สารบัญ
รายงานจากคณะกรรมการ
สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทั่วไป
2. ปจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. ขอพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสรางเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหวางกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

หนา
A-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
12-1

สวนที่ 2 เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

A 1-1
A 2-1
A 3-1
A 4-1
A 5-1
A 6-1
A 7-1

¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦
£µ¡¦ª¤Á«¦¬·Å¥Â¨³Á«¦¬·Ã¨Änªoe 2554 ¤¸ÂªÃo¤Äµ¦ ¥µ¥´ª¸É¸ °¥nµÅ¦Èµ¤ Á«¦¬·Å¥Åo¦´¨¦³µ
Á®»µ¦r¸ÉÅ¤nµ·®¨µ¥Á®»µ¦rÄnª¦³®ªnµe Á¦·É¤µÁ®»µ¦r¹µ¤·Ä¦³Á«¸É»i ¹Én°Ä®oÁ·{®µµ¦ µÂ¨°»µ´ÉªÃ¨
°µ¸Ê¥´Åo¦´¨¦³µ{®µª·§·®¸Êµµ¦³Ä¨»n¤¦³Á«¥»Ã¦ ¸É¥´Å¤nÅo¦´µ¦¨¸É¨µ¥ Â¨³Änª¨µ¥e ¦³Á«Å¥¦³
Á®»µ¦r°»£´¥£µ¥Ä¦³Á«¦´ÊÄ®n¸Én¨¦³°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³Åo¦oµªµ¤Á¸¥®µ¥n°Á«¦¬·Â¨³´¤Á}°´¤µ oª¥Á®»¸Ê
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥¹Á¦·É¤n°¨µ¥Ã¥µ¥µ¦Á· ®¨´µ¤¸µ¦¦´°´¦µ°Á¸Ê¥¼ ¹Ên°ÁºÉ°Änª¸Énµ¤µ Á¡ºÉ°nª¥´»µ¦¢g
´ª °Á«¦¬·Å¥ª¼nÅ´¤µ¦µ¦nª¥Á®¨º°Á¥¸¥ª¥µ¼o¦³°»£´¥ °¦´µ¨ ´¸¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥  ·Êe 2554 ¥´
¦´ª°¥¼nÄ¦³´Ä¨oÁ¸¥´en°®oµ nµ¤¨µªµ¤´ª´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á«
nµ¤¨µ¤¦»¤µÁ«¦¬·Â¨³´¤´¨nµª ¨»n¤·Ão¥´µ¤µ¦¦´¬µ¨¦³°µ¦ÅªoÄ¦³´¸Énµ¡°Ä Ã¥Äe 2554 ¦·¬´
¤¸ÎµÅ¦»· 3,267 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 13.1 µen°®oµ ³¸É·¦´¡¥r¦ª¤Á·Ã°¥nµÂ ÈÂ¦n¤¸¤¼¨nµªnµ 2.2 Â¨oµµ µ
µ¦¸É¡°¦r·ÁºÉ° °¨»n¤·Ão ¥µ¥´ª°¥nµn°ÁºÉ° Â¤oo°Á·´µ¦Â n ´¸É¦»Â¦Ä®¨µ¥£µ»¦· °µ¸Ê µ¦Á·Ã¸ÉÂ ÈÂ¦n °
¨»n¤·Ão¥´Á}¨µªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¦´»¦·Á}Â¦ª¤¨»n¤ Â¨³µ¦nÁ¦·¤Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ°¨·£´r´Ê®¤ °¨»n¤Ä®o´¨¼oµ
(Cross Selling) ¦ª¤¹µ¦Äo¨¥»rµ»¦·¸ÉÁo»Â È °¨»n¤Äµ¦Áµ³¨µÄ®¤n oª¥µ³µµ¦¨µ¸ÉÁ o¤Â È ¹Ê n¨Ä®o
¨»n¤·Ãoµ¤µ¦¦´¬µ¨¦³°µ¦¸ÉÃÁnÁ¤ºÉ°Á¸¥´°»µ®¦¦¤ Ã¥µ¤µ¦¦oµ¨°Ân°¼oº°®»oÄ¦³´¼ªnµ¦o°¥¨³ 20 Á}
e¸É°·n°´ Â¨³¤¸°´¦µnª®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åon°·ÁºÉ°¦ª¤ÉÎµ¸É»Ä°»µ®¦¦¤µµ¦¡µ·¥r
°¥nµÅ¦Èµ¤ Á®»µ¦r°»£´¥¦´ÊÄ®n¸ÉÁ· ¹ÊÄÅ¦¤µ»oµ¥ °e 2554 Åon¨¦³Á}ªªoµn°¦³µ £µ»¦·
Â¨³£µ°»µ®¦¦¤ ¦ª¤¹¨»n¤·ÃoÂ¨³¼o¤¸n ªÅonªÁ¸¥ °¨»n¤·Ãooª¥ ´Ê¸Ê µ µ °µµ¦·Ão¸ÉÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦r
°»£´¥ Â¨³o°®¥»µ¦ÎµÁ·µ¤¸´Ê·Ê 10 µ µ Ã¥¤¸µ µ¸É¦´¡¥r·Á·ªµ¤Á¸¥®µ¥Îµª 3 µ µ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão¥´
µ¤µ¦Ä®o¦·µ¦Ân¨¼oµÅo°¥nµn°ÁºÉ°nµµ µÄ¨oÁ¸¥¨°nªÁª¨µ´¨nµª Â¨³µ µ´Ê®¤¸ÉÅo¦´¨¦³ Åo¦´µ¦¦´¦»°¥nµ
¦ªÁ¦ÈªÂ¨³Á¦·É¤¨´¤µÄ®o¦·µ¦´ÊÂnoe 2555
Â¨³¸ÉÎµ´ªnµ´Ê ¨¼oµ °¨»n¤·ÃoÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦r°»£´¥´¨nµªÄ®¨µ¥¦¼Â oµÂ¨³¦¥r °¨¼oµµ
¦µ¥¤ÊÎµ ³Á¸¥ª´ ¨¼oµÎµª¤µ¸ÉÎµµ°¥¼nÄ¡ºÊ¸É¦³°»£´¥ ¼Á¸¥¦µ¥Åoµµ¦®¥»ÎµÁ·µ¦ °£µ»¦·®¦º°¼Á¨·oµ
µ´Éª¦µª ¨»n¤·Ão °Âªµ¤Á¸¥ÄÂn¨¼oµ¸É¦³£´¥ Â¨³¤»n¤´É¸É³nª¥Á®¨º°¨¼oµ °Á¦µ°¥nµ¸¸É»µÁ®»µ¦r¦oµ¥Â¦¦´Ê¸Ê
Ã¥Á¡ºÉ° Á}µ¦¦¦Áµªµ¤Áº° ¦o°µÁ®»µ¦r°»£´¥ ¨»n¤·ÃoÅo¤¸¤µ¦µ¦nª¥Á®¨º°n µÇ °µ· µ¦¡´Îµ¦³nµª µ¦¥Áªo
nµ¦¦¤Á¸¥¤Äµ¦Îµ»¦¦¦¤ Â¨³µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸ÊnµÇ Ä®oÂn¨¼oµ¸ÉÁ oµ¤µ·n°Â¨³nµµ¦¦ª°ªnµÅo¦´¨¦³µÊÎµnª¤
³Á¸¥ª´ ¨»n¤·Ão¥´ÅoÄ®oªµ¤nª¥Á®¨º°µµ¦Á·Â¨³ªµ¤nª¥Á®¨º°Ä¦¼Â°ºÉÇ Ân¡´µ®¨µ¥¦o°¥¦µ¥¸ÉÅo¦´¨¦³µ
Á®»µ¦r°»£´¥Ä¦´Ê¸Êoª¥
e 2554 ´Á}e¸ÉÃ¦¦oµ»¦· 4 µ¥µ £µ¥ÄoÃ¦¦oµ»¦·Â¦ª¤¨»n¤ ÅoÁ¦·É¤ÎµÁ·µ°¥nµÁÈ¤¦¼Â n¨Ä®oµ¥µ
nµÇ ÎµÁ·µnÁ¦·¤´Â¨³´ÅoÁ}°¥nµ¸ ´³Á®ÈÅoµªµ¤ÎµÁ¦ÈÄÂn¨³µ¥»¦· °¨»n¤·Ão ´n°Å¸Ê
µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥ (Retail Banking) ¥´Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ°nµ¤¨µµ¦Â n ´¸É¦»Â¦Á}¦³¥³Áª¨µµ ¦ª¤¹¨¦³
µÁ®»µ¦r°»£´¥ Ã¥·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¹ÉÁ}·ÁºÉ°®¨´ °¨»n¤ ¥µ¥´ª¼¹¦o°¥¨³ 18 µªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´´ªµ¤£µªµ¦r¸É
Á¨¸É¥Â¨Å Â¤oªnµo°Á·´£µª³µ¦Â n ´¸É¦»Â¦ Â¨³{®µµ¦ µÂ¨°»µ °¼o¨·¦¥r¦µ¥Ä®nnµÇ Èµ¤ °µ¸Ê
¨»n¤·Ão¥´¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦ ¥µ¥»¦·Á oµ¼n¨µ·ÁºÉ°°»Ã£¦·Ã£ Ã¥Ä®o¦·µ¦·ÁºÉ°¦³¥³´Ê¹¦³¥³¨µÂn¨¼oµ¦µ¥¥n°¥Á¡ºÉ°
µ¦¦·Ã£´ÉªÅ ´Ê¸Ê ¨»n¤·ÃoÅo ¥µ¥n°µÄµ¦Ä®o¦·µ¦Ân¨¼oµ¦µ¥¥n°¥ Ã¥ÅoÎµµ¦ ¥µ¥Á¦º° nµ¥µ µÄnµ´®ª´¦°¨»¤»
£¼¤·£µ´Éª¦³Á«
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µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´ (Corporate Banking) µ¤µ¦¦´¬µ¨¦³°µ¦¸ÉÃÁnÅªoÅo°¥nµn°ÁºÉ°Äe 2554 °¨o°Å
´ª´´¦µ¦¨»nª µ ¹Ê °¦³Á«Å¥ Ã¥¤¸°´¦µµ¦ ¥µ¥´ª °·ÁºÉ° ¼ ¹¦o°¥¨³ 44 ¦°¨»¤ µ¦Ä®o·ÁºÉ°Ä®¨µ®¨µ¥
°»µ®¦¦¤ ´ÊÂn °»µ®¦¦¤µ¦¨· °»µ®¦¦¤¡¨´µ °»µ®¦¦¤µ¦ n ¨°°»µ®¦¦¤°´®µ¦·¤¦´¡¥r ¹Éµ¦¦³µ¥´ª
°¡°¦r·ÁºÉ°¸É®¨µ®¨µ¥ ¹Ê´Ê Å¤nÁ¡¸¥³o°Ä®oÁ®È¹µ¦ ¥µ¥´ª °µ¨¼oµ Ân¥´³o°Ä®oÁ®È¹µ¦¦·®µ¦´µ¦¸É¸Â¨³µ¦
¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥¸É¤¸¦³··£µ¡Äµ¦ ¥µ¥¡°¦r·ÁºÉ°ÅÄ°»µ®¦¦¤nµÇ ¸É®¨µ®¨µ¥ ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦ ¥µ¥»¦·Ä¨»n¤¨¼oµ
¦¦¬´ Á}¨¤µµªµ¤¤»n¤´É °¸¤µ¤º°°µ¸¡¸É¡¦o°¤ÎµÁ°·É¸É¸¸É»Ân¨¼oµ °¨»n¤·ÃoÁ}Îµ´
µ¥´µ¦¸Â¨³°» (Wealth & Asset Management) Ä®o¦·µ¦¦ª¦Ân¨¼oµ¸ Ã¥¤»nÁoµ¦Ä®oÎµÂ³Îµ
µµ¦Á·Â¨³¦·µ¦¸É¤¸»£µ¡Á¤°¤µ TISCO Wealth Åooµªnµe¸ÉÁÈ¤Åoª¥µ¦Â n ´¸É¦»Â¦ oª¥µ¦ÎµÁ°¨·£´rµµ¦Á·¸É
¦°¨»¤´ÊÁ· µÂ¨³µ¦¨» Â¨³¦·µ¦µµ¦Á·¸É¤¸»£µ¡ n¨Ä®o¨»n¤·Ãoµ¤µ¦ ¥µ¥µÁ·»Îµ®¦´¨¼oµ¸Åoªnµ
¦o°¥¨³ 40 °µ¸Ê ¨»n¤·Ãoµ¤µ¦¦´¬µªµ¤Á}¼oÎµÄ»¦·´µ¦°»ÅªoÅo°¥nµn°ÁºÉ° oª¥µ¦¦·®µ¦´µ¦Á·¨» °¨¼oµ
Ã¥Á oµ¹µ °¼o¼Â¨¨¦³Ã¥r°¥nµÂo¦· Ã¥Åo¦´µ¦´°´´°¥¼nÄ°´´¸É 2 Îµ®¦´»¦·´µ¦°»nª»¨ Â¨³°´´¸É 3
Îµ®¦´°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´Åo¦´¦µª´¨ “¦·¬´®¨´¦´¡¥r¥°Á¥¸É¥¤” µ SET Awards 2011 Änª¨µ¥e 2554
³o°¹ªµ¤¦°¨»¤ ªµ¤Â¤n¥ÎµÂ¨³´µ¦r °ª·Á¦µ³®r®¨´¦´¡¥r Á¡ºÉ°nª¥´»µ¦´·Ä °´¨»¦µ¥¥n°¥Â¨³´¨»
µ´
µ¥¦·®µ¦µnª¨µÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤ (Corporate Affairs & CSR) ¤»n¦oµ¦³··£µ¡Äµ¦ÎµÁ·»¦·¸ÉÂ ÈÂ¦n
oª¥¤µ¦µµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ ª¼nÅ´ªµ¤¦´·°Â¨³µ¦¤¸nª¦nª¤Äµ¦¡´µ´¤°¥nµn°ÁºÉ°nµ¤¨µª´´¦µ»¦·
Â¨³´¤¸É´Â¦¨°Áª¨µ nµ·¥¤®¨´ °¨»n¤·Ão´Ê°¥¼n¦µµ °®¨´¦¦¤µ£·µ¨¸É¸ µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ Â¨³
ªµ¤¦´·°n°´¤Ã¥¦ª¤ ªµ¤¤»n¤´É´¨nµªn¨Ä®o¨»n¤·ÃoÅo¦´¦µª´¨ “¦·¬´³Á¸¥oµµ¦¦µ¥µ¦¦¬´£·µ¨¸Á¥¸É¥¤ (Top
Corporate Governance Report Awards)” µ SET Awards 2011 ¹ÉÁ}¦µª´¨¸É¤°Ä®oÂn¦·¬´³Á¸¥¸É¤¸ªµ¤ÃÁnoµ¦µ¥µµ¦
·´·µ¤®¨´µ¦µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ °µ¸Ê Á¡ºÉ° Ä®o¤´ÉÄÅoªnµµ¦ ¥µ¥´ª °»¦·¦°¦´oª¥¦°µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É¤¸
¦³··£µ¡ ¨»n¤·ÃoÎµªÁ·°»µ¤®¨´Ár Basel II – IRB (Internal Rating – Based) ¹É³o°Ã°µÁ·Ãµ»¦·Â¨³ªµ¤
Á¸É¥ °·ÁºÉ°°¥nµÂo¦·Äµ¦ÎµªÁ·°» oª¥¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÅo¦´µ¦¥°¤¦´´ÉªÃ¨ ¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤¥º®¥»nÂ¨³´µ¦r
Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Â¨³µ¤µ¦¦´¬µÁ·°»°¥¼nÄ¦³´¸ÉÂ ÈÂ¦nÅªoÅo°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Á·°»°¥¼n¸É¦³´¦o°¥¨³ 15
Á¡ºÉ°Áo¥ÊÎµÄ®o¨¼oµÅo¦³®´¹nµ·¥¤®¨´ °¨»n¤·Ão ¨»n¤·ÃoÅoÁ¦·É¤ºÉ°µ¦Á¸É¥ª´Âª· “Wealth of Possibilities” ¹ÉÁ}
Äªµ¤Îµ´ °£µ¡¨´¬r °¨»n¤·Ão Îµ¤´É´µ¸É³Îµªµ¤¦¼oªµ¤Îµµ Â¨³ªµ¤·¦oµ¦¦r ¤µ°°Â®µ¼nªµ¤¤´É´É
Ä»Ç oµÄ®oÂn¨¼oµ Á¡ºÉ°Ä®o¨¼oµ¦¦¨»Ájµ®¤µ¥Ä¸ª·µÃ°µµµ¦Á·¸É®¨µ®¨µ¥ µ¦¦´¦»£µ¡¨´¬r °¨»n¤·Ão¥´nª¥
nÁ¦·¤Ä®oµ¤µ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸Ájµ®¤µ¥ Á¡ºÉ°°°n°ª·´¥´«r °°r¦ µ¦ºÉ°µ¦´Ê£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°r¦Á¦·É¤ÎµÁ·µ¦
°¥nµªoµ ªµÂ¨³n°ÁºÉ° Á¡ºÉ°¦oµÁ¦·¤µ¦¦´¦¼oµ¦³Îµ´ °Â¦r·Ão nÁ¦·¤µ³µµ¦¨µ °¨»n¤·ÃoÄ®oÃÁnÄµ³
“¼oÁ¸É¥ªµµµ¦Á·” Â¨³n°Á·Á}£µ¡¸É´ÁÎµ®¦´¨¼oµ»¨Â¨³¨¼oµ¦¦¬´¸Éo°µ¦µÁ¨º°¸Éµ¤µ¦°Ã¥rÅo¦»
Ã¥µ¥oµªµ¤¦´·°n°´¤ °¨»n¤·ÃoÄe 2554 ¤»nÁoµ¦¦oµµ¥´¤¡´r¦³®ªnµ¼oÁ¸É¥ª o°» iµ¥£µ¥Äo®¨´µ¦
TISCO Environmental Social and Governance (ESG) Á¡ºÉ°µn°·¦¦¤¡´µ´¤ °»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤ nÁ¦·¤«·¨³Â¨³ª´¦¦¤ Â¨³
Ã¦µ¦¡´µ»£µ¡¸ª·Ä®oÂn¼oo°¥Ã°µ oª¥ “·°µµ” °¨»n¤·Ão¸É·´·¤µ°¥nµn°ÁºÉ°Å¤nªnµµµ¦r³Á}ÁnÅ¦ ´ÊÄ£µª³
·Â¨³ÄnªÁ®»µ¦r£´¥¡·´· Îµ®¦´Á®»µ¦r°»£´¥¸Énµ¤µ ¨»n¤·ÃoÅ¤nÁ¡¸¥Á¦nÄ®oªµ¤nª¥Á®¨º°»Á·ÁºÊ°oÂn¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°»
iµ¥ Ân¥´ÅoÎµÁ·Ã¦µ¦¢g¢¼»¤£µ¥®¨´ÊÎµ¨ Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°µ«¹¬µ Â¨³¤°»¦³°°µ¸¡Ân¼o¦³£´¥oª¥ °µ¸Ê
¨»n¤·Ão¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦Ä®oªµ¤¦¼ooµµ¦Á·Ân´Á¦¸¥Â¨³´«¹¬µ¹É°¥¼nÄnªÁ¦·É¤o °¸ª· Á¡ºÉ°Ä®oÁ¥µª¨»n¤¸Ê¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °
µ¦°°¤Â¨³µ¦ªµÂµµ¦Á· Ã¦µ¦oµµ¦«¹¬µ¸Ênµ¥°Ã¥¡´µ·°µµ °·Ão¹É¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÄoµ´ÊÇ
Á}°¥nµ¸
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Äe 2555 Â¤oªnµÁ«¦¬·Å¥¦³´¨¡ªµÁ®»µ¦r°»£´¥¦´ÊÄ®n Á}¸Éµµ¦r´ªnµÃ¥µ¥¢g¢¼Â¨³¡´µ®¨´
Á®»µ¦rÊÎµnª¤ Â¨³°»rµµ¦°»Ã£¦·Ã£ ³nª¥Ä®oÁ«¦¬·µ¤µ¦¢g´ªÅo°¥nµn°¥Á}n°¥Å °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦³¥³Áª¨µÄµ¦¢g
´ªµÁ«¦¬·¥´Á·{´¥´´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á« ´ÊÂn{®µ®¸Êµµ¦³Ä¨»n¤¦³Á«¥»Ã¦¸É¥´Å¤nÅo¦´µ¦¨¸É¨µ¥ ¨°
ÁrÄ®¤n¸É³´´ÄoÄ»¦·µ¦µµ¦ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão³¡¥µ¥µ¤°¥nµÁÈ¤ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦oµª oµ¤e¸ÉÁÈ¤Åoª¥{´¥
´ oª¥¨¥»rµ»¦·¸É°¨o°´ Ã¦¦oµ¡ºÊµ¸ÉÂ ÈÂ¦n Â¨³ µ¦ÎµÁ·»¦·oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´
³¦¦¤µ¦ ° °»¨¼oµ ¡´¤·¦µ»¦· Â¨³¼oº°®»o¸ÉÅoÄ®oµ¦´»¦·¬´¤µÃ¥¨° Â¨³ ° °»³¼o¦·®µ¦
Â¨³¡´µ»nµÎµ®¦´ªµ¤»n¤Á Â¨³¤»n¤´ÉÄµ¦·´·µ ¸ÉÁ}Â¦¨´´Ä®o¨»n¤·Ão¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄe¸É¤µÅoª¥ªµ¤
oµµ¥

