานประจําปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

11.  การประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวเปนการลวงหนา ในการประชุมแตละครั้งประธานกรรมการ
สนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆอยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกทั้งคณะผูบริหารระดับสูง ในการ
นําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็นอยางละเอียดถี่ถวน ธนาคารดําเนินการใหเลขานุการ
คณะกรรมการจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือนัดประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

 ตามขอบังคับของธนาคารกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน ยกเวนกรณีที่มีวาระพิเศษ
อาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยธนาคารไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหแก
คณะกรรมการลวงหนาอยางนอยกอนการประชุม 7 วัน และจัดใหมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรครอบคลุม 
ทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไวอยางมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ  
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 ในป 2548 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งส้ิน 8 ครั้ง เปนการประชุมในวาระปกติ 6 ครั้ง 
และวาระพิเศษ 2 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน 
ปรากฏในขอ 9.1  

12.  คณะกรรมการชุดยอย 

เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการบรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อ 
ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอธนาคารในรายละเอียด 
คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการหรือเสนอความเห็นขอเสนอแนะใหคณะกรรมการธนาคาร
ตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรมอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆหากจําเปนเปนคราวๆไป องคประกอบและหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยปรากฏในขอ 9.1  

คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหคณะผูบริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยชวยพิจารณาศึกษา 
ในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา  

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายหนาที่การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
ระดับสูง โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคารเปนประจํา 
ทุกปและรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงนําเสนอใหคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาตอไป คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและศึกษาหาความรู
เพื่อใหทันตอสถานการณของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานที่ดี คณะกรรมการไดมอบหมาย
หนาที่ในการกํากับดูแลกิจการประจําวันใหแกคณะกรรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่ตรวจสอบวาธนาคารมีการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการ กฎระเบียบของธนาคาร และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม คณะกรรมการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน  หนวยงานตรวจสอบภายในของธนาคารเปนหนวยงานอิสระซ่ึงรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  รายละเอียดของการควบคุมภายในปรากฏในขอ 10  

14.  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่จัดทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของธนาคารและเหตุการณสําคัญในรอบป
ใหผูถือหุนไดรับทราบ และรับผิดชอบตอการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินตอผูถือหุน 
คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอยใหมี
การจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอตอผูลงทุนใน 
การตัดสินใจลงทุน  คณะกรรมการธนาคารไดจัดทํารายงานดังกลาวและคณะกรรมการตรวจสอบไดออกรายงานเกี่ยวกับ
ประเด็นการตรวจสอบควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป  
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15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเสมอภาค โดยจัดตั้ง
สํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธขึ้น ทําหนาที่เผยแพรขอมูลของธนาคารใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห
หลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหการประชุมผูถือหุน
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดการประชุมแถลงขอมูลผลการดําเนินงานใหแก 
นักลงทุน นักวิเคราะห โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และรองกรรมการอํานวยการ-กลุมงานบริหาร
สวนกลาง เขารวมประชุมชี้แจงและเปดโอกาสใหนักลงทุน นักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน ตลอดจนผูที่สนใจไดซักถามขอมูล
ตางๆ 

ธนาคารในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยูใน SET 50 Index มีการเผยแพรขอมูลของธนาคารตอผูลงทุนและ
สาธารณชนผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตธนาคาร (www.tisco.co.th)  ซึ่งตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2548 มี
ผูสนใจเขาชมเว็บไซตของธนาคาร จํานวน 218,490 คน นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยในประเทศ 
(Analyst Meeting) และจัดแถลงขาวตอส่ือมวลชนอยางนอยทุก ๆ 3 เดือน และมีการใหขอมูลแบบตัวตอตอ (one-on-one 
meeting/company visit) แกนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในป 2548 ผูบริหารระดับสูงของธนาคารรวมถึงสวนงาน
ไดพบและใหขอมูลในลักษณะนี้รวม 87 ครั้ง 

เนื่องจากธนาคารมีผูถือหุนตางชาติและหลักทรัพยของธนาคารไดรับความสนใจจากนักลงทุนตางชาติจํานวนมาก 
ผูบริหารระดับสูงของธนาคารจึงไดมีการเดินทางไปใหขอมูลแกกลุมนักลงทุนในตางประเทศโดยตรง (Non-deal Roadshow) 
โดยในป 2548 ประธานเจาหนาที่บริหาร และ รองกรรมการอํานวยการ-กลุมงานบริหารสวนกลาง ไดเดินทางไปใหขอมูลแก 
นักลงทุนในตางประเทศหลายครั้งครอบคลุมประเทศตาง ๆ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สกอตแลนด เนเธอรแลนด ฮองกง และ
สิงคโปร 

นอกจากนี้ ในป 2548 ธนาคารไดมีแผนที่จะปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง และธนาคารได
เล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางโปรงใส เทาเทียมและทั่วถึงกัน และตองการใหผูลงทุนมี 
ความเขาใจเปนอยางดีในแผนดังกลาว ดังนั้น ธนาคารจึงไดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนรายยอย 
นักลงทุนสถาบัน ส่ือมวลชน และผูสนใจ จํานวน 3 ครั้ง แบงเปนที่สํานักงานของธนาคาร 2 ครั้ง และที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 1 ครั้ง นอกจากนี้ ธนาคารไดรวมกับที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด จัดประชุมชี้แจง 
เพื่อเสนอแนะความเห็นใหกับผูลงทุนทั่วไปทราบตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 
9.6  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

ธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ และการไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่
พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้ธนาคารไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและ
ขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของธนาคารไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ธนาคารมี
ระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ซึ่งกําหนดใหผูบริหารระดับสูง และพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
กับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และขออนุมัติผูบังคับบัญชาและฝายกํากับกอนทํารายการซื้อขาย หรือ
รายงานการซื้อขายหลังการทํารายการ แลวแตกรณี นอกจากนี้ธนาคารยังกําหนดหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรู 
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ขอมูลภายในซื้อขายหลักทรัพยของธนาคารในชวงเวลาตั้งแตวันทําการสุดทายของเดือนถึงวันที่งบการเงินของธนาคารไดรับ
การเผยแพรตอสาธารณชนทุกเดือน โดยธนาคารมีมาตรการลงโทษหากพบวามีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน 
สวนตนตามระเบียบของธนาคาร 

9.7  บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,971 คน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) โดย
แบงเปนพนักงานประจํา 1,514 คน และพนักงานสัญญาจาง 457 คน 

สายงานหลัก จํานวน (คน) 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 285 
2. ธุรกิจเชาซื้อ                              959 
3. ธุรกิจหลักทรัพย 249 
4. ธุรกิจจัดการกองทุน 149 
5. ธุรกิจอื่นๆ 97 
6. สายสนับสนุนและปฏิบัติการ  232 

รวม 1,971 

จํานวนพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 1,655 คน ณ ส้ินป 2546 เปน 1,776 คน ณ ส้ินป 2547 
เนื่องจากธนาคารเริ่มเขาบริหารทรัพยสินของบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทจํากัด โดยในป 2548 มีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก192  
คน ตามการขยายตัวของธุรกิจและเปลี่ยนสถานะจากบริษัทเงินทุนเปนธนาคารพาณิชย 

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงิน 1,040,313,614.01 บาท ซึ่ง
ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินทุนสํารองเล้ียงชีพ ในชวง 3 ปที่ผานมา ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการปรับโครงสราง
คาใชจายพนักงานใหผันแปรตามผลการดําเนินงาน โดยในป 2546 2547 และ 2548 มีสัดสวนคาใชจายพนักงานผันแปรตอ
คาใชจายพนักงานทั้งหมดเทากับรอยละ 45 45 และ 38  ตามลําดับ 

 
9.7.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารและบริษัทยอย 

ธนาคารจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามกฎกระทรวง 162  (พ.ศ. 2526) เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของพนักงานธนาคารและบริษัทยอย  ซึ่งจะทําใหพนักงานมีเงินออมไวใช 
เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดังนั้นเพื่อใหพนักงานเขาระบบการออมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว พนักงานจะไดรับ
เงินตอเมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทุน  และไดนําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เขาเปนกองทุน 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนสํารอง 
เล้ียงชีพพนักงานทิสโก ซึ่งจดทะเบียนแลว” พรอมทั้งมีขอบังคับของกองทุน เพื่อใหทราบถึงกฎ ระเบียบ  และสิทธิตาง ๆ ตั้งแต
การเขาเปนสมาชิกจนถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน 

เงินสะสม  สมาชิกจะจายเงินสะสมเขากองทุน โดยใหนายจางหักจากคาจาง แลวนําสงเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 
ของคาจางตลอดไป หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิก
สามารถแจงเปล่ียนแปลงการหักเงินสะสมไดปละ 1 ครั้ง  
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เงินสมทบ นายจางจายเงินสมทบใหแกกองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนตามอายุงานในอัตรา
รอยละของคาจาง ดังนี้ 
 
 จํานวนปที่ทํางาน          อัตราเงินสมทบของนายจาง (%) 
 ปที่ 1      5 
 ปที่ 2      6 
 ปที่  3      7 
 ปที่ 4      8 
 ปที่ 5      9 

ปที่ 6 และปตอ ๆ ไป                10 
 

กองทุนยังไดจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจาก
การแตงตั้งของนายจาง  กรรมการแตละทานจะอยูในวาระคราวละ 2 ป และกรรมการที่ตองออกตามวาระ สามารถกลับ 
เขามาเปนกรรมการไดอีก หากไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งแลวแตกรณี คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่และ 
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด 

ในป 2545  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดตามความตองการ และเหมาะสม
มากที่สุด ธนาคารจึงไดจดทะเบียนกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน โดยใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อ 
การออม ซึ่งจดทะเบียนแลว” และไดเปล่ียนชื่อกองทุนเดิม “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานทิสโก ซึ่งจดทะเบียนแลว” เปน 
“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยทั้ง 2 กองทุนจะแตกตางกันในเรื่องของนโยบาย
การลงทุนเทานั้น และธนาคารยังเปดโอกาสใหสามารถโอนยายกองทุนไดปละ 1 ครั้ง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีสมาชิก
ทั้งส้ิน 1,052 คน ขนาดของกองทุน 567,558,074.60 บาท  และ “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการออม ซึ่ง 
จดทะเบียนแลว” มีสมาชิกทั้งส้ิน 374 คน ขนาดของกองทุน 185,917,943.10 บาท 

9.7.2 นโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและเอกลักษณของกลุมทิสโก  ในป 2548  ธนาคารและบริษัทยอยไดกําหนดนโยบาย

ทั่วไปดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหาร และความตอเนื่องสม่ําเสมอของงาน เชน ระบบการบริหารโครงสรางเงินเดือน  ระบบการจายเงินเดือน การเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องตน  ในขณะเดียวกันธนาคารและบริษัทยอยไดกระจายอํานาจเพื่อเปดโอกาสใหสายงานธุรกิจแต
ละสายไดดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลของตนอยางเหมาะสม  เพื่อใหสามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของ
แตละบริษัทภายในแนวนโยบายทั่วไปดังตอไปนี้ 
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1. หลักในการปฏิบัติตอบุคคลของทิสโก (Principles of Dealing with People at TISCO Group) 

หลักสําคัญประการแรกในการปฏิบัติตอผูอื่น ไดแก การใหความเคารพและความไวเนื้อเชื่อใจ ธนาคารเชื่อถือใน 
การดํารงความเปนมืออาชีพดวยความสุภาพออนนอมและในขณะเดียวกันสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลตามคานิยมของ
ธนาคารได 

คานิยมของธนาคารสะทอนถึงพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีสวนสงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ คานิยมทําให
เกิดทัศนคติเฉพาะ ซึ่งคานิยม 4 ประการของธนาคาร มีดังตอไปนี้  

• ลูกคาเปนหลัก (Customer Priority) 
• ซื่อสัตยมีคุณธรรม (Integrity) 
• สรางผลงานที่นาเชื่อถือ (Reliability) 
• เชี่ยวชาญอยางผูนํา (Mastery) 

  
2. การวาจางพนกังาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและเพื่อใหสามารถดํารงวัฒนธรรมของกลุมทิสโกไวได  
ในขณะเดียวกัน การวาจางพนักงานของกลุมทิสโกจึงใชขีดความสามารถ 3 ประการดังตอไปนี้เปนเกณฑ ไดแก ขีด
ความสามารถดานองคกร (Organisational Core Competencies) ขีดความสามารถในการทํางาน (Functional 
Competencies) และขีดความสามารถในการเปนผูนํา (Leadership Competencies) ในการวัดขีดความสามารถดานองคกร
และขีดความสามารถในการเปนผูนําจะใชหลักเกณฑเดียวกันทั้งหมดในขณะที่ขีดความสามารถในการทํางานจะแตกตาง
ออกไปตามกลยุทธทางธุรกิจ วัฒนธรรมทางธุรกิจ และสภาวะการแขงขันของแตละแหง 

ธนาคารจะวาจางพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกตองเหมาะสมซึ่งจะชวยใหพนักงาน
เหลานั้นสามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทํางานรวมกับธนาคารในระยะยาวได 

เพื่อใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ธนาคารมีนโยบายที่จะไมพิจารณาวาจางญาติสนิท และสมาชิกใน
ครอบครัวของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารของธนาคารในกลุมทิสโก ซึ่งเงื่อนไขประการนี้ 
ยังครอบคลุมถึงพนักงานอาวุโสที่มีอํานาจบริหารดวย สวนญาติพี่นองและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานอื่น ๆ จะไดรับ 
การพิจารณาเปนรายกรณีจากฝายบริหารและฝายทรัพยากรบุคคล  

ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แตการตัดสินใจวาจางเปน
ความรับผิดชอบของผูบริหารในสังกัดนั้น ๆ 

หากมีตําแหนงใดที่วางลง  ธนาคารมีนโยบายเลื่อนตําแหนง หรือโยกยายตําแหนงจากภายในองคกร  อยางไรก็ดี       
ผูบริหาร และฝายทรัพยากรบุคคล ก็มีหนาที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคกรที่มีความรู ความสามารถ หาก
พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหอยูในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงาน
ใหมจะตองมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเขากับวัฒนธรรมของทิสโกไดอยางกลมกลืน 
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3. การทํางานที่ทสิโก (Employment at TISCO Group) 

เพื่อสงเสริมมาตรฐานสูงสุดของความเปนบรรษัทภิบาล ธนาคารไดกําหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business 
Code of Conduct) ขึ้นเพื่อแสดงความมุงมั่นในการเปนพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑเหลานี้จะตองไดรับการเคารพและ
ปฏิบัติตามในทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝายบริหารจะดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเหลานี้ในทุกระดับชั้น 

พนักงานที่ไมปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกลาวจะไมสามารถทํางานกับธนาคารตอไปและจะตองถูกขอให
ออกจากธนาคาร         

พนักงานควรแจงใหคูคาทางธุรกิจ ไดแก ผูขาย ผูจัดหา และผูใหบริการไดทราบถึง “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ของ
ธนาคารในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น และควรใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวดวย 

ธนาคารมีนโยบายในการวาจางระยะยาว การออกจากงานจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝาฝนหลักการของธนาคาร 
การกระทําความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทําซึ่งเขาขายตองออกจากงานตามที่
กําหนดในระเบียบและขอบังคับที่ธนาคารจดทะเบียนไวกับกระทรวงแรงงานเทานั้น เมื่อใดก็ตามที่ธนาคารไมสามารถดํารง
หนวยงานหรือหนวยธุรกิจใดไวได ธนาคารจะดําเนินการเทาที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการวางงานและเพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ โดยจะพยายามใหพนักงานของธนาคารไดรับความเดือดรอนนอยที่สุดเทาที่จะเปน 
ไปได 
 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development) 

4.1  การประเมินผล 

 การสรางคุณคาบุคคลเริ่มตนจากคุณภาพของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สภาพแวดลอมของกลุมทิสโก ดังนั้น การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแตการคัดเลือกพนักงานใหมจนถึง
การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาอาชีพการทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหนง ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหาเครื่องมือ
ในการประเมินใหในระดับบริษัท และหนวยธุรกิจแตละหนวยมีอิสระในการปรับใชเครื่องมือดังกลาวภายใตคําแนะนําของฝาย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของแตละแหง  โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคคล
ขององคกรไวไดในขณะเดียวกัน 

4.2 การพัฒนาบุคคล 

 การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุมทิสโก พนักงานแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบตอการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของตน โดยธนาคารสนับสนุนใหพนักงานแสดงจุดมุงหมายและความคาดหวังของตนดวยการพูดคุยอยางเปดเผยผานระบบ 
การบริหารผลงาน ธนาคารเปดโอกาสและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ที่เหมาะสม ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะของบุคคลโดยมุงเนนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหดีที่สุด และลดสวนที่ตองปรับปรุงให
นอยลง ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการขององคกรไดดวย    พนักงานทุกคนมีหนาที่ติดตามผลการพัฒนา
ของตนเอง ดังนั้น การเติบโตในวิชาชีพของพนักงานแตละคนจึงสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรู และการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคลเหลานั้นซึ่งถือเปนมูลคาเพิ่มสําหรับผูเกี่ยวของทุกฝาย 
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ในระดับบริษัท ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหความรูและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชนในการแขงขัน
ของบริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหคําแนะนําในดานเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อใหการเรียนรูและ
การพัฒนาตนทุนดานบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการเพิ่มคาใหกับธุรกิจโดยรวม ฝายทรัพยากรบุคคลยังมีหนาที่
เก็บบันทึกความรูและทักษะความสามารถของหนวยธุรกิจตาง ๆ ในกลุมทิสโกไวดวย 

 
5. การบริหารความกาวหนาทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเปนแรงกระตุนสําหรับพนักงานและเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร พนักงานทุกคนมีโอกาสกาวหนา 
ในชีวิตการทํางานทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุมทิสโกเนนเรื่อง “การเลื่อนตําแหนงจากภายใน” สําหรับตําแหนง
งานที่วางอยู ยกเวนในกรณีที่ภายในองคกรไมมีผูที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก 

ธนาคารเปดกวางสําหรับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานในทุกระดับชั้นภายในกลุมทิสโกทั้งภายใน
หนวยธุรกิจเดียวกันและขามหนวยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานระหวาง  หัวหนา
สายงานและพนักงานจะตองกระทําอยางเปดเผยเพื่อความโปรงใสและเพื่อใหความคาดหวังเปนที่เขาใจโดยชัดเจน 

 
6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวัตถุประสงคเพื่อสรางใหพนักงานมีความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาและเพื่อ
สรางสัมพันธภาพและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางหัวหนาและผูปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเปน 
ความรับผิดชอบอันสําคัญของหัวหนาทุกคนที่มีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล การใหคําแนะนําและการชี้แนะแนวทาง 
อยางสม่ําเสมอเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและในการชวยใหพนักงานไดพัฒนาทักษะความสามารถของตน 
การบริหารผลงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเนนการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการเปนความรับผิดชอบหลักของ
หัวหนาทุกคน โดยหัวหนาจะตองมีความตั้งใจ และความสามารถในการใชระบบและวิธีการบริหารผลงาน ซึ่งองคประกอบของ
ระบบและวิธีการบริหารผลงานไดแสดงไวในแนวทางและคูมือปฏิบัติซึ่งประกอบนโยบายนี้ โดยฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่
พัฒนาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมือปฏิบัติดังกลาว 

 
7. คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดที่ธนาคารจะตองดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิต เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข ธนาคารจึงไดจัดใหพนักงานมีการตรวจรางกายประจําทุกป เพื่อใหพนักงานได
ทราบถึงสุขภาพของตนเองและจะไดรีบรักษาโรคไดทันหากพบสิ่งผิดปกติในรางกาย พนักงานที่รักการออกกําลังกาย ธนาคาร
ก็ไดจัดตั้งชมรมตางๆ เชน ชมรมแอโรบิค, ชมรมโยคะ, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมฟุตบอล, ชมรมกอลฟ เปนตน  ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตพนักงานนั้น ธนาคารไดทําประกันชีวิตและประกันการเดินทางใหกับพนักงานทุกคน  และจัดใหมีการซอม 
หนีไฟทุกป โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเปนผูดูแล และยังมีคณะกรรมการสวัสดิการที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแล และเสนอแนะในเรื่องสวัสดิการระหวางธนาคารกับพนักงานอีกดวย 

กลุมทิสโกมีนโยบายในการใหคาตอบแทนที่ดี มีโครงสรางที่เปนธรรมและมีผลในการจูงใจใหกับพนักงาน 
คาตอบแทนพนักงานจะมีดวยกันหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน อุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน 
โดยคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงเงินเดือน  โบนัส  เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึงประกันสังคม  คารักษาพยาบาล 
และผลประโยชนสวัสดิการอื่น ๆ 
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กลุมทิสโกใชระบบการบริหารคาจางแบบ Broad Banding เพื่อความสะดวกในการดําเนินงานขององคกรที่มีการ
แบงระดับชั้นนอย ระบบนี้มีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได โครงสรางของ
ระบบนี้ทําใหมีความยืดหยุนมากพอที่จะใหรางวัลตอบแทนแกผลงานและความชํานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของ
พนักงานทั้งในระดับผูเชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป 

ในการกําหนดคาตอบแทนจะใชระดับคาตอบแทนของภายนอกและขอกําหนดดานความเปนธรรมภายในของ
ธนาคารเปนเกณฑ หัวหนาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการเสนอคาตอบแทนใหกับพนักงานของตนภายใตกรอบนโยบายของ
ธนาคารโดยคํานึงถึงสภาพตลาดภายในประเทศ  ผลงาน  ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาของพนักงานแตละคนโดย
หัวหนาทุกคนมีหนาที่แจงคาตอบแทนของพนักงานแตละคนตามขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานดวยความถูกตอง 
ชัดเจน และโปรงใส โดยความชวยเหลือและสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล 

ความถูกตอง ชัดเจน และโปรงใสในเรื่องดังกลาวถือเปนสวนสําคัญของการพูดคุยสนทนาระหวางหัวหนาแตละคน
กับพนักงานของตน แตไมวาคาตอบแทนจะมีความสําคัญเพียงใดตอพนักงานแตละคนก็ตาม ธนาคารพิจารณาวาไมเฉพาะ
คาตอบแทนเทานั้นที่เปนแรงจูงใจสําหรับพนักงาน  การตั้งเปาหมายรวมกันระหวางหัวหนาและพนักงานผานระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน การพัฒนาและความกาวหนาในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเปนส่ิงสําคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคาไวกับธนาคารไดอยางดี 

กลุมทิสโกใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานในกรณีดังตอไปนี้ 

7.1  คาตอบแทนตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

 งานทุกตําแหนงในกลุมทิสโกมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบไวในระบบ Broad Banding งานแตละ
ตําแหนงมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนไวซึ่งเปนผลจากการสํารวจขอมูลของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทัดฐาน 
(Benchmarking)  ผูทํางานจะไดรับคาตอบแทนภายในขอบเขตอัตราคาตอบแทนของงานตาม Band นั้น ๆ 

 คาตอบแทนของพนักงานแตละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู พฤติกรรม ทัศนคติ และศักยภาพในการมีสวน
สงเสริมธุรกิจ  โดยจะมีการประเมินผลและใหรางวัลสําหรับการพัฒนาระดับขีดความสามารถ หัวหนาสายงานมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการประเมินพนักงานในทีมของตนเพื่อใหไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

7.2 คาตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงคและเปาหมายผลงานของพนักงานแตละคนจะกําหนดและตกลงกันในตอนตนป พนักงานที่สามารถทํา
ไดตามเปาหมายมีสิทธิไดรับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 

 ประเภทธุรกิจที่แตกตางกันในกลุมทิสโกสามารถไดรับคาตอบแทนในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามที่ฝายบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อผลสําเร็จของธุรกิจ 

 
8. การดําเนนิการดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานแรงงานอยางเครงครัด การดําเนินการใด ๆ ทั้งหมดใน 
ดานทรัพยากรบุคคลของธนาคารและบริษัทยอยในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูที่ฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อให
สามารถจัดการไดอยางถูกตองเหมาะสม นโยบายและ/หรือการดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงาน
ของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
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การเก็บบันทึกขอมูลเก่ียวกับพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยจะรวมอยูท่ีฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป การโอนหรือเปล่ียนสถานะภาพของพนักงานในหนวยธุรกิจใดภายในกลุม 
ทิสโกจะตองดําเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 

 
9. การวางแผนสบืทอดตําแหนง (Succession Planning) 

เพื่อเปนการเตรียมองคกรใหพรอมสําหรับอนาคต งานในตําแหนงสําคัญๆ ทั้งหมดจะตองมีการพัฒนาตัวผูสืบทอด
ตําแหนงและมีการวางแผนการพัฒนาไวโดยละเอียด การวางแผนรับชวงงานจะกํากับดูแลโดยประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการอํานวยการ   โดยการสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล 

สําหรับงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารจะตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อกล่ันกรองและประเมินตัวผูสืบทอดตําแหนงโดยการสนับสนุนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ
อํานวยการ และฝายทรัพยากรบุคคล 

  
9.7.3 งานดานการพัฒนาองคกร 

 นับตั้งแตธนาคารและบริษัทยอยนําเอาระบบการบริหารงานเชิงกลยุทธเขามาใช ไดแก การทํา Balanced 
Scorecard การสราง Strategy Map และการใช KPI รวมถึงการกําหนด Vision Mission Values ขององคกร กอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามมาอยางตอเนื่องจากป 2547  ดังนี้ 
 

1. โครงการเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติจริง 

หลังจากที่ธนาคารไดกําหนด ทิศทางสูความสําเร็จ (Direction Statements) ซึ่งระบุไวในเรื่องของวิสัยทัศน ภารกิจ 
และคานิยม คือ 

วิสัยทัศน "เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา" 
ภารกิจ "เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดแหง

จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงิน อันเปนที่
ยอมรับและสรางความพึงพอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศและลงทุนเพื่อบุคลากร
ของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาส เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ" 

 คานิยม -  ลูกคาเปนหลัก (Customer Priority) 
   -  ซื่อสัตยมีคุณธรรม (Integrity) 
   -  สรางผลงานที่นาเชื่อถือ (Reliability) 
   -  เชี่ยวชาญอยางผูนํา (Mastery) 
 
ป 2548 นี้ ธนาคารไดดําเนินการสานตอทิศทางดังกลาวสูการปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง  โดยผูบริหารระดับสูงได

กําหนดแผนกลยุทธ (Strategy Map) และ จัดทําออกมาเปน Balanced Scorecard (BSC) ที่มุงตรงสูวิสัยทัศน ซึ่งถือเปน
หัวใจสําคัญของธนาคาร ที่จะถูกถายทอดลงมายังทุกสายธุรกิจ เพื่อใหแตละสายธุรกิจสามารถกําหนดเปนวัตถุประสงค 
(Business Objective) วิเคราะห Key Success Factor และกําหนดแผนปฏิบัติงานที่จะทําใหกลยุทธขององคกรนั้นบรรลุ 
ผลสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้นคือ เมื่อสายธุรกิจตางมีแผนปฏิบัติงานแลว ยังจําเปนที่พนักงานทุกคนจะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัด
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ความสําเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) ดวย และเมื่อทําครบทั้งกระบวนการนี้แลว ธนาคารจะมั่นใจไดวา 
กลยุทธขององคกรไดถูกถายทอดไปยังพนักงานในทิศทางเดียวกัน และพรอมที่จะลงมือปฏิบัติไดจริง ซึ่งเมื่อนําเอา KPI 
ทั้งหมดมาประกอบตอกันแลว จะพบวามีความตอเนื่องกันทั้งองคกร 

วัตถุประสงคของการนํา “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management - PMS)” มาใชอีก
ประการหนึ่งคือจะทําใหเกิดส่ือสารระหวางหัวหนาและพนักงานในทุกกระบวนการตั้งแตการตั้งเปาหมายและวางแผนงาน  
การติดตามผลและใหคําแนะนํา การวัดประเมินผล ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาของพนักงานแตละคนอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการทํางานอยางชัดเจน การใหการสนับสนุนและกําลังใจในการทํางาน การให
รางวัลอยางเปนธรรม กระตุนใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่มุงเนนศักยภาพและผลงานสูง (High Performance 
Workplace) อันจะนําใหธนาคารบรรลุผลลัพธทางธุรกิจที่ตองการได  

โดยในป พ.ศ. 2548 ธนาคารยังคงผลักดันใหมีการสื่อสารระหวางหัวหนาและพนักงานเกี่ยวกับผลงาน 
อยางสม่ําเสมอ ผานระบบ Coaching และ Feedback ทําใหพนักงานเกิดความเขาใจในบทบาทของตนเองชัดเจนขึ้นและ
สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความคาดหวังที่องคกรตองการ 

 
2. โครงการเสริมสรางประสิทธิผลขององคกร 

ในป 2548 ธนาคารไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรอยางตอเนื่อง   โดยธนาคารได
ดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในดานตาง ๆ ไดแก  การนําเสนอธุรกิจอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหพนักงานมีความรูและทักษะใน
การนําเสนอทางธุรกิจ การกอตั้งชมรมผูมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเปนการแบงปนประสบการณทางตรงในกลุมสมาชิกชมรม 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูแบบ Three Person Sharing ตามแนวทาง 7 อุปนิสัยผูมีประสิทธิผลสูง   

 
3. โครงการเสริมสรางทิศทางขององคกร 

ธนาคารใหความสําคัญ กับวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรเปนอยางยิ่ง เพราะความมั่นคง ความกาวหนา และ
ความสําเร็จตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน เปนผลสะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของพฤติกรรม และคานิยมของ
พนักงานและวัฒนธรรมภายในองคกร  ผูบริหารไดตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดมาและประสงคที่จะสืบทอดสิ่งตางๆ เหลานี้ใหกับ
บุคลากรรุนใหมๆ ไดซึมซับและเพิ่มความแข็งแกรงใหมากยิ่งขึ้นตอไป จึงสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร และแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมา เรียกวา คณะทํางานเสริมสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร มีจํานวนสมาชิก 40 คน จากหนวยงานหลากหลายหนวยงาน เพื่อรวมมือกันรวมแรงกันจัดกิจกรรม
ขึ้นมาชื่อวา Values Intervention ซึ่งวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้คือ เพื่อปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
ใหกับบุคลากรทุกคน ตั้งแตพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผูบริหาร และถือเปนเปาหมายหลักขององคกรที่พนักงานทุกคนตอง
มีสวนรวม สําหรับป 2548 ธนาคารไดจัดกิจกรรม Values Intervention รวม 15 ครั้ง ครอบคลุมพนักงานรวม 1,789 คน   

 กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมในองคกรอยางแทจริง อีกทั้งยังชวยเพิ่ม
ความรูสึกที่ดีตอองคกรที่มีอยูแลวใหมากยิ่งขึ้นดวย เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมถูกออกแบบมาอยางละเอียดเพื่อใหพนักงาน
ทุกคนไดเรียนรู ทําความเขาใจ และเกิดความรูสึกผูกพัน และยึดมั่นตอแนวทางขององคกรหลังจบกิจกรรม  
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4. การเสริมสรางภาพลักษณขององคกรผานโครงการ (Corporate Branding Enhancement Program) 

ธนาคารมีนโยบายในการสรางภาพลักษณขององคกรที่เปนมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการสรางแบรนดของกลุมทิสโก   
ธนาคารเห็นวาภาพลักษณขององคกร เปนหนึ่งในปจจัยหลักที่ชวยสรางความแข็งแกรงในการแขงขันของทิสโก  ธนาคารไดจัด
สัมมนาเรื่องแบรนดใหกับพนักงานทุกคนในองคกรเพื่อสรางเสริมความเขาใจในเรื่องการนําแบรนดไปใช และสรางความ
แข็งแกรงของภาพลักษณ ใหกับองคกร ครอบคลุมไปยังลูกคาและบุคคลทั่วไปทั้งหมด 
 
9.7.4 งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) 

ในป 2548 การบริหารผลการปฏิบัติงานดวยระบบ Performance Management System ไดดําเนินการตอเนื่องมา
อยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตเริ่มกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) กําหนดตัวชี้วัด (KPI) การพัฒนาความสามารถของพนักงานโดย
พิจารณาจาก Functional competencies การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในรูปการใหเงินรางวัลประจําป 
(Bonus) และมีการประเมิน competencies  เพื่อพิจารณาทบทวนการขึ้นเงินเดือน   

ระบบตาง ๆ ที่ธนาคารไดนําเขามาใชเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในป 2548 ประกอบดวย 

1.  การฝกอบรมพนักงาน 

ป 2548 เปนปที่ธนาคารเตรียมความพรอมในการปรับเปล่ียนองคกรจากบริษัทเงินทุนเปนธนาคารพาณิชย สงผลให 
ธนาคารตองเตรียมทั้งความรู ความเขาใจ และทักษะของพนักงานที่เกี่ยวของกับการเปนธนาคารพาณิชยทั้งหมด โดยแบง 
การอบรมออกเปน 3 ระดับ ดวยกัน คือ 

1. การฝกอบรมระบบปฏิบัติการ 

เนื่องจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานจากบริษัทเงินทุนเปนธนาคารพาณิชย พนักงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบปฏิบัติการ จะไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดตั้งแตวันแรกของ
การเปดใหบริการในรูปแบบธนาคาร ซึ่งประกอบไปดวยระบบตางๆ ทั้งระบบการเปดบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ ระบบ
รับ-จายเงินสด เช็ค การโอนเงิน  รวมถึงระบบการบริการงานสาขาทั่วประเทศ และการใชโปรแกรม Lotus Notes ซึ่ง
เปนชองทางการสื่อสารทางอิเล็คโทรนิคสขององคกรดวย 

2. การฝกอบรมความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชย 

พนักงานของธนาคารทุกคน ถูกกําหนดใหเขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ธนาคารตองปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
การประสานงานในอนาคตเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร ซึ่งพนักงานไดเขาอบรมทั้งในเรื่องของ ความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย และ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. การฝกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 

เนื่องจากผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร แตกตางจากผลิตภัณฑและบริการของบริษัทเงินทุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลิตภัณฑประเภทเงินฝาก จึงจําเปนที่พนักงานจะตองรูและเขาใจถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของผลิตภัณฑและ
บริการของธนาคาร เพื่อใหทราบถึงขอบเขตการใหบริการทางการเงินของธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึง
วิธีการใหบริการสําหรับผลิตภัณฑและบริการแตละประเภท อันจะชวยใหพนักงานไดเตรียมความพรอมที่จะรองรับตอ 
การปรับเปล่ียนทั้งในแงของการปฏิบัติงาน และเสนอบริการของธนาคารกับบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  การทําแผนที่เสนทางการฝกอบรมและพัฒนา (Training Road Map) 

สืบเนื่องจากการปรับเปล่ียนธุรกิจจากบริษัทเงินทุนมาเปนธนาคารพาณิชย จึงเปนโอกาสดีที่ธนาคารจะจัดเตรียมแผน
ที่เสนทางการฝกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานทุกตําแหนงงานไว เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในแตละระดับ และเพื่อชวยใหธนาคารมั่นใจวาจะมีพนักงานที่ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในแตละ 
ความรับผิดชอบไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว สําหรับในป 2548 นี้ ธนาคารไดริเริ่มทํา Training Road Map ในหนวยงานที่
ติดตอกับลูกคาเปนลําดับแรกกอน ซึ่งธนาคารไดพิจารณาแลวเห็นวา พนักงานในหนวยงานดังกลาว ถือเปนกําลังสําคัญใน
การหารายไดเขาองคกร การปรับมาตรฐานความรูและทักษะตาง ๆ ของพนักงานในกลุมนี้ จะชวยใหการดําเนินงานในธุรกิจ 
ที่มีการแขงขันกันสูง ทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไวกับองคกรไดตอไป 

 
3.  ระบบการวางแผนผูสืบทอดตําแหนงงาน 

ป 2547 ธนาคารไดริเริ่มนําระบบ การวางแผนผูสืบทอดตําแหนงงาน มาใช ซึ่งปรากฏผลวา ธนาคารไดใชประโยชน
จากการมีระบบนี้ในหลายดานดวยกัน ทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพอยาง
ตอเนื่องแบบมีเปาประสงค และการดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ของธนาคาร สําหรับป 2548 ธนาคารยังคงสานตอระบบดังกลาว 
ดวยการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาพนักงานเหลานั้น ใหมีความเขมขนขึ้น สามารถรองรับกับการขยายงานของธนาคาร
ตอไปไดอยางเปนรูปธรรม 

 
4.  โครงการพัฒนาพนักงานผูบริหารฝกหัด (Executive Trainee Development Program)   

           ธนาคารไดคัดเลือกกลุมพนักงานที่มีศักยภาพสูงใหเขารวมโครงการพัฒนาพนักงานผูบริหารฝกหัด เพื่อเสริมสราง
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของกลุมทิสโกและที่สําคัญเปน “TISCO officer” ที่เปนกําลังสําคัญในอนาคต ผูเขารวม
ในโครงการนี้จะไดรับความรูในทุกๆแงของธุรกิจการธนาคาร หลักทรัพย และการจัดการกองทุน รวมถึง การบริหารสินเชื่อ  
การบริหารความเสี่ยง ความรูดานกฎหมาย และโครงสรางการควบคุมจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
5.  การเรียนรูผานระบบ Intranet 

ธนาคารไดพยายามผลักดันใหพนักงานแตละคนมีคานิยมในการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยูเสมอ โดยหนวยงาน
พัฒนาบุคลากรไดจัดใหพนักงานสามารถเขามาศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของผานทาง HR Homepage โดยคัดเลือกหัวขอที่อยู
ในความสนใจ หรือเปนความรูพื้นฐานที่พนักงานควรทราบ ประชาสัมพันธใหพนักงานเขามาอาน ศึกษา ทําความเขาใจดวย
ตนเอง และในบางหัวขอสําคัญ ๆ จะจัดใหมีการฝกอบรมตามมาอีกทางหนึ่ง 