³¦¦¤µ¦
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 1 o°¤¼¨´ÉªÅ

nª¸É 1
1. o°¤¼¨´ªÉ Å
ºÉ°¦·¬´

: ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

¦³Á£»¦·

: »¦·¨» (Holding Company)

¸É´ÊÎµ´µÄ®n

: 48/49 °µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ´Ê 21 µ¦Á®º° Â ª¸¨¤ Á µ¦´ ¦»Á¡¤®µ¦

Á¨ ³Á¸¥¦·¬´

: 0107551000223

»³Á¸¥

: 11,002,000,000 µ

»Á¦¸¥Îµ¦³Â¨oª

: 7,279,120,860 µ
¦³°oª¥®»oµ¤´ 727,878,228 ®»o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 10 µ
Â¨³®»o»¦·¤·· 33,858 ®»o ¤¼¨nµ¸É¦µÅªo®»o¨³ 10 µ

Home Page

: www.tisco.co.th

Ã¦«´¡r

: (66) 2633 6888

Ã¦µ¦

: (66) 2633 6880

»¨°oµ°·
µ¥³Á¸¥®»o

¼o°´¸

: ¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (Â®n¦³Á«Å¥) Îµ´
Á¨ ¸É 2/7 °µµ¦µ´ª·¥µµ¦¨µ»
®¤¼n¸É 4 (Ã¦µ¦°¦rµ¦r) ª·£µª¸¦´·
Â ª»n°®o° Á ®¨´¸É ¦»Á¡² 10210
Ã¦«´¡r 0 2596 9000 Ã¦µ¦ 0 2832 4994-6
: µµª¦´µ µ¨³ ¼o°´¸¦´°»µ Á¨ ³Á¸¥ 3734
¦·¬´ Îµ´µÁ°·r Â°r ¥´ Îµ´
193/136-137 °µµ¦Á¨¦´µ ´Ê 33
¦´µ£·Á¬´Ä®¤n ¦»Á¡² 10110
Ã¦«´¡r 0 2264 0777 Ã¦µ¦ 0 2264 0789-90
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µªÁª°¦r0´2633
Ê 6 Ã
¦·µ¦Á®º
¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸°¥¦¼Âo·ª¸
Ão ¨Î¤µ´Á µ¦´
¦·µ¦µ´»
µ¤´
¦»Á¡²
10500
48/20
°µµ¦·
ÃoµªÁª°¦r ´Ê 12 ÃÁ°
Ã¦«´¡r 0 2633
6203
µ¦Á®º
° Â ª¸
¨¤ Ã¦µ¦
Á µ¦´02633 6220
¬´ «¼10500
¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão Îµ´
¦»¦·
Á¡²
¦·µ¦µ´»
µ¤´
48/20
ÃoÃ¦µ¦
µªÁª°¦r0´2633
Ê 12 6880
ÃÁ°
Ã¦«´
¡r °µµ¦·
0 2633 6000

/1
/2

ª¸¨¤2555
Á µ¦´
Îµµ¦Á®º
ª®»o  ª´¸°É 1 Â¤¦µ¤
Á¡²°¨»
10500
¦·¦»
¬´Â
n¤·Ão

Ã¦«´¡r 0 2633 6000 Ã¦µ¦ 0 2633 6880

/1
/2

Îµª®»o  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
¦·¬´Â °¨»n¤·Ão

1-2

1-2

728,152,146

728,032,730

104
728,152,250

-

728,152,146

(¦o°¥¨³)