 
6.  การสนับสนุนความรูดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ธนาคารตระหนักถึงความสําเร็จของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาธนาคารไดนั้น จําเปน
ที่พนักงานตองไดรับการพัฒนาความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นดวย โดยธนาคารไดเปนสมาชิกของ
องคกรตาง ๆ เชน สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารไทย ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย “Human Capital 
Club” ซึ่งเปนชมรมของผูเชี่ยวชาญในวงการงานบริหารทรัพยากรบุคคลในธนาคารดานธุรกิจการเงิน เปนตน รวมทั้งไดสง
พนักงานในสายงานทรัพยากรบุคคลและสายธุรกิจ ทั้งในระดับหัวหนาและพนักงานที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารบุคคล
ใหเขารวมการประชุม สัมมนา กิจกรรม และอบรมในองคกรดังกลาวอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  
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10. การควบคุมภายใน  
 
10.1   สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 

 ธนาคารและบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยเนนใหมีความพอเพียงและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถปองกันทรัพยสินของธนาคารและบริษัทยอยไมใหเกิดความเสียหายหรือจากการที่
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานจะนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นของผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ในการดําเนินงานภายใตแผนธุรกิจของทุกหนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลงานได เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารไดกําหนดแผนงาน การฝกอบรมเพิ่มความรูและทักษะของ
ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งยังจัดใหมีคูมือ 
การปฏิบัติงานและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของ
องคกร 

 ระบบควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทยอยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการธนาคารผานทาง 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางสําคัญของระบบควบคุมภายในของธนาคารเปนดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหารดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของธนาคาร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ดานตางๆ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา 
คณะทํางานกํากับและตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติดานธุรกิจ และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการกําหนดแนวนโยบายสําหรับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางและขอกําหนด
ในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนฐานะความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ครบถวนและทันสถานการณ   

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางปฏิบัติดานธุรกิจ   

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการ          คณะกรรมการ          และ   คณะทํางานกํากับ 
พิจารณาสินเชื่อ    พิจารณาสนิเชื่อที่มีปญหา      และตรวจสอบ 

สายกาํกับและควบคุม 
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ฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ตามแนวทาง
และขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงานฐานะ 
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ วิเคราะหความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหมของธนาคารและบริษัทยอย 

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา มีหนาที่กําหนดแนวทาง 
การพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชื่อระดับรายการ เพื่อใหมีการดูแลและควบคุม
ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ครบถวน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตาม
ควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อ (Credit Review)  
ทําหนาที่สอบทานและตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

• คณะทํางานกํากับและตรวจสอบ มีหนาที่พิจารณาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็นปญหา 
และขอรองเรียนตางๆที่ เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงจาก 
การดําเนินงานอยางทั่วถึง 

• คณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติดานธุรกิจ  มีหนาที่กําหนดนโยบายวาดวยความรับผิดชอบ และ
มาตรฐานการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัยอันดีของพนักงาน  รวมถึงพิจารณาและตัดสินใจ ในการผิดวินัยของ
พนักงานกรณี ตางๆ 

• สายกํากับและควบคุม ซึ่งประกอบดวยฝายควบคุมสินเชื่อ ควบคุมภายใน กํากับ และกฎหมาย มีหนาที่กํากับ
และควบคุมการปฏิบัติงาน และดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในในการปฏิบัติงานในระดับ
รายการ และรายงานตอหัวหนาสายกํากับและควบคุมภายใน เพื่อทบทวนการกํากับและควบคุมใน 
การปฏิบัติงานในระดับรายการ เพื่อใหมีการกํากับและควบคุมภายในอยางพอเพียงกับความเส่ียงที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ทั้งยังสอดคลองกับขอกําหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจาก
ทางการ  

• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและการใชอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบขอมูลทั้งดาน 
ความครบถวนและความปลอดภัยของขอมูล 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่โดยอิสระที่จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการบริหารทุกป โดยเปรียบเทียบกับความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับธนาคาร ทบทวนนโยบายและ
แนวทางในการควบคุมภายในของฝายกํากับและตรวจสอบ เพื่อประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และประเมินวามีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอในทุกการปฏิบัติงาน และเปนไปตาม
ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ และนําเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาตอไป                 

ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งยังประสานงานกับฝายบริหารและหนวยธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน  
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10.2  รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในป 2548  คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวม 13 ครั้ง โดยไดพิจารณาประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งรายงานโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต กอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการสอบทานงบการเงินนี้
จะมุงเนนรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่มีนัยสําคัญในแตละงวด รวมทั้งความเพียงพอของขอมูลที่
เปดเผยไวในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- การสอบทานรายงานผลการประเมินโดยผูสอบบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และการ
ประเมินธุรกรรมของธนาคารที่เกี่ยวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกตางจากปกติ 
การประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ อุปสรรค และความ
รวมมือที่ไดรับจากธนาคารในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ตลอดจนการประเมินความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 

- การพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ผลสําเร็จประจําปของหนวยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
รายงานประจําปของฝายดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมรวมกับผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อสอบทานและติดตามความคืบหนาในการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชย ระบบรักษาความปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยง
มาตรฐานตามแนวทาง Basel II 

- การประชุมรวมกับ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ในการทบทวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือและบริษัท ไทยเรท
ติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัดในการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร 

- การพิจารณาแผนและขั้นตอนการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร โดยไดพิจารณาอนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโก 
และประชุมรวมกับที่ปรึกษาทางการเงินในการสอบทานรายละเอียดและผลกระทบของแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุน ตลอดจนการสื่อสารทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย 

- การใหความเห็นแกผูถือหุนของธนาคารในการขอเพิกถอนหลักทรัพยของธนาคารออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบที่มีตอผูถือหุนและความ
เหมาะสมของอัตราสวนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อสงเสริมใหธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และในป 
2548 นี้ ธนาคารไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report สําหรับบริษัทที่โดดเดนในดานการปฏิบัติตามหลักการ



 สวนที่ 2 หัวขอที่ 10 การควบคุมภายใน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

10-4 

กํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และไดรับผลการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับที่ดีมากจากบริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของธนาคารถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  และธนาคารไดปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอกําหนดที่ออกโดยหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.3  ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตอการควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระเขารวมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการธนาคารไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทํา
โดยคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอยาง
เพียงพอแลว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 
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11.   รายการระหวางกัน  
  
 ธนาคารและบริษัทยอยไมมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

11.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

ธนาคารจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษใน
รายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว  ทั้งนี้ธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ธนาคารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการบริหารงานการจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตกรอบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง แต
หากจะมีรายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 
 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2546 และ 2547 ไดแก นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 2546 และ 2547 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่ม
ทรัพย จํากัด โดยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข การแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของป 2546 และ 2547 จึงถือตามรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่นนั้น 

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 
งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2548 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 และ 2548 ไดแก นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
หนวย: บาท 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

สินทรัพย    
เงินสด 3,628,162                   3,765,946 203,952,651 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ    
     มีดอกเบี้ย 1,510,394,092            1,110,260,592 886,954,771 
     ไมมีดอกเบี้ย 280,552,072               409,049,166 618,458,009 
   รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 1,790,946,164            1,519,309,758 1,505,412,780 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 37,000,000            2,105,000,000 2,000,000,000 
เงินลงทุน    
      เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ 3,609,638,817               647,498,882 826,593,131 
     เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ  4,456,098,003            4,564,668,591 4,378,779,842 
     เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ 29,845,846                                - - 
     รวมเงินลงทุน - สุทธิ 8,095,582,666          5,212,167,473           5,205,372,973 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 730,192,296               159,025,845 61,191,433 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ    

เงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี 45,564,175,944          55,759,842,707 63,948,411,845 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 3,428,002,051            1,224,893,843 1,275,269,335 

        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 48,992,177,995          56,984,736,550 65,223,681,180 
ดอกเบี้ยคางรับ 106,291,259               117,390,139 113,987,295 

         รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 49,098,469,254          57,102,126,689 65,337,668,475 
หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (4,267,841,247)          (3,928,871,936) (3,181,001,341) 
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (331,789,594)             (359,502,073) (303,731,217) 
         เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 44,498,838,413        52,813,752,680 61,852,935,917 
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,414,206,927            1,230,358,055 1,206,694,763 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,291,037,925            1,440,706,920 1,559,496,070 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 623,152,945               831,145,923 682,854,387 
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย  - - - 
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย - - - 
สินทรัพยอ่ืน 1,778,668,610               980,807,526 1,004,850,554 
รวมสินทรัพย 60,263,254,108        66,296,040,126 75,282,761,528 
 
หมายเหตุ ขอมูลของป  2546 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
หนวย: บาท 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
เงินฝาก – เงินบาท 33,073,784,843           39,287,802,319 34,450,801,235 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย 4,102,517,659             4,307,266,920 6,415,252,821 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - 247,287,192 
เงินกูยืม    
     เงินกูยืมระยะสั้น 924,394,374                999,974,076 12,322,795,836 
     เงินกูยืมระยะยาว 5,954,200,000             5,986,309,395 5,167,743,812 
        รวมเงินกูยืม 6,878,594,374            6,986,283,471 17,490,539,648 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 864,587,451                130,994,931 566,490,815 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 3,299,166,871             1,382,248,514 1,347,282,618 
ดอกเบี้ยคางจาย 185,536,386                189,973,464 247,144,460 
หน้ีสินอื่น 1,137,960,353             1,430,574,408 1,436,296,502 
รวมหนี้สิน 49,542,147,937          53,715,144,027 62,201,095,291 

    
สวนของผูถือหุน    
ทุนจดทะเบียน 11,002,000,000 11,002,000,000 11,002,000,000 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว    
     หุนบุริมสิทธิ 180,947,630 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 1,811,276,800             1,841,234,800 1,809,476,300 
     หุนสามัญ 541,020,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 5,305,918,200             5,339,075,200 5,410,201,200 
สวนเกินมูลคาหุน    
     สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 7,811,540                 23,206,450 43,128,630 
     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 36,500,000                 36,500,000 36,500,000 
สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 1,032,910,120             1,255,383,557 1,011,780,646 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 102,400,755                 98,315,392 112,560,156 
กําไรสะสม    
     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 143,300,000                254,600,000 344,800,000 
     ยังไมไดจัดสรร 1,837,248,600             3,301,679,365 3,882,251,279 
สวนของผูถือหุนของธนาคาร 10,277,366,015 12,149,994,764 12,650,698,211 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 443,740,156                430,901,335 430,968,026 
รวมสวนของผูถือหุน 10,721,106,171          12,580,896,099 13,081,666,237 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  60,263,254,108 66,296,040,126 75,282,761,528 
 
หมายเหตุ ขอมูลของป  2546 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
หนวย: บาท 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล    
    เงินใหสินเชื่อ 820,187,267                701,054,382 589,703,186 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,964,516                 48,517,545 144,857,642 
    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,410,065,484             2,957,022,258 3,544,059,627 
     เงินลงทุน 318,115,339                206,767,640 288,778,023 
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,565,332,606 3,913,361,825 4,567,398,478 
คาใชจายดอกเบี้ย    
    เงินฝาก 840,921,279                726,170,275 1,049,806,386 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 106,559,636                 87,584,270 130,461,116 
    เงินกูยืมระยะสั้น 43,478,672                 28,994,867 70,391,099 
    เงินกูยืมระยะยาว 220,653,630                240,232,018 213,500,000 
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,211,613,217 1,082,981,430 1,464,158,601 
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,353,719,389 2,830,380,395 3,103,239,877 
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ)  (263,084,804)               (174,805,899) 186,221,513 
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (2,682,388) - - 
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,087,952,197           2,655,574,496 3,289,461,390 
          และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้    
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย    
     คานายหนา 824,863,318                902,779,413 621,950,517 
     กําไรจากเงินลงทุน 496,269,948                567,097,140 334,062,523 
    สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอย 2,433,011 - - 
    คาธรรมเนียมและบริการ    
        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน   6,769,256                   3,109,239 2,250,197 
        อ่ืนๆ 1,039,354,739             1,095,539,771 874,605,453 
   กําไรจากการปริวรรต 7,449,645                   2,317,328 2,284,331 
   รายไดอ่ืน 135,426,290                158,616,285 221,902,068 
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 2,512,566,207           2,729,459,176 2,057,055,089 
              รวมรายไดสุทธิ 4,600,518,404 5,385,033,672 5,346,516,479 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย    
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,189,024,976             1,259,001,411 1,205,427,967 
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 313,574,662                351,531,582 415,841,048 
     คาภาษีอากร 71,418,894                 72,852,780 73,128,868 
     คาธรรมเนียมและบริการ 392,256,049                537,808,292 588,622,501 
     คาตอบแทนกรรมการ 6,620,000                   7,065,000 7,185,000 
     คาใชจายอื่น 1,209,834,137                418,064,372 602,635,872 
        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 3,182,728,718           2,646,323,437 2,892,841,256 
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,417,789,686             2,738,710,235 2,453,675,223 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 515,982,731               (478,925,856) (635,010,183) 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,933,772,417             2,259,784,379 1,818,665,040 
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (43,491,335)                (35,518,834) (27,815,796) 
กําไรสุทธิสําหรับป 1,890,281,082           2,224,265,545 1,790,849,244 
กําไรตอหุนปรับลด 2.38 2.79 2.20 
    