728,032,730

104
-99.98
728,032,730
728,152,250
728,032,730

994,500
5,500

994,500

994,496
5,500
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 1 o°¤¼¨´ÉªÅ
°µ¸Ê µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) ¦·¬´Â °¨»n¤·Ão º°®»oÄ··»¨°ºÉ¦o°¥¨³ 10 °Îµª®»o¸É°°Îµ®nµ¥Â¨oª
Ã¥¦·¬´´Ê®¤Å¤nÄn¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³µ¦º°®»o´¨nµª´Á}Á·¨»´ÉªÅ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤®¤µ¥Á®»¦³°
µ¦Á· o° 5.4.3
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2. {´¥ªµ¤Á¸É¥
£µ¡¦ª¤ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¦·¬´
¨»n¤·Ão¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥°¥nµÁ}¦³ Â¨³¤¸¦³··£µ¡ ´Ê¸Ê
¨»n¤·ÃoÅoÎµ®ª´»¦³r Ã¦¦oµ Â¨³Ã¥µ¥®¨´Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °°r¦Åªo°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³´Á Ã¥·¦¦¤µ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥´Ê®¤¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¦³®´¹ªµ¤Á¸É¥ ªµ¤¦´·°n°ªµ¤Á¸É¥ Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥°¥nµ´Éª´Ê°r¦ ¦ª¤¹µ¦¦´¬µ¤µ¦µ °®¨´¦¦¬´£·µ¨¸É¸ °µ¸Êµ¦´¦¦¦´¡¥µ¦°¥nµ¤¸¦³··£µ¡¡ºÊµ
°ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´ÅoÁ¦¸¥Á¸¥´¨°Â¸É¸¸É» °¨»n¤·ÃoÅon¨n°ªµ¤ÎµÁ¦ÈÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ °¨»n¤·Ão
Ä ³Á¸¥ª´¦·¬´¥´¤¸Ájµ®¤µ¥Äµ¦¦oµ¨°Â¼»Ã¥Îµ¹¹ªµ¤Á¸É¥n°¼oº°®»o °¨»n¤·ÃoÄ¦³¥³¥µª
Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤¸ÉÎµ´¸É¨»n¤·ÃoÅo¥¹º°·´·Á}µ¦´ÉªÅÄµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°r¦ª¤ °¨»n¤·Ão¤¸
´n°Å¸Ê
(1) µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¦ª¤«¼¥r
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É¥¹º°®¨´µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¦ª¤«¼¥r Ã¦¦oµ¡ºÊµªµ¤Á¸É¥³¼¦ª¤
«¼¥r°¥¼n¸É¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) (“¦·¬´”) ¹ÉÁ}¦·¬´Ä®n °¨»n¤·Ão Ã¥Îµµ¦¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ³ªµ¤Á¸É¥µ
·µ¦nµÇ Ä¨»n¤·ÃoÁ¡ºÉ°Îµµ¦¦³Á¤· Îµ®¨¥»rµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ä®o°¨o°´¨¥»rµ»¦· Â¨³Îµ®Âªµ·´·¸É
Á®¤µ³¤Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
(2) µ¥»¦·Á}Áoµ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥£µ¥Äoµ¦¼Â¨¸ÉÁ}°·¦³
®nª¥»¦·¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °Á°Á¡ºÉ°¦³Ã¥r¼» °°r¦Â¨³Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤
°¨o°´¦°Ã¥µ¥ ¨¥»r Â¨³Âªµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ ®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°r¦¹ÉÁ}®nª¥µ°·¦³Îµ®oµ¸É
Äµ¦Îµ´¼Â¨Â¨³°µ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¦³ªµ¦·µ¤Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥°¥nµÁ¡¸¥¡°
(3) µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¦oª
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥¸É³¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¦oªÄ»¦·µ¦®¦º°»¦¦¦¤ Ã¥¦¼ÂÄµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥Á¦·É¤µ
µ¦Äo»¨¥¡·· °¼oÎµµµ¦¹ÉÁ}ª·¸µ¦ ´Ê¡ºÊµ Å¹¦³´µ¦ª·Á¦µ³®rÄÁ·¦·¤µÂ¨³·· ´Ê¸Ê³¡·µ¦µÄ®oÁ®¤µ³¤´
¦³Á£Â¨³ªµ¤´o° °»¦¦¦¤ ¦³µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥¤¸ ´Ê°¸ÉÎµ´ º° µ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥Äµµ¦r· Â¨³µ¦
Îµ¨°µµ¦r¸ÉÅ¤n· £µ¥Äoµ¦Á¨¸É¥Â¨ °{´¥ªµ¤Á¸É¥Ä¦·¤µ¤µ°´¤¸¨¦³n°µ³µ¦Á· °¨»n¤·Ão
(4) µ¦¦·®µ¦Â¨³´¦¦Á·°»oª¥®nª¥ª´ªµ¤Á¸É¥¤µ¦µ
ÁºÉ°oª¥Á·°»Â¹¦³´¨°Â °¼oº°®»o ´´Ê¨»n¤·Ão¹¤¸Ã¥µ¥¸É³¦³Á¤·»{´¥ªµ¤Á¸É¥Åªo£µ¥Äo
¤µ¦µÁ¸¥ª´ º° Á·°»ªµ¤Á¸É¥ ¹É°¥¼n£µ¥Äo®¨´µ¦ Value at Risk (VaR) Ã¥nµªµ¤Á¸É¥nµÇ ³¼Á¨¸É¥Â¨Á}¦³´
Á·°»¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦j°´ªµ¤Á¸É¥´¨nµª£µ¥Äoµ¦Îµ®¦³´ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´Åo °¨»n¤·Ão ¦³ªµ¦¦³Á¤·
Á·°»ªµ¤Á¸É¥Á}nª®¹É¦³ªµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°»£µ¥Ä (Internal Capital Adequacy Assessment
Process: ICAAP) °¨»n¤·Ão µ¦Îµ®¦³´Á·°»ªµ¤Á¸É¥´Ê¤¸ªµ¤Îµ´Äµ¦¦oµªµ¤Á oµÄÂ¨³ªµ¤°¨o°Ä®oÁ·
¹Ê´¼o¦·®µ¦ °®nª¥»¦·Ân¨³®nª¥ °µ¸Ê ¥´Îµ®oµ¸ÉÄµ¦¦ª¦ª¤ªµ¤Á¸É¥µ»¦³´Â¨³»¦³Á£Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È¹
£µ¡¦ª¤µ³ªµ¤Á¸É¥ °°r¦ Â¨³ÎµÁ}°¥nµ¥·ÉÄµ¦ªµÂÂ¨³´¦¦Á·°»°¥nµ¤¸¦³··¨´ÊÄ¦³´°r¦Â¨³®nª¥»¦·
(5)

µ¦¦·®µ¦¦³´ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´Åo (Risk tolerance level) Â¨³µ¦´¦¦Á·°» (Capital allocation)