หมายเหตุ ขอมูลของป  2546 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
(หนวย: บาท) 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
     กําไรสุทธิ 1,890,281,082       2,224,265,545       1,790,849,244  
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย 43,491,335             35,518,834            27,815,796  
           สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (2,433,011)                             -                                -  
           คาความนิยมจําหนายจากบัญชี 791,354,526                             -                                -  
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 189,737,722          175,155,002          170,020,564  
           หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ) 276,785,793          224,033,546           (94,434,943) 
           คาเผื่อขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 163,879,434             20,608,044            13,876,397  
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ) 6,815,840               1,276,794           (34,168,243) 
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหน้ีท่ีมีปญหา 2,682,388                             -                                -  
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย (500,084,874)         (592,393,555)        (347,938,920) 
           กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (1,043,993)             (3,331,989)            (8,792,526) 
           ขาดทุน(กําไร)ท่ียังไมเกิดจริงจากหลักทรัพยเพื่อคา (21,199,090)             22,634,240                              -  
           ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (18,379,580)             72,407,364           187,406,361 
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (797,724,332)          119,495,416           176,754,079 
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง  6,500,515             15,967,799               8,489,950  
           รายไดคางรับอ่ืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (124,335,413)             99,476,843             (3,484,609) 
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,350,186)             (4,183,504)           57,170,996  
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21,052,119           (58,849,820)           24,822,687  
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน    
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,926,030,275       2,352,080,559       1,968,386,833  
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (262,686,023)          271,636,406            13,896,978  
        บัตรเงินฝาก 35,684,404 - - 
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (37,000,000)     (2,068,000,000)         105,000,000  
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อขาย (485,716,950)          475,806,861                              -  
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย  (644,290,970)          571,166,451            97,834,412  
        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ (6,554,962,860)   (10,925,060,885)    (9,796,797,459) 
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (2,328,399,260)       2,203,108,208           (51,472,569) 
        ทรัพยสินรอการขาย 134,846,812          412,735,811          832,148,188  
        สินทรัพยอ่ืน (314,879,726)          696,138,408        (111,558,588) 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
(หนวย: บาท) 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
        เงินฝาก 2,547,903,026       6,214,017,476     (4,837,001,084) 
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 838,296,883           (30,262,581)      2,107,985,901  
       หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม -                              -          247,287,192  
        เงินกูยืมระยะสั้น 497,263,747             75,579,702    10,504,256,177  
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย  437,698,753         (733,592,520)         435,495,884  
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,867,718,214     (1,916,918,357)          (34,965,896) 
        หน้ีสินอื่น 168,551,693          293,548,025           (26,727,205) 
           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,173,941,982)     (2,108,016,436)      1,453,768,764  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุน     (17,530,697,348)      (6,519,090,161)     (9,970,851,702) 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน  17,944,574,438        9,392,491,569     10,011,616,371  
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (50,308,360)         (144,448,145)       (237,502,454) 
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,568,378             12,201,795            17,448,612  
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย -           (42,000,000)                             -  
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 365,137,108       2,699,155,058        (179,289,173) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินกูยืมระยะยาว 810,000,000             32,109,395                              -  
     เงินปนผลจาย (35,000,000)         (697,534,780)    (1,147,827,330) 
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 58,476,645             78,509,910            59,289,680  
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 833,476,645        (586,915,475)    (1,088,537,650) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (24,918,167)             (4,085,363)           14,244,764  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (246,396)                  137,784          200,186,705  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 3,874,558               3,628,162               3,765,946  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 3,628,162             3,765,946         203,952,651  
    
หมายเหตุ ขอมูลของป  2546 ไดปรับปรุงใหมใหเปนไปตามรูปแบบงบการเงินของธนาคารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
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12.1.2 อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญ 
 
  ป 2546 ป 2547 ป 2548 
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)     
อัตรากําไรขั้นตน (%) 70.50 72.60                   66.16 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 41.09 41.30                   33.50 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 20.40 19.09                   13.96 
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 7.34 6.94                     6.74 
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 2.91 2.29                     2.69 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 4.43 4.65                     4.05 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 11.27 11.63                   11.96 
       
อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%) 4.30 4.47                     4.38 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.45 3.51                     2.53 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.11 0.10 0.09 
     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  4.62 4.27                     4.75 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 114.05 120.50                 122.53 
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (%) 137.77 141.93                 185.62 
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม (%) 66.76 73.14                   55.39 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 36.90 51.60 n.a. 
     
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)     
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 9.37 7.51                     5.33 
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม  (%) 0.06 0.88 0.97 
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได 1 ตอสินเชื่อรวม (%) 6.74 5.82                    4.09 
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (%) 134.67 129.80 119.63 
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (%) 0.22 0.21                     0.17 
     
อัตราสวนอื่นๆ (Other Ratio)     
อัตราสวนเงินใหกูยืมธุรกิจหลักทรัพยตอเงินใหกูยืมธนาคาร (เทา) 0.08 0.02                     0.02 
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (คํานวณตามเกณฑ ธปท.) (%) 21.42 19.57                  18.64 
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองตอหน้ีสินท่ัวไป (คํานวณตามเกณฑ 
กลต.) 

(%) 
35.10 56.50             103.04 

1 ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

 เนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอและแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-14 day) ขึ้นรอยละ 2.0 มาอยูที่รอยละ 4.0 ณ ส้ินป 2548 ขณะที่ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ปรับตัวลดลงจากปกอน โดยในป 2548 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 16,454.04 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2547 ที่
มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 20,507.75 ลานบาท อยางไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ ส้ินป 2548 ปดที่ระดับ 
713.73 จุด สูงกวา ณ ส้ินป 2547 ที่ปดที่ระดับ 668.10 จุด  

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงนิรวมของงวดป 2548 กับของงวดป 2547  

12.2.1 ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิประจําป 2548 จํานวน 1,790.85 ลานบาท ลดลง 433.42 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 19.5 จาก 2,224.27 ลานบาทในป 2547 สวนใหญเปนการลดลงของรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ลดลงตาม
ภาวะการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย รายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และกําไรจากเงินลงทุน 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับป 2548 เทากับ 2.20 เปรียบเทียบกับกําไรตอหุนปรับลด
จํานวน 2.79 บาท ในปกอน อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉล่ียป 2548 เทากับรอยละ 14.0 เทียบกับรอยละ 19.1 ในป 2547 

(1) โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2547 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 :  โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 
 ป 2547 ป 2548 

ประเภทของรายได จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รอยละ 

อัตราการ 
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเชื่อ 701.05 13.0 589.70 11.0 (15.9) 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 48.52 0.9 144.86 2.7 198.6 
การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 2,957.02 54.9 3,544.06 66.3 19.9 
เงินลงทุน 206.77 3.8 288.78 5.4 39.7 

คาใชจายดอกเบี้ย (1,082.98) (20.1) (1,464.16) (27.4) 35.2 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,830.38 52.6 3,103.24 58.0 9.6 

โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (174.81) (3.2) 186.22 3.5 (206.5) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,655.57 49.3 3,289.46 61.5 23.9 
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย      

คานายหนา 902.78 16.8 621.95 11.6 (31.1) 
กําไรจากเงินลงทุน 567.10 10.5 334.06 6.2 (41.1) 
คาธรรมเนียมและบริการ 1,098.65 20.4 876.86 16.4 (20.2) 
อ่ืน ๆ 160.93 3.0 224.19 4.2 39.3 

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 2,729.46 50.7 2,057.06 38.5 (24.6) 

รวมรายไดสุทธิ 5,385.03 100.0 5,346.52 100.0 (0.7) 
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(2)  รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจํานวน 3,103.24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 272.86 
ลานบาท หรือรอยละ 9.6  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2548 มีจํานวน 4,567.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 654.04 ลานบาท หรือรอยละ  16.7 
ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินที่มีจํานวน 3,544.06 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 587.04 ลานบาท หรือรอยละ 19.9 ตามการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อ   ประกอบกับรายไดดอกเบี้ยจากรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 198.6 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น   

คาใชจายดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอยในปนี้มีจํานวน 1,464.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 381.18 ลานบาท หรือรอย
ละ 35.2 โดยสวนใหญเปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงินฝากจํานวน 1,049.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 323.64 ลานบาท หรือรอยละ 44.6 
ตามปริมาณเงินฝากระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นระหวางปและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้สัดสวนรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
สุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 60.1 เปล่ียนแปลงจากปกอนที่รอยละ 50.9 

ธนาคารและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3,289.46 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เนื่องจากธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนเงินจากรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเปน
รายไดจากหนี้สูญในป 2548 จํานวน 477.08  ลานบาท 

ตารางที่ 2 :  ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย (ไมรวมเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพย) 
 ป 2547 (รอยละ)  

(ตามงบการเงนิ) 
ป 2547 (รอยละ)  

(หักการรับคืนดอกเบี้ย 
ที่หยุดรับรูเปนรายได) 

ป 2548 (รอยละ) 

     อัตราดอกเบี้ยรับ (Yield) 6.94 6.51 6.74 
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 2.29 2.29 2.69 
    สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Spread) 4.65 4.22 4.05 

 เนื่องจากในป 2547 ธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนดอกเบี้ยที่ธนาคารหยุดรับรูรายไดเปนรายไดดอกเบี้ยจาก
การปรับโครงสรางหนี้ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยรับที่แทจริงในป 2547 ควรจะปรับรายไดดอกเบี้ยดังกลาวออก ซึ่งเทากับรอยละ 
6.51  สําหรับป 2548 ตนทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราดอกเบี้ยรับ ดังนั้น สวนตางอัตราดอกเบี้ยออนตัวลงอยูที่รอยละ 4.05  

(3) รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสําหรับป 2548 มีจํานวน 2,057.06 ลานบาท ลดลง 672.40 ลานบาท หรือรอยละ 24.6 
เนื่องจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย ไดแก รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมจากธุรกิจ
วาณิชธนกิจ  ซึ่งลดลงตามมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย และกําไรจากเงินลงทุนลดลง 233.03 ลานบาท เปน 334.06 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.1 เนื่องจากในป 2547 ธนาคารมีกําไรจากการจําหนายหุนของบริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน)  ขณะที่รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจเชาซื้อ และธุรกิจจัดการกองทุนยังคงเติบโตตอเนื่อง ตามการขยายตัวของธุรกิจ 
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(4)  คาใชจายการดําเนินงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายการดําเนินงานเทากับ 2,892.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 246.52 ลานบาท หรือรอย
ละ 9.3 แบงเปน คาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ  และคาใชจายในการจัดการ
และดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 เนื่องจากการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย ถาหากแยกคาใชจายที่เกิดจากการปรับ
สถานะเปนธนาคารพาณิชยออก จะทําใหคาใชจายในการจัดการและดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0  ขณะที่คาใชจายที่เกี่ยวกับ
พนักงานมีจํานวน 1,205.43 ลานบาท ลดลง 53.57 ลานบาท หรือรอยละ 4.3  ผันแปรตามปริมาณธุรกรรมและผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง   

อัตราสวนคาใชจายตอรายไดจากการดําเนินงานในป 2548 เทากับรอยละ 56.1 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47.6 ในป 
2547 จากการที่คาใชจายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นนอยกวา 

(5) ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ในป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราปกติจํานวน 635.01 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ภาษีรอยละ 25.9 ซึ่งสูงกวาปกอน เนื่องจากในป 2547 ธนาคารและบริษัทยอยยังคงมีการใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษี
ยกมา 

12.2.2 ฐานะการเงิน 

(1) สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 75,282.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
8,986.72 ลานบาทหรือรอยละ 13.6 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินใหสินเชื่อ โดยเงินสด ณ ส้ินป 2548 มี
จํานวน 203.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.77 ลานบาท และเงินใหสินเชื่อรวม ณ ส้ินป 2548 เทากับ 65,223.68 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 8,238.94 ลานบาท หรือรอยละ 14.5 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเชาซื้อซ่ึงมีจํานวน 45,074.07 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 จากสิ้นป 2547 

ตารางที่ 3:  โครงสรางสินทรัพย 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2548 

สินทรัพย จํานวนเงนิ    
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงนิ     
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

  เงินสด 3.77 0.0 203.95 0.3  5,309.8 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,519.31 2.3 1,505.41 2.0 (0.9) 
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,105.00 3.2 2,000.00 2.7 (5.0) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 993.39 1.5 1,178.22 1.6        18.6 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,218.78 6.4 4,027.15 5.3 (4.5) 
  สินเชื่อธุรกิจ 10,924.18 16.5 12,704.69 16.9        16.3 
  สินเชื่อรายยอย 40,971.27 61.8 47,248.89 62.8        15.3 
  สินเชื่ออื่น 5,089.28 7.7 5,270.11 7.0          3.6 
  คาเผื่อ (4,288.37) (6.5) (3,484.73) (4.6) (18.7) 
  สินทรัพยอื่น 4,759.43 7.2 4,629.07 6.1       (2.7) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย    66,296.04 100.0 75,282.76 100.0        13.6 
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 เงินลงทุน 
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีมูลคา 5,205.37 ลานบาท  ลดลงรอยละ 0.1 จากสิ้นป 2547 เงินลงทุนใน

ตราสารทุนลดลงรอยละ 4.5 เปน 4,027.15 ลานบาท เปนผลจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในสภาวะตลาดเอื้ออํานวย 
ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 18.6 เปน 1,178.22 ลานบาท เนื่องจากธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้
เพิ่มขึ้น 

 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 
ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 63,948.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 จากสิ้นป 2547 

โดยแบงเปนเงินใหสินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.9 เงินใหสินเชื่อรายยอยรอยละ 73.9 และเงินใหสินเชื่ออื่นรอยละ 6.2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4:  รายละเอียดของเงินใหสินเชือ่จําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2548 

 จํานวนเงนิ    
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงนิ     
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธุรกิจ      10,924.18 19.6 12,704.69 19.9 16.3 
  การผลิตและการพาณิชย         5,525.07 9.9 6,779.39 10.6 22.7 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง         3,500.24 6.3 4,148.82 6.5 18.5 
  สาธารณูปโภคและการบริการ         1,744.45 3.1 1,655.62 2.6 (5.1) 
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ            154.43 0.3 120.86 0.2 (21.7) 
สินเชื่อรายยอย 40,971.27 73.5 47,248.89 73.9 15.3 
  สินเชื่อเชาซ้ือ 38,573.79 69.2 45,074.07 70.5 16.9 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ         2,397.48 4.3 2,174.82 3.4 (9.3) 
อื่นๆ 3,864.39 6.9 3,994.84 6.2 3.4 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย      55,759.84 100.0 63,948.41 100.0 14.7 

การขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้สวนใหญมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อ โดยในป 2548 สินเชื่อเชาซื้อ
ขยายตัวรอยละ 16.9 จากจํานวน 38,573.79 ลานบาทในป 2547 มาอยูที่ 45,074.07 ลานบาท 

ตารางที่ 5:  เงินใหสินเชื่อจาํแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 
ประเภทธุรกิจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2548 

 จํานวนเงนิ      
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงนิ     
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

เงินใหสินเชื่อ      
   ไมเกิน 1 ป (รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 6,968.81 12.5 9,167.10 14.3 31.5 
   เกิน 1 ป 48,791.03 87.3 54,781.31 85.5 12.3 
รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี ้ 55,759.84 99.8 63,948.41 99.8 14.7 
บวก : ดอกเบี้ยคางรับ 117.39 0.2 113.99 0.2 (2.9) 
รวมเงินใหสินเชือ่ ลูกหนี้  
   และดอกเบี้ยคางรับ 

 
55,877.23 100.0 

 
64,062.40 100.0 14.6 
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 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.5 ลดลงจากสิ้นป
กอนที่รอยละ 5.8 แมวาเงินใหกูยืมของธนาคารและบริษัทยอยไดขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ
ธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 2,912.91 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 2,493.09 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 
419.82 ลานบาท) ลดลง 390.87 ลานบาท   ซึ่งเปนผลจากการที่ธนาคารไดรักษาและบริหารคุณภาพของสินทรัพยและเรงปรับ
โครงสรางหนี้อยางมีคุณภาพ 

ป 2548 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สูญตัดบัญชีจํานวน 636.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 500.12 ในป 2547 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.7.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ตารางที่ 6:  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 รอยละ 
ของสินเชือ่ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ รอยละ 
ของสินเชือ่ 

จํานวนเงิน   
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

สินเชื่อธรุกิจ 9.2   1,009.82 30.6 7.8 996.17 34.2 (1.4) 
  การผลิตและการพาณิชย 7.6 417.24 12.6 5.6 379.22 13.0 (9.1) 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 16.9 590.67 17.9 14.5 601.38 20.6 1.8 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 0.1 1.42 0.0 0.8 14.04 0.5 888.7 
  สินเชือ่ธุรกิจอื่น ๆ 0.3 0.49 0.0 1.3 1.53 0.1 212.2 
สินเชื่อรายยอย 2.7 1,095.15 33.1 2.5 1,188.01 40.8 8.5 
  สินเชือ่เชาซือ้ 1.9 719.52 21.8 1.9 874.51 30.0 21.5 
  สินเชือ่เพ่ือการเคหะ 15.7       375.63 11.4 14.4 313.49 10.8 (16.5) 
อื่นๆ 23.6 1,198.81 36.3 13.8 728.73 25.0 (39.2) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 5.8   3,303.78 100.0 4.5 2,912.91 100.0 (11.8) 

 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้รวม
จํานวน 3,484.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 119.6 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของ
ธนาคารจํานวน 3,169.30 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,671.81 ลานบาท และเปน
ยอดสํารองหนี้สูญทั่วไปจํานวน 497.50 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,276.52 ลาน
บาท ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวังของธนาคารเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน 
ธนาคารจะโอนกลับสํารองสวนเกินนี้เปนรายไดเมื่อมีความแนชัดวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ไดอยางสม่ําเสมอตลอดอายุสัญญา 

 สินทรัพยรอการขาย 

สินทรัพยรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลดลงรอยละ 1.9 จาก 1,230.36 ลานบาท มาอยูที่ 1,206.69 
ลานบาท โดยการลดลงสวนใหญเปนการจําหนายออกไป 
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(2) หนี้สิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  มีจํานวน 62,201.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,485.95 
ลานบาท หรือรอยละ 15.8 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมจํานวน 10,504.26 ลานบาท เปน 17,490.54 ลาน
บาท หรือรอยละ 150.4 ขณะที่เงินฝากลดลงเปน 34,450.80 ลานบาท จาก 39,287.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.3 
เนื่องจากธนาคารไดออกหุนกูระยะสั้น ซึ่งเปนการบริหารจัดการโครงสรางแหลงเงินทุนใหมีความยืดหยุนและหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนหนึ่งในทางเลือกการลงทุนสําหรับประชาชนทั่วไปและผูฝากเงินของธนาคาร  

ตารางที ่7:  รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

หนี้สิน จํานวนเงิน     
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน    
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

เงินฝาก 39,287.80 73.1 34,450.80 55.4 (12.3) 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,307.27 8.0 6,415.25 10.3 48.9 
เงินกูยืม 6,986.28 13.0 17,490.54 28.1 150.4 
หนี้สินอื่นๆ  3,133.79 5.8 3,844.51 6.2 22.7 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 53,715.14 100.0 62,201.10 100.0 15.8 

  

(3) สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนมีจํานวน 13,081.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 500.77 ลานบาท หรือรอยละ 4.0 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสวน
ใหญมาจากกําไรประจําปจํานวน 1,790.85 ลานบาท และการจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคมจํานวน 1,147.83 ลานบาท 
สําหรับมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 18.12 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 17.52 
บาทตอหุน ณ ส้ินป 2547  
 
12.2.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 

(1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย  

เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 63,948.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 จากสิ้นป 2547 โดยแบง
ออกเปนสินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.9 สินเชื่อรายยอยรอยละ 73.9 และสินเชื่ออื่นๆรอยละ 6.2 

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 12,704.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย โดยมีสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ  
7.8 ลดลงจากอัตรารอยละ 9.2 ณ ส้ินป 2547  

สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ และสินเชื่อเคหะ โดยสินเชื่อเชาซื้อทุก
ประเภทรวมทั้งรถยนตและรถจักรยานยนตคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.4 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด มูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมี
จํานวน 45,074.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมในปนี้มีจํานวน 26,206.46 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9  ทั้งนี้ ในชวงไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารเห็นวา ภาวะอัตราดอกเบี้ยมีความไมแนนอน และอยูในขาขึ้น จึง
ชะลอการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อดูความแนนอนของอัตราดอกเบี้ย ทําใหการเติบโตของธุรกิจต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย และ
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อัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) 
ในป 2548 ลดลงจากรอยละ 7.3 ในป 2547 เปนรอยละ 7.0     

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก ณ ส้ินป 2548 เทากับรอยละ 185.6 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 141.9 ณ ส้ินป 2547 จาก
การเติบโตของเงินใหสินเชื่อที่สูงกวาเงินฝาก  

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 26.7 ลูกคาสถาบันในประเทศรอย

ละ  26.0 และลูกคารายยอยรอยละ 47.3 โดยปริมาณการซื้อขายผาน บล. ทิสโก ลดลงตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของ
ตลาดหลักทรัพยที่ลดลง สงผลใหรายไดคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพยในป 2548 และไตรมาส 4 ลดลงรอยละ 31.1 และ
รอยละ 37.2 เปน 621.95 ลานบาท  และ 133.13 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับสวนแบงตลาดในปนี้อยูที่ระดับรอยละ 2.98 
ลดลงจากปกอนที่รอยละ 3.52 

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจป 2548 และไตรมาส 4 เทากับ 27.95 และ 7.13 ลานบาท ลดลงรอยละ  
92.3 และรอยละ 93.9 ตามลําดับ เนื่องจากสภาวะตลาดหุนที่ไมเอื้ออํานวยทําใหบริษัทเอกชนชะลอการกระจายหุนผานตลาด
หลักทรัพย อีกทั้งในป 2547 บล. ทิสโกมีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท
ขนาดใหญหลายบริษัท อาทิเชน บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟกไพพ กัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไซรัส 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยนอคซ สแตนเลส จํากัด (มหาชน) เปนตน 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

ธุรกิจจัดการกองทุนดําเนินการโดย บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยมีสินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมูลคารวม  
82,109.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,405.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.3 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยสุทธิ การลงทุนเพิ่ม
ของลูกคา และปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น  

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนในป 2548 เทากับ 271.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เพิ่มขึ้นตาม
จํานวนกองทุนและลูกคาที่เพิ่มขึ้น สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 บลจ. ทิสโกมีรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ  
52.04 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.1 จากงวดเดียวกันของปกอน 

สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับรอยละ 6.52 หรือเปนอันดับที่ 5 โดย
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 14.71 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาด
รอยละ 14.62 และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 13 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.35 

ตารางที ่8:  มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

รอยละ 
อัตรา 

การเปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 42,471.28 62.7 50,871.16 62.0 19.8 
กองทุนสวนบุคคล 18,458.16 27.3 20,843.48 25.4 12.9 
กองทุนรวม 6,774.71 10.0 10,395.14 12.6 53.4 

รวม 67,704.15 100.0 82,109.78 100.0 21.3 
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12.2.4 สภาพคลอง   

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 203.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 200.19      
ลานบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,453.77 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินกูยืมจํานวน 10,504.26 ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,088.54 ลานบาท 
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทจายเงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2548 นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
ลงทุนจํานวน 179.29 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุนจํานวน 9,970.85 ลานบาท
และจายซื้ออุปกรณจํานวน 237.50 ลานบาท 

12.2.5 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 62,201.10 ลานบาท 
และ สวนของผูถือหุนจํานวน 13,081.67 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 4.75 โดยองคประกอบ
ของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินฝากคิดเปนสัดสวนรอยละ 55.4 ของแหลงเงินทุน สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน และเงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 10.3 และรอยละ 28.1 ตามลําดับ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงใชไปของเงินทุนหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ ซึ่งมีจํานวน 63,948.41 ลานบาท ณ ส้ินป 
2548  ทําใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารคิดเปนรอยละ 185.6  นอกจากนี้ธนาคารไดนําเงินทุนไปลงทุนใน 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และเงินลงทุนในหลักทรัพย 

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินฝากและเงินใหสินเชื่ออยูในสวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง ขอ 1.3 ความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง 

12.2.6 เงินกองทนุ 

ในระหวางป 2548 เงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 เปน 13,081.67 ลานบาท ในขณะที่ความตองการใช
เงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เปน 6,344.32 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโต
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 51.5 แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงและ
เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร
อยูในระดับสูงที่รอยละ 18.64 ประกอบดวยเงินกองทุนขั้นที่ 1 รอยละ 17.04 สูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8.5 ที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย และบล. ทิสโก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 103.04 เทียบกับอัตราขั้น
ต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารมีดังนี้  

ตารางที ่9:  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

เงินกองทุน 31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548 

เงินกองทุนขั้นที่ 1 18.78 17.48 17.04 
เงินกองทุนทัง้สิ้น 21.42 19.57 18.64 

12.2.7 การปรับโครงสรางการถือหุนเปนรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง 