£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ®¤µ³¤ Á·°»ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤³¼ª»¤Ä®oÅ¤nÁ·ªnµÁ·°»¸É¤¸°¥¼n °µµ¦
Ä ³Á¸¥ª´µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥ÄÁ·»£µ¡¹ÉÅ¤nÅoª´Á}Á·°»Ã¥¦³¼Îµ®Ã¥¦³´ªµ¤Á¸É¥Á·»£µ¡¸É¥°¤¦´Åo
Á·°»ªµ¤Á¸É¥³Á}µ¦ª»¤Â¨³¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°»Á¤ºÉ°Á¸¥´¦³´Á·°»¸É¼´¦¦Ä®o´´Ê¦³´¦·¬´
Â¨³¦³´®nª¥µ °¥nµÁ®¤µ³¤
(6) ¨°Â¸ÉÁ¡¸¥¡°´ªµ¤Á¸É¥ Â¨³µ¦¦·®µ¦¨µ¸ÉÎµ¹¹ªµ¤Á¸É¥
®¨´µ¦¸ÉÎµ´¦³µ¦®¹É °¨»n¤·Ãoº°µ¦¸É¤¸¨°Â¸É¤¸ªµ¤Á¡¸¥¡°Îµ®¦´ªµ¤Á¸É¥Ä¦³¥³¥µª Â¨³Á¡ºÉ°Á}
µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤n°¼oº°®»o °r¦³°ªµ¤Á¸É¥nµÇ ³¼ÎµÁ oµ¤µÄoÄµ¦ª´¦³··£µ¡µ»¦·Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥Îµ´Äµ¦Á¡·É¤
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¤¼¨nµ¨°Â¸ÉÎµ¹¹ªµ¤Á¸É¥n°¼oº°®»o ªµ¤Á¸É¥ÄoµnµÇ ³¼ÎµÁ oµ¤µ¦³°µ¦¡·µ¦µµ¦´Ê¦µµ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦
Á¡ºÉ°Ä®oÅo¨ÎµÅ¦¸É´Éª¹ µ¦ ¥µ¥»¦·ª¦¦³ÎµÄnªµ¸É¥´¤¸°´¦µ¨°Ân°®nª¥»¦·¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê¼ªnµ°´¦µªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê
(7) µ¦¦·®µ¦¡°¦rªµ¤Á¸É¥ µ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥ Â¨³µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥
µ¦¦·®µ¦¡°¦rªµ¤Á¸É¥³¤¸µ¦¦³Îµ°¥nµn°ÁºÉ°Ã¥¤¸®¨´µ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥Á}®¨´µ¦Îµ´Ä»»¦· °
¨»n¤·Ão ÁºÉ°µÁ}ª·¸µ¦¸Éµ¤µ¦¨ªµ¤Á¸É¥Ã¥Îµ¹¹°´¦µ¨°Â ¼o¦·®µ¦¦³´¼Â¨³¼o´µ¦ °®nª¥»¦·»¦³´³Îµ
®¨´µ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥Á oµ¤µÄo¡·µ¦µ°¥nµÁ®¤µ³¤ Ã¥³¤¸µ¦Îµ®Âªµ·´·Â¨³Á¡µªµ¤Á¸É¥nµÇ Ä¦³´£µ¡¦ª¤
Â¨³¦³´¦µ¥µ¦
(8) ª´¦¦¤¸É¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¨»n¤·ÃoÅo¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ®´ª®oµ °Ân¨³µ¥»¦·³o°¤¸ªµ¤
Á oµÄÁ}°¥nµ¸Äªµ¤Á¸É¥¸É¤¸°¥¼n®¦º°¸É³Á· ¹ÊÄ®¤nÄµ¥»¦·¸É¦´·° Ã¥o°Îµ¹¹ªµ¤Á¸É¥ÄoµnµÇ¸É³¤¸n°
¨»n¤·ÃoÄ£µ¡¦ª¤°¸oª¥
(9) µ¦¡´µÂÎµ¨°ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦¦ª°ªµ¤¼o°°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
ÂÎµ¨°ªµ¤Á¸É¥´Ê³¤¸¨´¬³¸É¤°Å oµ®oµ ¹ÉÎµ¹¹Ã°µÂ¨³µµ¦r °µ³ °·¦´¡¥r ®¸Ê· Â¨³¨
µ¦ÎµÁ·µ °»¦·¸É°µÁ· ¹ÊÄ°µ ´Ê¸Êµ¦ª´¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ (Mark-to-Market) ³¼ÎµÅÄo´»µ³ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É
Á®¤µ³¤ Îµ®¦´¦µµ¦µµ¦Á·¹É¤¸ªµ¤´o°¼ µ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ¨µ³¼¦³Á¤·°¥nµ°·¦³µ®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
°r¦ ÄÂÎµ¨°¸ÉÎµ´Îµ®¦´µ¦¦³Á¤·¦³´ªµ¤Á¸É¥³¤¸µ¦°Ã¥ª·¸µ¦ Back-testing ®¦º°ª·¸µ¦µ··°ºÉ Ç °¥nµ
Á®¤µ³¤
(10) µ¦·´·µ¤¦³Á¸¥Â¨³Âªµ¸É¸
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥¸É³¡´µ¦³Â¨³¦³ªµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É¤¸ªµ¤°¨o°´Âªµ·´·¸É¸Â¨³¦³Á¸¥
°µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³¦³Á¸¥°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
(11) ÂªÃ¥µ¥n°»¦·®¦º°¨·£´rÄ®¤n
µ¦Îµ»¦·®¦º°µ¦°°¨·£´rÄ®¤n»¦³Á£ °¨»n¤·Ão³o°¼¡·µ¦µÂ¨³°»¤´·Ã¥µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°µ¤
ÂªÃ¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °µ¨»n¤·Ão Ã¥»¦·Â¨³¨·£´rÄ®¤n´¨nµª³¼ª·Á¦µ³®rÄ¦¼Â °¨°Â¸ÉÁ¡¸¥¡°´
ªµ¤Á¸É¥¸É³Á· ¹Ê µ¦Îµ¹¹ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ °¨»n¤·Ão Â¨³¦ª¤¹ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°»
(12) µ¦·´·n°¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´
µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ¨»n¤·Ão´»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r´Ê ¨»n¤·Ão³¡·µ¦µÃ¥º°Á¤º°Á}
¦µ¥µ¦¸É¦³Îµ´¨¼oµ´ÉªÅ Ã¥¨»n¤·Ão³ÁdÁ¥ o°¤¼¨Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄÂ¨³µ¤µ¦¦ª°Åo °¥nµÅ¦Èµ¤ µ¦Îµ»¦¦¦¤µ»¦·
°¨»n¤·Ão³¼ª»¤°¥¼n£µ¥ÄoÁrnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o° °µµ¦
(13) µ¦°£µª³ª·§·
µ¦°£µª³ª· §·Á}  ¦³ªµ¦Äµ¦¦³Á¤· ¨¦³n° µ³µµ¦Á· °¨»n¤ ·  Ão £ µ¥Äo µ¦Î µ¨°
µµ¦r¸ÉÅ¤n· £µ¥Äoµ¦Á¨¸É¥Â¨ °{´¥ªµ¤Á¸É¥°´¤¸¨¦³n°µ³µ¦Á· °¨»n¤·Ão °µ¸Ê µ¦°£µª³
ª·§·¥´Á}Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÎµ´Äµ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥´Êµoµ·ÁºÉ° ¨µ Â¨³£µ¡¨n° ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥³Îµ
®oµ¸É¼Ä£µ¡¦ª¤ °µ¦°£µª³ª·§· Ã¥³Îµ®¤¤»·µÄµ¦° Ã¥¤¸®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°r¦Îµ®oµ¸É°
¦nª¤´®nª¥µnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o° Â¨³¦µ¥µ¨µ¦°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¦´¦µ ¹É¨µ¦°£µª³ª·§·Åo¤¸nª
nª¥Äµ¦Îµ®¨¥»rµ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥Äµ¦Á¨¸É¥Â¨Á¡µªµ¤Á¸É¥nµÇ ¦ª¤Å¹µ¦¡´µÂ·´·µ¦rÄ£µª³
»Á·

Ã¦¦oµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥Â¨³ª´»¦³r °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ä£µ¡¦ª¤ °°r¦ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Îµ®oµ¸ÉÄµ¦
¼Â¨ªµ¤Á¸É¥Â¨³¦³ª»¤£µ¥Ä£µ¡¦ª¤ °´Ê¨»n¤·Ão Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ £µ¥Äoµ¦Ân´Ê °³¦¦¤µ¦¦·¬´ ³Îµ
®oµ¸É¼Â¨´Êªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ °°r¦ Â¨³ªµ¤Á¸É¥¦³´¦µ¥µ¦ °Ân¨³¦³Á£ªµ¤Á¸É¥ ´Ê¸Ê ¼o¦·®µ¦
¦³´¼Â¨³³¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µÎµ®¦´»¦·nµÇ ³Îµ®oµ¸É¼Â¨µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r °´Ê°r¦Â¨³ °Ân¨³µ¥µ ¹É
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³Åo¦´µ¦´»Ã¥ iµ¥ªµÂÂ¨³¦³¤µ ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Îµ®oµ¸É¡·µ¦µÎµ®Ã¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °
¨»n¤·ÃoÄ®o¤¸¤µ¦µÁ¸¥ª´ Ã¥¤¸ iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°r¦ iµ¥ª·´¥ªµ¤Á¸É¥Â¨³ iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦Á}®nª¥µ
´» Îµ®¦´µ¦¼Â¨ªµ¤Á¸É¥Á¡µ³´ªÄ¦³´¦µ¥µ¦´Ê³¤¸³¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦´¤°°ÎµµÁ¡µ³·Á}¼o¼Â¨ Án ³¦¦¤µ¦
¡·µ¦µ·ÁºÉ° ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ Â¨³³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µ Á}o Ã¥¤¸®nª¥µ´»
nµÇ Án Îµ´³¦¦¤µ¦·ÁºÉ° iµ¥Îµ´ Â¨³ iµ¥®¤µ¥ ´Ê¸Ê µ¥»¦·»µ¥³Á}Áoµ °ªµ¤Á¸É¥Â¨³¦´·°n°µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥Änªµ °£µ¥ÄoÃ¥µ¥Â¨³Âªµ·´·¸ÉÎµ®Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³³¦¦¤µ¦Á¡µ³·nµÇ
¹Éµ¦ÎµÁ·»¦· °µµ¦³°¥¼n£µ¥ÄoÁ¡µªµ¤Á¸É¥¼»¸É¼Îµ®Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ¦ª¤¹ª·Á¦µ³®rµ¦Îµ»¦·
Ä®¤nÄÂn¨³µ¥µ£µ¥Äoµ¦°»¤´· °³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Ã¥¦µ¥µ¦¸ÉÎµ´ÄÂn¨³Áº°³¼¦µ¥µ¦Å¥´³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á¡ºÉ°¦´¦µ ´Ê¸Ê¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥´Ê®¤³¼¦ª°Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡ °µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤
µ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¤¸´¸Ê


³¦¦¤µ¦¦·¬´

³¦¦¤µ¦¼Â¨Ä®o¨»n¤·Ão¤¸¦³ªµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É¤¸¦³··£µ¡Â¨³ªµ¤Á®¤µ³¤ ³¦¦¤µ¦µµ¦³
¡·  µ¦µÎ µ ®ÂªµÂ¨³Ã¥µ¥µ¦¦· ® µ¦ªµ¤Á¸É ¥ ¦ª¤ °¨»n ¤ ´Ê  ¸Ê  ³¦¦¤µ¦¦· ¬´  Â¤n  ³¡·  µ¦µÂn  ´Ê  ³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á¡ºÉ°¼Â¨Â¨³·µ¤ªµ¤Á¸É¥Â¨³·¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¨»n¤·Ão Ã¥¤¸µ¸ÉÎµ´Äµ¦¼Â¨Â¨³·µ¤
µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ ¦ª¤´Êµ¦Îµ®¦³´ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´Åo Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦·®µ¦¦³´¼ÎµÅ¥¹·´·µ¤®¨´µ¦
¡ºÊµÄµ¦¦³Á¤· ·µ¤ Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥ Ã¥¤¸ªµ¤°¨o°´Âªµ·´·Â¨³Á¡µªµ¤Á¸É¥£µ¥Äoµ¦¼Â¨ °
³¦¦¤µ¦¦ª°