โปรดดูรายละเอียดในหัวขอที่ 6 เรื่อง โครงการในอนาคต 
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12.2.8 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 (1)  คาตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)  
 ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชี
ที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 6,453,146 บาท  
 (2)  คาบริการอื่น (non-audit fee)  
 ธนาคารและบริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการจัดทํารายงานพิเศษ
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและการใหบริการดานภาษีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใน
รอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 365,563 บาท 
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13. ขอมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกเหนือจากแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักบรรษัทภิบาลที่ดีแลว ความรับผิดชอบตอ
สังคมเปนอีกส่ิงหนึ่งที่ธนาคารใหความสําคัญและพัฒนากิจกรรมตางๆมาอยางตอเนื่อง   และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกรที่
พนักงานมีสวนรวมเปนประจําทุกป    โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน    กิจกรรมพัฒนาชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งใหการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม  
 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษา 

ธนาคารเนนความสําคัญของโครงการระยะยาวเพื่อสงเสริมผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมผาน “มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล”  
อยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 25 ป มูลนิธิทิสโกฯ เปนหนวยงานเอกชนที่กอตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทิสโกในป 2525 
ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อแสดงเจตนารมณขององคกรที่จะรวมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว กําลัง
ทรัพยของมูลนิธิทิสโกฯ  สวนใหญไดมาจากการบริจาคสมทบทุนของธนาคารและพนักงานในกลุมทิสโกรวมทั้ง 
การสนับสนุนจากลูกคาและประชาชนทั่วไป โดยมูลนิธิทิสโกฯ นําเฉพาะดอกผลที่ไดจากเงินกองทุนไปดําเนินการตาม
วัตถุประสงค  อันไดแก  1) มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 2) มอบทุนประกอบอาชีพแก 
ผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได  และ 3)  มอบทุนรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยอนาถา 

ประธานเจาหนาที่บริหารของธนาคารดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูในคณะกรรมการมูลนิธิทิสโกฯ  โดยพนักงานใน
กลุมทิสโกแตงตั้งตัวแทนจํานวน 20 คน เปนคณะทํางานที่มีวาระ 2 ป  เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ ในดานตางๆ 
เชน การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป  รวมเดินทางติดตามผลทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน  ชวยเผยแพรกิจกรรมและ
ระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทิสโกฯ เปนตน 

มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนทั่วประเทศปละกวา 3,600 ทุน ในจํานวนนี้กวารอยละ 60 เปน
ทุนการศึกษาที่ใหอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแตเริ่มกอตั้ง 
ในป 2525 เปนตนมา มูลนิธิทิสโกฯ บริจาคทุนตามวัตถุประสงคไปแลวเปนจํานวนทั้งส้ินกวา 100 ลานบาท โดยเปน
ทุนการศึกษาจํานวน  94,945,112  บาท   ทุนประกอบอาชีพและทุนรักษาพยาบาลอีกเปนจํานวน  5,742,745 บาท   

ในป 2548 ธนาคารและพนักงานในกลุมทิสโกรวมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทิสโกฯ ในโอกาสตางๆ เปนเงินจํานวน   
4,920,985 บาท  และไดจัดกิจกรรมการกุศล TISCO Bank Invitational Golf 2005 เพื่อเผยแพรกิจกรรมของมูลนิธิ 
ทิสโกฯ โดยผูรวมกิจกรรมกอลฟบริจาคตรงเขามูลนิธิทิสโกฯ  และธนาคารเปนผูออกคาใชจายในการจัดการแขงขันทั้งหมด   
กิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิทิสโกฯ ไดเงินสมทบทุนเปนจํานวน   1,745,000 บาท    

ธนาคารยังไดใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาเพื่อสังคมอีกสองโครงการ ไดแก โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับ 
เด็กพิเศษของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสนับสนุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปสมเด็จยาของ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนจํานวน  2,000,000 บาท 
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กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยังครอบคลุมถึงการบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทยที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมา
ตั้งแตป 2541 โดยรถเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยพรอมดวยเจาหนาที่จะมารับบริจาคโลหิตที่อาคารสํานักงานใหญของ
ธนาคารเปนประจําทุก 3 เดือน  โดยมีพนักงานทิสโกเปนผูบริจาคประจําจํานวนกวา 250 คน   
 
• กิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม 

ในดานการพัฒนาชุมชน  ธนาคารใหการสนับสนุนโครงการ Safety Zone  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับ
สํานักงานเขตบางรักในการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดบนถนนสาทร เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยของชุมชน    

ธนาคารไดจัดกิจกรรมปลูกปาและบํารุงรักษาตนไมในโครงการปลูกปาถาวรประจําปที่ไดจัดอยางตอเนื่องเปนครั้งที่ 
18  โดยผูบริหารและพนักงานกลุมทิสโกกวา 200 คนรวมกันจัดกิจกรรมรวมปลูกกลาไม 5 ประเภทกวา 4,000 ตน บริเวณ
พื้นที่ชายหาดเพื่ออนุรักษชายฝงจากการกัดเซาะของน้ําทะเลในโครงการฟนฟูปาชายหาด ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ 
สิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อสนองนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล  ธนาคารไดกําหนดเปาหมายการลดใชพลังงาน  โดยเฉพาะการใช
กระแสไฟฟาภายในอาคารสํานักงานอยางจริงจัง   โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการประหยัดพลังงานประกอบดวยตัวแทน
พนักงานจากฝายตางๆ เพื่อศึกษาแนวทางกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และไดออกประกาศเปนแนวปฏิบัติมีผลบังคับ
ใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 อาทิเชน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องปรับอากาศ  การเปดปดไฟ และการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในสํานักงาน โดย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2548 ธนาคารสามารถประหยัดการใชกระแสไฟฟาโดยเฉลี่ยลงไดรอยละ 
9.2 ซึ่งธนาคารจะยังคงนโยบายสนับสนุนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่องตอไป โดยมีเปาหมายที่จะลด
การใชกระแสไฟฟาลงใหไดรอยละ 15 
 
• กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ธนาคารใหการสนับสนุนมูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ 9  ในการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ดวยการจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภาพถายฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพในการถายภาพของพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวและเปนการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชยครบ 60 ปในป 2549     

ธนาคารไดใหการสนับสนุนศิลปนไทยในการผลิตและแสดงผลงานศิลปะรวมสมัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรม
สงเสริมทํานุบํารุงศาสนาดวยการรวมบริจาคสมทบทุนสรางศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน วัดปญญานันทาราม จังหวัด
ปทุมธานี นอกจากนี้ ธนาคารไดจัดกิจกรรมทอดกฐินอันเปนประเพณีที่ไดปฏิบัติเปนประจําทุกป โดยในป 2548 
คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารรวมทําบุญทอดผาปา ณ วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน  และผูบริหารและพนักงานในกลุมทิส
โกรวมทําบุญทอดกฐินที่วัดบางสองรอย จังหวัดราชบุรี 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของธนาคารหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของธนาคารและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว       
ดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ   ตําแหนง        ลายมือช่ือ 

นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ..………………………………. 
 และประธานเจาหนาที่บริหาร  
 

นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และกรรมการอํานวยการ  ..……………………………….. 
 

นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการอํานวยการ  ..………………………………. 
 

นายมิตซูโนบ ุฮาเซกาวา กรรมการ และกรรมการบริหาร ………………………………. 
Mr. Mitsunobu Hasegawa Director and Executive Director 
 

ชื่อ   ตําแหนง        ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร        …..…………………………… 
                                                  และนักลงทุนสัมพันธ 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม   ประธานกรรมการ       …………………………………….   

นางกฤษณา ธรีะวุฒ ิ    กรรมการอิสระ  ……………………………………. 

รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวฒัน   กรรมการอิสระ  ……………………………………. 

นายเสงี่ยม สันทัด     กรรมการอิสระ  ……………………………………. 

รศ.ดร. พรายพล คุมทรัพย    กรรมการอิสระ  ……………………………………. 

 

                   ชื่อ  ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..……………………….. 
   และนักลงทุนสัมพันธ 
  



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ    กรรมการอิสระ  ……………………………………. 

 

                   ชื่อ  ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..……………………….. 
   และนักลงทุนสัมพันธ 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 C-4  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายแซมมวล ฉี     กรรมการ  ……………………………………. 
Mr. Samuel Shih     Director   

 

                   ชื่อ  ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..……………………….. 
   และนักลงทุนสัมพันธ 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 C-5  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายเจอรร่ี แอล. ลู    กรรมการ  ……………………………………. 
Mr. Jerry L. Lu     Director   

 

                   ชื่อ  ตําแหนง   ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..……………………….. 
   และนักลงทุนสัมพันธ 
 
 



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ

(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน)/1

1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม 73 - - Ph.D. (Development Economics) กลุมทิสโก
    กรรมการอิสระ    University of Pittsburgh, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    ประธานกรรมการ   M.A. (Development Economics) ประธานกรรมการ   
    ประธานคณะกรรมการสรรหา    Harvard University, USA ประธานคณะกรรมการสรรหา

B.A. (Economics) 2545-2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   Claremont Men's College, USA ประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา

2541-2545 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ

2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ธุรกิจบริการบัตรสมารทคารด
2538-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ธุรกิจเกษตร-อุตสาหกรรมคาปลีก

และสื่อสาร
2545-2548 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเคมี
2544-2546 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ มิลเลอรส คอรปอเรชั่น จํากัด ธุรกิจผลิตน้ําตาล
2542-2545 ประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเคมี
2540-2544 นายกสมาคม สมาคมการคาผูผลิตน้ําตาลไทย สมาคม
2540-2544 ประธานกรรมการ Jacobs Engineering (Thailand) Ltd. ธุรกิจกอสราง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2. นายปลิว มังกรกนก 58 สามัญ          2,600 - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ   บุริมสิทธิ  2,112,700    University of California at Los Angeles 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
    ประธานคณะกรรมการบริหาร    USA 2548 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    ประธานเจาหนาที่บริหาร M.S. (Industrial Engineering) ประธานคณะกรรมการบริหาร
    เลขานุการคณะกรรมการสรรหา    Stanford University, USA ประธานเจาหนาที่บริหาร 
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Chairman 2000 ประธานคณะกรรมการบริหาร
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหา
 หลักสูตร Directors Certification Program ประธานเจาหนาที่บริหาร 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2541-2544 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2541-2544 กรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   อื่นๆ
2547-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปดอดจ ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล
2544-2548 กรรมการ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา

2545-2548 ประธาน สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
2543-2547 กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด ธุรกิจกลั่นน้ํามัน
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 56 สามัญ          2,136 - B.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ บุริมสิทธิ  1,070,000    Marshall University, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    กรรมการบริหาร หลักสูตร Directors Certification Program กรรมการบริหาร 
    กรรมการอํานวยการ   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการอํานวยการ 
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 2544-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

กรรมการบริหาร 
กรรมการอํานวยการ 

2541-2544 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
อื่นๆ

2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) ธุรกิจเชาซื้อ
จํากัด

2543-2549 กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย
2541-2544 กรรมการ บริษัท อเมริกันแอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) ธุรกิจประเมินมูลคา

จํากัด
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

4. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 48 สามัญ            - - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) กลุมทิสโก
    กรรมการรองกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 1,451,900    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
    กลุมงานบริหารสวนกลาง นิติศาสตรบัณฑิต 2548- ปจจุบัน กรรมการรองกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุมงานบริหารสวนกลาง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Global Investment Holdings Ltd. ธุรกิจลงทุน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
หลักสูตร Directors Certification Program 2545-2548 หัวหนาสายการเงิน การวางแผน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริหารความเสี่ยง

2544-2545 กรรมการ TISCO Securities UK Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
2542-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน
2542-2544 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

วางแผนและควบคุมการเงิน
อื่นๆ

2547-ปจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2544-ปจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย

5. นายแซมมวน ชิ/2 55 สามัญ      2,000/3 - Bachelor of Business (Banking) กลุมทิสโก
     กรรมการ บุริมสิทธิ       -     Tamkang University (Taipei) 2549-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     กรรมการบริหาร Associate Degree (Computer Science) กรรมการบริหาร
     กรรมการสรรหา    Oriental Institute of Technology กรรมการสรรหา
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) หลักสูตร Director Certification Program อื่นๆ

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2542-ปจจุบัน Vice President China Development Industrial Bank, Taipei ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร ROC Corporate Directors' Training 2547-2549 Advisor Bangkok First Investment & Trust Plc. ธุรกิจลงทุน
Program 2542-2547 Chairman of Executive Committee Bangkok First Investment & Trust Plc. ธุรกิจลงทุน
   The Registry of Companies Deputy Managing Director

2542-2545 Director of the Board RHB Leasing SDN., GHD. Kuala Lumper ธุรกิจเชาซื้อ
6. นายเจอรี่ แอล. ลู 39 - - M.B.A กลุมทิสโก
    กรรมการ    University of Southern California, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

B.S. (Management Science) 2546-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   National Chiao-Tung University, Taiwan 2543-2544 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

อื่นๆ
2541-ปจจุบัน Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corp., ธุรกิจลงทุน

Taiwan
7. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 43 - - Bachelor of Arts in Economics กลุมทิสโก
    กรรมการ   Keio University 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
    กรรมการบริหาร 2548 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) กรรมการสรรหา