³¦¦¤µ¦¦·¬´¥n°¥

£µ¥ÄoÃ¦¦oµµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ ³¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥nµÇ³Îµ®oµ¸ÉÄµ¦¼Â¨ Â¨³ÎµÃ¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
Ä£µ¡¦ª¤¸ÉÅo¦´°»¤´·µ³¦¦¤µ¦ °¦·¬´Ä®n¤µ·´·Åo°¥nµ¦oª ¦ª¤¹µ¦Ân´Ê³¦¦¤µ¦°ºÉÇÄ®o°¨o°´µ¦
·´·µÁ¡µ³·nµÇµ¤Ã¥µ¥¦¦¬´£·µ¨¸ÉÅoÎµ®Åªo °µ¸Ê¥´Îµ®oµ¸ÉÄµ¦¦µ¥µ·¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ³
µ¦Á·Å¥´³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´Ä®n°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Ã¥¤¸ªµ¤°¨o°´®¨´µ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«
Å¥


³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Êµ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´ ¹É¦³°Åoª¥³¼o¦·®µ¦¦³´¼ °
¨»n¤·Ão Ã¥¤¸µ¦¦³»¤Á}¦³Îµ»Áº° Â¨³¤¸°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥´Ê®¤ °°r¦ Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¼Â¨
¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¤¸¦³··£µ¡Â¨³Á®¤µ³¤ ¡¦o°¤´ÊÎµ®¨¥»r ¦°Ã¥µ¥ Âªµ·´· Â¨³µ³ªµ¤Á¸É¥¸É°¨o°´
¦³´ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´Åo Ã¥¤¸ iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°r¦ iµ¥ª·´¥ªµ¤Á¸É¥Â¨³ iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦Îµ®oµ¸É´»Ä
µ¦«¹¬µª·´¥Á¡ºÉ°Á°ÂªÃ¥µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Åo¡·µ¦µ ¡¦o°¤´Ê´Îµ¦³¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥¸ÉÅo¤µ¦µÄµ¦
¦³Á¤· ª·Á¦µ³®r Â¨³·µ¤¨µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ÄoµnµÇ Á¡ºÉ°¦µ¥µn°¼o¦·®µ¦¦³´¼Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
°µ¸Ê µµ¦·ÃoÅo¤¸µ¦Ân´Ê³¦¦¤¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °µµ¦°¸³®¹É Îµ®oµ¸Éª»¤¼Â¨µ¦¦´Ã¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤
Á¸É¥Ä£µ¡¦ª¤ °¦·¬´Ä®n¤µ·´·Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨Ä®nª¥µnµÇ °µµ¦ Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤
Á¸É¥ °µµ¦³¦µ¥µ¦n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p £µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤
°µµ¦Â®n¦³Á«Å¥


³¦¦¤µ¦Á¡µ³·Â¨³µ¥µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥Á¡µ³oµ

³¦¦¤µ¦Á¡µ³·Â¨³µ¥µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥Á¡µ³oµ Åo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ®oµ¸É¼Â¨µ¦¦·®µ¦Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥
Ä¦³´¦µ¥µ¦ °ªµ¤Á¸É¥¦³Á£nµÇ Án ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ Îµ®oµ¸ÉÄµ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥oµ·ÁºÉ°Ä¦³´¦µ¥µ¦ Ã¥¤¸®nª¥µ¸ÉÄ®oµ¦´» º° Îµ´³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° Á}o ´Ê¸Ê³¦¦¤µ¦
¦·®µ¦ °µµ¦Â¨³³¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥°ºÉ¸ÉÎµµ¦°»¤´··ÁºÉ°³Îµµ¦·µ¤¨µ¦ÎµµÄoµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ
nµÇ Á}¦³Îµ»Áº° Ã¥¦µ¥µ¦n°³¦¦¤µ¦ °µµ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
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{´¥Á¸É¥Îµ´Äµ¦¦³°»¦· °¦·¬´
Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¨»n¤·ÃoÅo¦³»{´¥ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¸É¥ª o°¸ÉÎµ´°°Á} 5 oµ ¦³°oª¥ 1) ªµ¤Á¸É¥µµ¦
Ä®o·ÁºÉ° 2) ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n° 3) ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ 4) ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ Â¨³ 5) ªµ¤Á¸É¥oµ
¨¥»r (´¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®´ª o° 2.1 – 2.5)
Ã¥¦ª¤ªµ¤Á¸É¥»oµ °¨»n¤·Ão°¥¼nÄ¦³´¸Éµ¤µ¦¦·®µ¦´µ¦ÅoÂ¨³¤¸µ³Á·°»¸ÉÂ ÈÂ¦nÎµ®¦´µ¦ ¥µ¥»¦·
n°ÅÄ°µ¹ÉÅo¼¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥oµnµ Ç µ¤Âªµ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ´Ê¸Êµµ¦¤¸Âªµµ¦¦·®µ¦Â¨³´µ¦
ªµ¤Á¸É¥°¥nµÁ®¤µ³¤µ¤¦³Á£ªµ¤Á¸É¥¸ÉÂnµ´
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤µ¤µ¦¼Åoµnª¸É 1 ®´ª o°¸É 11 µ³µ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ
2.1

ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o· ÁºÉ°

ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ° º° ªµ¤Á¸É¥¸É¼n´µ®¦º°¼o¼o¥º¤Å¤nµ¤µ¦·´·µ¤ÁºÉ°Å Â¨³ o°¨Ä´µ ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦
Îµ¦³®¸Ê¸É¤¸n°¨»n¤·ÃoÁ¤ºÉ°¦Îµ®Åo ®¦º°ÄÅ¤n·´·µ¤´µ¸É³Îµ¦³®¸ÊÄ®o ´¨»n¤·Ão ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°®µÁ· ¹Ê
Ã¥Å¤n¤¸®¨´¦³´»o¤¦°³¤¸¨ÎµÄ®o¨»n¤·Ãoo°´Îµ¦°®¸Ê¼¤µ ¹Ê °´³n¨n°ÎµÅ¦»·Â¨³Á·°» °¨»n¤·Ão
2.1.1 ªµ¤Á¸É¥µµ¦o°¥»£µ¡ °·ÁºÉ°
ªµ¤Á¸É¥µµ¦o°¥»£µ¡ °·ÁºÉ°°µÁ·µ»£µ¡ °·ÁºÉ°¨¨ Äe 2554 °´¦µnª®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo
n°·ÁºÉ°¦ª¤ °¨»n¤·Ão¨¨µ¦o°¥¨³ 1.8  ·Êe 2553 Á} ¦o°¥¨³ 1.4 oª¥µ¦¦·®µ¦´µ¦·ÁºÉ°o°¥»£µ¡°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
nµÁ¦ºÉ°¤º°µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°´´¤´¥Â¨³¤¸µ¦·µ¤Îµ¦³®¸Ê ¦´¦»Ã¦¦oµ®¸ÊÂ¨³´Îµ®nµ¥®¸Ê¼¸É¦´»¤ Ã¥¤¸®¸Ê¸ÉÅ¤n
n°Ä®oÁ·¦µ¥Åo °·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥Á¡·É¤ ¹Êµ°´¦µ¦o°¥¨³ 1.4  ·Êe 2553 Á}°´¦µ¦o°¥¨³ 1.5 Â¨³®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo °·ÁºÉ°»¦·
¨¨µ°´¦µ¦o°¥¨³ 2.4  ·Êe 2553 Á}°´¦µ¦o°¥¨³ 1.2 ´Ê¸Ê ®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo´Ê®¤¤¸Îµª 2,611.73 ¨oµµ ¨¨ 42.35
¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 1.6 ÂnÁ} °µµ¦Îµª 2,215.13 ¨oµµ Â¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉÎµª 396.60 ¨oµµ
´Ê¸ÊµÁ®»µ¦rÊÎµnª¤Ä®nÄnªÅ¦¤µ»oµ¥ °e 2554 ´Ê Åon¨¦³´¨¼®¸Ê °¨»n¤·Ão Ã¥n¨n°
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³®¸Ê °¨¼®¸ÊÃ¥Á¡µ³¨¼®¸Ê¦µ¥¥n°¥ ¹Én¨Ä®o°´¦µnª®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo °·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥Á¡·É¤ ¹ÊÄnª
Å¦¤µ»oµ¥µ °´¦µ¦o°¥¨³ 1.1  ·ÊÅ¦¤µ¸É 3 °e 2554 Á} ¦o°¥¨³ 1.5  ·Êe 2554
¨»n¤·ÃoÄoª·¸µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼Îµ®¦´¡°¦r·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥r µ¤®¨´Ár Basel II oª¥ª·¸
Collective Approach ¹É³´ÊÎµ¦°µ¤¦³¤µnµªµ¤¼Á¸¥¸Énµ³Á· ¹ÊÄ°µ°¸ 12 Áº° oµ®oµ (Expected Loss) µ¡°¦r
·ÁºÉ°´¨nµª Ã¥Äo o°¤¼¨··®¸ÊÁ¸¥ °¡°¦r·ÁºÉ°Ä°¸¦³°´µ¦¦´¦» o°¤¼¨Ä®oÁ oµ´µµ¦r¨nµ»Ä{»´ Â¨³
Îµ¹¹ª´´¦µÁ«¦¬· °µ¸Ê Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÄoÎµ¦°nªÁ·µnª Á¡ºÉ°¦°¦´¨¦³¸ÉÁ· ¹ÊµÁ®»µ¦r°»£´¥Â¨³
ªµ¤Á¸¥®µ¥¸É°µÁ· ¹ÊÄ°µ Ã¥¨»n¤·Ão¤¸¥°Îµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼Â¨³nµÁºÉ°µ¦¦´¤¼¨nµµµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê´Ê·Ê
Îµª 4,420.35 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 169.2 °¥°®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo Ã¥Á·Îµ¦°Á}nª °µµ¦Îµª 4,098.96 ¨oµµ
´Ê¸Ê µµ¦·Ão¤¸Îµ¦°nª¸ÉÁ·ªnµÎµ¦° ´ÊÉÎµµ¤Ár .Îµª 2,057 ¨oµµ Ã¥ µµ¦·ÃoÅo´¦¦Îµ¦°nª¸ÉÁ·ªnµ
Îµ¦° ´ÊÉÎµµ¤Ár .´¨nµªÎµª 2,053 ¨oµµÅÁ}Îµ¦° °¨¼®¸Ê¦µ¥´ª ¹ÉÁ¤ºÉ°¦ª¤´¥°Á·Îµ¦° ´ÊÉÎµµ¤Ár .
Îµª 2,042 ¨oµµ ³ÎµÄ®o¥°Á·Îµ¦°µ¤Árµµ¦¦³Á«Å¥ ´Ê·Ê¤¸Îµª 4,095 ¨oµµ ´Ê¸Ê µ¦´Îµ¦°´¨nµªÁ}Å
µ¤Árµ¦´Îµ¦° °µµ¦¦³Á«Å¥
2.1.2 ªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°
ªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°°µÁ·µµ¦¦³»´ª °¨¼®¸Ê Ã¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸·ÁºÉ°
ÁnµºÊ°Â¨³·ÁºÉ°»¦· Ä´nª¦o°¥¨³ 67.5 Â¨³ 17.5 °·ÁºÉ°¦ª¤ µ¤¨Îµ´ Ã¥Änª °·ÁºÉ°ÁnµºÊ°Îµª 124,915.88 ¨oµµ ¤¸
µ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ¤µ Â¨³¨»n¤¨¼®¸ÊÁnµºÊ°¦µ¥¥n°¥ 10 ¦µ¥Â¦¤¸¤¼¨nµ¦ª¤´Á¡¸¥Îµª 69.32 ¨oµµ ®¦º°·Á}
¦o°¥¨³ 0.06 °Á·Ä®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ° ®¦º°¦o°¥¨³ 0.04 °Á·Ä®o·ÁºÉ°¦ª¤
Îµ®¦´·ÁºÉ°»¦· ¤¸µ¦Ä®o·ÁºÉ°Ân£µ»¦·nµÇ ÅoÂn °»µ®¦¦¤µ¦¨·Â¨³µ¦¡µ·¥r Îµª 16,368.35 ¨oµµ
»¦·°´®µ¦·¤¦´¡¥rÂ¨³µ¦n°¦oµ Îµª 8,789.92 ¨oµµ »¦·µµ¦¼Ã£Â¨³µ¦¦·µ¦ Îµª 6,862.20 ¨oµµ Â¨³»¦·
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µ¦Á¬¦Â¨³Á®¤º°Â¦n 328.26 ¨oµµ ·Á}¦o°¥¨³ 50.6 ¦o°¥¨³ 27.2 ¦o°¥¨³ 21.2 Â¨³¦o°¥¨³ 1.0 °·ÁºÉ°»¦· Â¨³¦o°¥¨³ 8.8 ¦o°¥¨³
4.8 ¦o°¥¨³ 3.7 ¨³¦o°¥¨³ 0.2 °·ÁºÉ°¦ª¤µ¤¨Îµ´ ´Ê¸Ê oµª´µµ¦Ä®o·ÁºÉ°»¦·Ân¨»n¤¨¼®¸Ê¦µ¥Ä®n 10 ¦µ¥Â¦¸É¤¸¤¼¨nµ¦ª¤
21,228.02 ¨oµµ ®¦º°·Á}¦o°¥¨³ 11.5 °·ÁºÉ°¦ª¤ ¹É¡·µ¦µÁ®Èªnµ¤¸µ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°»¦·°¥¼nÄ°»µ®¦¦¤µ¦¨·Â¨³
µ¦¡µ·¥rÂ¨³»¦·°´®µ¦·¤¦´¡¥r °¥nµÅ¦Èµ¤¨¼®¸ÊÄ¨»n¤»¦·´¨nµª¤¸ªµ¤Á¸É¥¸É¥°¤¦´ÅoÂ¨³Á·Ä®o·ÁºÉ°»¦·nªÄ®nÁ}
·ÁºÉ°¤¸®¨´¦³´Áº°´ÊÎµª Ã¥¨»n¤·Ão¤¸¦³ªµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥nµÇ Á¡ºÉ°ª»¤ªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ° Ã¥
¤¸¦³ªµ¦¡·µ¦µÁ¦·¹É³¡·µ¦µÃ¦µ¦¸É¤¸´nªÁ·¼oÁ¸¥´¤¼¨nµ °®¨´¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ä®o°¥¼nÄ
¦³´¸Éµ¤µ¦¥°¤¦´Åo Â¨³¨»n¤·Ão¥´´Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·Â¨³·µ¤¤¼¨nµ®¨´¦³´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° °µ¸Ê¨»n¤·Ão¥´¤¸ ´Ê°
nµÇ Äµ¦ª»¤µ¦Á·nµ¥Á·¼o°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¦ª¤¹Ä®o¤¸µ¦·µ¤»£µ¡ °·¦´¡¥r°¥nµn°ÁºÉ°
2.1.3 ªµ¤Á¸É¥µ®¨´¦³´
ªµ¤Á¸É¥µ®¨´¦³´°µÁ·µµ¦¸É¨¼®¸Ê·´Îµ¦³Â¨³¦³ªµ¦·µ¤®¸Ê´Ê ¤¸µ¦´´®¨´¦³´¹É°µÅo
Á·µµ¦ µ¥®¨´¦³´Å¤n»o¤¤¼¨®¸Ê Ã¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Á·Ä®o·ÁºÉ°nªÄ®n °¨»n¤·ÃoÁ}·ÁºÉ°µµµ¦·Ão¹É
¦o°¥¨³ 81.5 °Á·Ä®o·ÁºÉ°Änª °µµ¦ Á}·ÁºÉ°¤¸®¨´¦³´ Îµ®¦´·ÁºÉ°ÁnµºÊ° ¦´¡¥r·¸ÉÄ®oÁnµºÊ°¥´º°Á}¦¦¤··Í °
¨»n¤·Ão ´´Ê®µ¼oÁnµºÊ°Å¤nÎµ¦³Á·µ¤Îµ®£µ¥Äo®¨´ÁrÂ¨³®¤µ¥¸ÉÎµ® ¨»n¤·Ãoµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Á oµ¥¹Â¨³¦°¦°