อื่นๆ
2546-ปจจุบัน Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษา
2546-ปจจุบัน Managing Director Sathinee Co., Ltd. ธุรกิจลงทุน
2544-2545 Senior Manager of Credit Mizuho Corporate Bank, Ltd. Japan ธุรกิจธนาคารพาณิชย

Risk Management Division
2540-2544 Manager of Credit Risk Management Division Mizuho Corporate Bank, Ltd. Hanoi Branch  ธุรกิจธนาคารพาณิชย
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 56 สามัญ            12 - M.B.A. (Marketing) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ         -    University of Wisconsin-Madison, USA 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548- ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Effective Audit Committee and ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   Best Practice Program 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Director Accreditation Program กรรมการตรวจสอบ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-2545 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Director Certification Program กรรมการตรวจสอบ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ

2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดร จํากัด ธุรกิจโรงแรม
2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โภชนาอุตสาหกรรม จํากัด ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป

9. นายเสงี่ยม สันทัด 59 - - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
    กรรมการอิสระ      (สาขารัฐประศาสนศาสตร) 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
นิติศาสตรบัณฑิต 2547-2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง อื่นๆ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2548-ปจจุบัน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ราชการ
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หลักสูตร Directors Certification Program 2546-ปจจุบัน กรรมการ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-2548 ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ราชการ
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 2544-2545 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ราชการ
   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 2543-2544 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรสงออก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ราชการ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทาเรือกรุงเทพ
สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4 2541-2543 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ราชการ
   สถาบันพระปกเกลา
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

10. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 51 - - Ph.D (Accounting) กลุมทิสโก
    กรรมการอิสระ    New York University 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
    กรรมการตรวจสอบ MS. (Accounting) กรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
B.A. (Accounting) กรรมการตรวจสอบ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อื่นๆ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2547-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีตนทุน

2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคม
2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานการบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อสาร
2540-ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2535-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกํากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2545-2548 ผูเชี่ยวชาญ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
2544-2548 รองคณบดีและผูอํานวยการโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา

ทางบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
11. รศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 58 - - Ph.D (Econ) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ   Yale University 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
B. Econ. กรรมการตรวจสอบ
  University of Western Australia 2548 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

อื่นๆ
2536-ปจจุบัน กรรมการ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กองทุน
2536-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร Business & Economic Research 

Associates Co., Ltd. (BERA)
2529-ปจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษดานเศรษฐศาสตร บริษัท ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด ธุรกิจที่ปรึกษา
2526-ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2539-2546 กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจปโตรเคมี
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

12. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ/4 48 - - Ph.D. (Philosophy) กลุมทิสโก
    กรรมการอิสระ     University of Toronto, Canada 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

MA. (Economics) อื่นๆ
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ธุรกิจพัฒนาสินทรัพย 
ศบ. (เศรษฐศาสตร) 2548-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตราสารหนี้เอเชีย  ราชการ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547-ปจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADBI) สถาบันวิจัย

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
2547-ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนยขอมูลนักลงทุนประเทศไทย ศูนยขอมูล
2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2547 กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2542-2543 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADBI) สถาบันวิจัย

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
13. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม  51 สามัญ          - - บัญชีบัณฑิต กลุมทิสโก
     ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ  487,000    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548- ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายกํากับและควบคุม ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     สายกํากับและควบคุม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 2545-2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายกํากับและควบคุม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   C.P.A. Thailand 2543-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน
หลักสูตร Directors Certification Program 2540-2544 ผูอํานวยการอาวุโสสายควบคุมสินเชื่อ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ

2541-ปจจุบัน อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
2545-2548 ผูแทนกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
2542-2544 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ธุรกิจจัดอันดับ
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

14. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ 52 สามัญ           44 - บัญชีมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
      ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 225,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
      สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง บัญชีบัณฑิต   และขนาดยอม
      และขนาดยอม/5    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

นิติศาสตรบัณฑิต 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545-2547 หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและงานบริหารสินทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535-2543 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Directors Certification Program สายปฏิบัติการสินเชื่อรายยอย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หัวหนาบริการสินเชื่อสวนบุคคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต อื่นๆ
   C.P.A. Thailand   -

15. นายเมธา ปงสุทธิวงศ/6 39 สามัญ           - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
     ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 138,000    University  of  Wisconsin-Milwaukee, USA 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
สายบริหารเงินและระดมเงินออม

2545-2548 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2544 รองหัวหนาสายวิจัยหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2542-2544 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจขนสง
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

16. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน/6 39 สามัญ           - - M.B.A. (International Business) กลุมทิสโก
    ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 90,000    University of Hawaii at Manoa, USA 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    สายสินเชื่อรายยอย/7 และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร(รักษาการ)
    สายทรัพยากรบุคคล    สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    และพัฒนาองคกร(รักษาการ) Japan-focused Management Program สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

   Japan-America Institute of 2547-2548 หัวหนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   Management Science, USA 2545-2547 รองหัวหนาสายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

และรักษาการหัวหนาชองทางการจําหนายพิเศษ
2543-2545 กรรมการบริหาร บริษัท โฟลคสวาเกนลิสซิ่ง ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
2539-2545 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ

อื่นๆ
2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย

17. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 45 สามัญ           - - M.S. (Finance & Banking) กลุมทิสโก
     กรรมการและกรรมการผูจัดการ/8 บุริมสิทธิ 1,822,500    University of Wisconsin-Madison, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

M.B.A. (Finance) 2545-2548 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน    Western Illinois University, USA  และระดมเงินออม
      ทิสโก จํากัด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) 2543-2544 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สายการลงทุนในหลักทรัพย
2541-2543 ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
-
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

18. นางสาวอารยา ธีระโกเมน/6 44 สามัญ         5,000 - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
      รองกรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ   158,000    University of New Haven, USA 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
      หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารอง บัญชีบัณฑิต (การเงิน) 2546-2548 หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
      เลี้ยงชีพ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-2546 ผูอํานวยการฝายการตลาดสายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 2549-ปจจุบัน คณะเตรียมการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หนวยงานภาครัฐ
     ทิสโก จํากัด 2547-ปจจุบัน อุปนายกสมาคม

ประธานกลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประธานอนุกรรมการ-ดานมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
 กองทุนสํารองเลี้ยงเลี้ยงชีพ

สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน สมาคมผูประกอบการธุรกิจจัดการลงทุน

2545-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการกําหนดแผนการปฎิบัติการปฏิรูประบบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ (ค.ป.บ.)

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หนวยงานภาครัฐ

2545-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการการพิจารณารางประกาศเกี่ยวกับการ
กํากับธุรกิจหลักทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

องคกรอิสระ

2545-2547 คณะอนุกรรมการพิจารณาการแกไขพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

องคกรอิสระ

19. นายชวลิต จินดาวณิค/6 43 สามัญ         - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
      กรรมการ บุริมสิทธิ 290,000    Eastern Michigan  University, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      รองกรรมการผูจัดการ  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) รองกรรมการผูจัดการ 
      รักษาการกรรมการผูจัดการ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รักษาการกรรมการผูจัดการ
      หัวหนาสายวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกกรุป จํากัด

ก.ล.ต. 2545-ปจจุบัน กรรมการ และหัวหนาสายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 2547-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด ธุรกิจเงินทุน

2542-2545 ผูอํานวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
อื่นๆ

2544-ปจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ องคกรอิสระ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุน ตลาดหลักทรัพย

2542-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานชมรม ชมรมวาณิชธนกิจ ชมรม
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 48 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

20. นายไพบูลย นลินทรางกูร/6 40 สามัญ         - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
       กรรมการ บุริมสิทธิ 120,000    Indiana University at Bloomington,  USA  2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
       รองกรรมการผูจัดการ B.A. (Computer Science)  รองกรรมการผูจัดการ และหัวหนาสายบริการซื้อขาย
      หัวหนาสายบริการซื้อขาย    University of California at Santa Cruz,  USA หลักทรัพย 
      หลักทรัพย C.F.A.  2544-2548 กรรมการและหัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

   C.F.A. Institute, USA ลูกคาสถาบันและรักษาการหัวหนาสํานักวิจัย
      บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  2544 หัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย-ลูกคาสถาบัน บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

และรักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัย
 2543-2544 ผูอํานวยการสํานักวิจัย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
-

21. นายชาตรี จันทรงาม 36 สามัญ         - - C.F.A. กลุมทิสโก
       ผูอํานวยการอาวุโส บุริมสิทธิ 19,000    CFA Institute (Formerly Association for 2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
       สายควบคุมการเงิน    Investment Management and Research) ความเสี่ยง
       และบริหารความเสี่ยง MSc. (Finance) 2543-2548 ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   Imperial College, University of London 2541-2543 Manager, Risk Management บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
M.B.A. (International Business) อื่นๆ
  Schiller International University -
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธนาคารและการเงิน)
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 43 สามัญ          324 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) กลุมทิสโก
       หัวหนาบัญชี บุริมสิทธิ     7,500    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน หัวหนาบัญชี ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

บัญชีบัณฑิต  (ทฤษฎีบัญชี) 2545-2548 หัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540-2544 ผูชวยหัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

อื่นๆ
-

หมายเหตุ :           กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ประกอบดวย นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ   นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายแซมมวน ชิ 
                         โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ สามารถลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของธนาคาร สวนนายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา หรือนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแซมมวน ชิ สองคนตองลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
/1 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
/2 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
/3 จํานวนหุน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549
/4 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
/5 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/6 ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548
/7 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อรายยอย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/8 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548
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1.2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารในบริษัทยอย ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2549 )

ธนาคารทิสโก บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น บริษัทยอย
ชื่อ-สกุล จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) บล. ทิสโก บลจ. ทิสโก บริษัท ทิสโก บริษัท TISCOHK TISCOGIH TISCOSG บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น บริษัท ทิสโกกรุป บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล บริษัท วี แอล ที 

ลีสซิ่ง จํากัด ไฮเวย จํากัด เทคโนโลยี จํากัด จํากัด ออโต จํากัด ลีสซิ่ง จํากัด
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม C,I, N
2. นายปลิว  มังกรกนก D, E,M D
3. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ D, E, M
4. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล D, M D D D
5. นายแซมมวน ชิ/1 D,N,E
6. นายเจอรี่ แอล ลู D
7. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา D,N,E D
8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ A,I A,I
9. นายเสงี่ยม สันทัด I I
10. รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน A,I A,I
11. รศ. ดร.พรายพล คุมทรัพย A,I A,I
12. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ/2 I
13. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม M
14. นายปญญา วุฒิเจริญวงศ M/3

15. นายเมธา ปงสุทธิวงศ M/4

16. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน M/5

17. นายสุทัศน เรืองมานะมงคล D,M/6

18. นางสาวอารยา ธีระโกเมน M/4

19. นายชวลิต จินดาวณิค D, M/4 D
20. นายไพบูลย นลินทรางกูร D, M/4

21. นายชาตรี จันทรงาม ผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุม
การเงินและบริหารความเสี่ยง

22. นางสาวชุตินธร ไวกาสี หัวหนาบัญชี
หมายเหตุ 1:           C = ประธานกรรมการ          D = กรรมการ          E = กรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการสรรหา I = กรรมการอิสระ M= ผูบริหารระดับสูง
หมายเหตุ 2 :           TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd. TISCOGIH = TISCO Global Investment Holding Ltd.
                            TISCOSG = TISCO Securities Singapore Pte. Ltd
/1 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
/2 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
/3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/4 ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารระดับสูงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548
/5 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อรายยอย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/6 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการถือหุนธนาคารของกรรมการและผูบริหาร 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 ระหวางป

ณ. 31 ธ.ค. 48 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ. 31 ธ.ค. 48

1 ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม 0 0 0 0
2 นายปลิว มังกรกนก (183,100) 2,600 750,000 2,112,700
3 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ (80,000) 2,136 100,000 1,070,000
4 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (19,000) 0 276,500 1,451,900
5 นายเจอรี่ แอล ลู 0 0 0 0
6 นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 0 0 0 0
7 นางกฤษณา ธีระวุฒิ 0 12 0 0
8 นายเสงี่ยม สันทัด 0 0 0 0
9 รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 0 0 0 0

10 รศ.ดร. พรายพล คุมทรัพย 0 0 0 0
11 นางสาวนัทธมน อิศราธรรม 0 0 180,000 487,000
12 นายปญญา วุฒิเจริญวงศ (100,000) 44 50,000 225,000
13 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน 0 0 0 90,000
14 นายเมธา ปงสุทธิวงศ 0 0 0 138,000
15 นายสุทัศน เรืองมานะมงคล (150,200) 0 417,500 1,822,500
16 นางสาวอารยา ธีระโกเมน 0 5,000 35,000 158,000
17 นายชวลิต จินดาวณิค 0 0 45,000 290,000
18 นายไพบูลย นลินทรางกูร 0 0 0 120,000
19 นายชาตรี จันทรงาม 0 0 (12,000) 19,000
20 นางสาวชุตินธร ไวกาสี 0 324 (7,500) 7,500

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ
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