¦´¡¥r·ÅoÄ´¸ £µ¥®¨´µÅoÁ oµ¦°¦°¦´¡¥r·¸ÉÄ®oÁnµºÊ° µ¦Îµ®nµ¥n°Ä¨µ¦°¤¸¦³¥³Áª¨µn° oµ´Ê ¹Éµ¤µ¦¦³ÎµÄ®o
Á¦È·ÊÅo£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µÁ¨¸É¥¦³¤µ 1 Áº°
{´¥ªµ¤Á¸É¥n°®¨´¦³´ °·ÁºÉ°ÁnµºÊ° º° ¤¼¨nµ °¦¥rÁnµ ÁºÉ°µ¦¥rÁ}¦´¡¥r·ÁnµºÊ°®¨´¸É¨»n¤·Ão
³Á oµ¥¹Â¨³Îµ®nµ¥n°Ä¨µ¦¥rÁnµ Â¨oªÎµÁ·¸ÉÅoµµ¦Îµ®nµ¥¤µÁ¥ªµ¤Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· ¹Ê ®µ¤¼¨nµ °¦¥rÁnµ¨¨¤µ
Á·Å °µÎµÄ®oÅoÁ·µµ¦ µ¥®¨´¦³´Å¤n»o¤¤¼¨®¸Ê Â¨³n¨Á¸¥®µ¥n°ÎµÅ¦Â¨³Á·°» °¨»n¤·Ão ¤¼¨nµ °¦¥rÁnµ ¹Ê°¥¼n
´®¨µ¥{´¥ ¦³°oª¥ £µ¡ªµ¤o°µ¦¦¥rÁnµÃ¥¦ª¤ ¦³Á£Â¨³¥¸É®o° °¦ Â¨³{´¥oµ£µ¬¸¦¥r¸É°µ¤¸¨¦³n°
¦µµ µ¥¦Ä®¤n
´Ê¸ÊÄe 2554 ¸Énµ¤µ ¤¸{´¥µÃ¥µ¥µµ¦¨®¥n°£µ¬¸¦´Â¦µ¦´µ¨ ¹É°µ³n¨¦³n°¦µµ¦¥r
¸É°¥¼nÄ¨»n¤¸ÉÅo¦´¦³Ã¥rµÃ¥µ¥´¨nµª °¥nµÅ¦Èµ¤µ¨¦³ °ÊÎµnª¤Åon¨n°°»µ °¦¥rÄ®¤nÂ¨³nª¥´»
¦µµ¦¥rÁnµÄ¨µÅ¤nÄ®o¨Å¤µ´ °µ¸ÊÄnªÊÎµnª¤¸Énµ¤µ®¨´¦³´¹ÉÁ}¦¥r °¨»n¤·ÃoÅo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥Ä
´nª¸Éo°¥¤µÂ¨³nªÄ®n³¤¸¦³´¦°¨»¤´Ê®¤
°¥nµÅ¦Èµ¤ µ¦³ª´·µ¦¥¹Â¨³Îµ®nµ¥®¨´¦³´ °µ¦ÁnµºÊ°¦¥r ¨»n¤·Ãoµ¤µ¦Á¦¸¥ºµ¦Îµ¦³Á·µµ¦
Îµ®nµ¥¦´¡¥r·ÅoÄ°´¦µÃ¥Á¨¸É¥¦³¤µ¦o°¥¨³ 70.0 ¹ 90.0 °¤¼¨®¸Êoµ ¹É´Á}°´¦µ¸É¼ ÎµÄ®o¨¦³n°ÎµÅ¦ °®¸ÊÁ¸¥¨
o°¥¨¤µ °µ¸Ê ¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°¨ªµ¤Á¸É¥oª¥µ¦·µ¤¦µµ¦¥rÁnµ°¥nµn°ÁºÉ° µ¦Áo¨n°¥·ÁºÉ°Ä®o¤¸¤¼¨nµ
®¨´¦³´¼ªnµ¤¼¨®¸Ê°¥¼n¨°Áª¨µ µ¦Á¦¸¥Á·µªrÃ¥Á¨¸É¥Ä¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³µ¦Áo¨n°¥·ÁºÉ°Îµ®¦´¦¥r¸É¤¸¨µ¦°¸É¸
Îµ®¦´·ÁºÉ°»¦·Â¨³·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³ ®¨´¦³´nªÄ®n °¨»n¤·ÃoÁ}°´®µ¦·¤¦´¡¥r ¹Éµ¤µ¦Îµ¤µÄo®´µ¦
´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ °·ÁºÉ°o°¥»£µ¡Åo ¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ·µ¦¦³Á¤·¦µµ®¨´¦³´µ¤Âªµ °µµ¦Â®n¦³Á«
Å¥ Ã¥nª °µµ¦¤¸´nª¤¼¨nµ®¨´¦³´¸ÉÄo®´¤¼¨®¸Ê °·ÁºÉ°o°¥»£µ¡Äµ¦´ÊnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼·Á}¦o°¥¨³ 60.7 °
Á·Ä®o·ÁºÉ°o°¥»£µ¡Îµ®¦´·ÁºÉ°»¦·Â¨³·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³´Ê®¤
¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤Á¸É¥µ¤¼¨nµ °®¨´¦³´¸ÉÁ}°´®µ¦·¤¦´¡ ¥rÁ®¨nµ¸Ê Ã¥¤¼¨nµ °°´®µ¦·¤¦´¡¥r³ ¹Ê°¥¼n´
£µ¡µ¦rµÁ«¦¬·Á}®¨´ µ¦°¥ °Á«¦¬·°µÎµÄ®o¤¼¨nµ °°´®µ¦·¤¦´¡¥r¨¨ ¹É°µn¨Ä®o¨»n¤·Ãoo°Á¡·É¤µ¦´
Á·Îµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ °´³n¨n°ÎµÅ¦»·Â¨³Á·°» °¨»n¤·Ão °µ¸Ê µ¦Á oµ¦°¦°®¨´¦³´ ¥´o°nµ
¦³ªµ¦µ®¤µ¥Â¨³µ¦´´¸¸É¥»n¥µÂ¨³ÄoÁª¨µµ °¥nµÅ¦Èµ¤¨»n¤·ÃoÅo·µ¤ ´Ê°µ¦Îµµoµµ¦´´¸°¥nµ
Ä¨o·
2.1.4 ªµ¤Á¸É¥µµ¦o°¥nµ °·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥
ªµ¤Á¸É¥µµ¦o°¥nµ °·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥Á·µµ¦o°¥nµ °¤¼¨nµ¦´¡¥r·¸É¥¹ºµ¨¼®¸ÊoµÎµ¦³Á}
Áª¨µµ ®¦º°¨¼®¸Ê¸É¤¸µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê µ¦µµ»®¦º°¤¼¨nµ¸É³Åo¦´Â¨oªÂn¦µµÄ³ÉÎµªnµ Ã¥¨»n¤·Ão¤¸·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥ 
·Ê e 2554 ¹É¤¸¤¼¨nµµ¤¦µµo»µ´¸»·®¨´®´nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ 257.87 ¨oµµ ®¦º°·Á}¦o°¥¨³ 0.12 °·¦´¡¥r¦ª¤ Â¨³
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ·Á}¦o°¥¨³ 16.20 °¤¼¨nµ·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥µ¤¦µµo»µ´¸ Á¡·É¤ ¹Êµ 21.40 ¨oµµ  ·Êe 2553
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³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Åo¦´µ¦Ân´ÊÄ®o¼Â¨µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°Ä£µ¡¦ª¤ °¡°¦r·ÁºÉ° ¹É¤¸
®oµ¸É¦´·°Äµ¦Îµ®¨¥»r ®¨´Ár Â¨³ o°Îµ´nµÇ Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ° ¦ª¤¹Ä®o o°Á°Â³Ân
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o° °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦¥´¤¸®oµ¸ÉÄµ¦·µ¤ Â¨³ªªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°Ä¦³´£µ¡¦ª¤ ¦ª¤¹
¦µ¥µ o°¤¼¨ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´Ä®oÂn³¦¦¤µ¦ °Ân¨³¦·¬´Åo¦´¦µ
Ä ³¸Éªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°¹É³°¥¼n¸É¦·¬´¨¼¸ÉÎµ»¦·µ¦Ä®o·ÁºÉ° Ã¥ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°Á¡µ³oµÄ
¦³´¦µ¥µ¦ °¦·¬´¨¼nµÇ °¥¼n£µ¥Äoµ¦ª»¤¼Â¨ °³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° Â¨³³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ ¹É
³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°³Îµ®oµ¸É¼Â¨µ¦¡·µ¦µÂ¨³°»¤´··ÁºÉ° Îµ®¦´»¦¦¦¤¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ µ¤µ¦Åo¦´µ¦
¡·µ¦µµ»¨¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Êµ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼Â¨ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°Â¨³³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É
¤¸{®µÎµ®oµ¸É·µ¤Â¨³´µ¦´µ¦oµÎµ¦³ °·ÁºÉ°¸É¤¸{®µÂ¨³·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥°¥nµÄ¨o·
¦³ªµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥¸É¦³°oª¥µ¦ª·Á¦µ³®r¨¼®¸Ê µ¦´°´´Á¦· µ¦ª·Á¦µ³®rÃ°µµ¦·´Îµ¦³Â¨³ªµ¤
Á¸¥®µ¥ µ¦ª·Á¦µ³®rµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°Â¨³Á·°»¸ÉÄoÄµ¦¦°¦´ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ° Á}Âªµ·´·¸ÉÎµ´ °
¨»n¤·Ão Ã¥¨»n¤·ÃoÅo¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °¦³ªµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥ ´´Ê µ¦ÎµÁ·µoµÁ¦·´Ê®¤³°¥¼n£µ¥Äo
¦³ªµ¦°»¤´··ÁºÉ°¸ÉÁ}¤µ¦µÃ¥°µ«´¥®¨´ÁrÄµ¦´°´´Á¦· °·ÁºÉ°nµÇ Änª °·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ÅoÄoµ¦´
°´´Á¦·Ã¥µ¦¡·µ¦µ¹¨´¬³¸É¨oµ¥¨¹´ °·ÁºÉ°Ân¨³¦µ¥ Ã¥°µ«´¥µ¦¡·µ¦µ o°¤¼¨Ä£µ¡¦ª¤ Îµ®¦´µ¦¡·µ¦µ
°´´Á¦· °·ÁºÉ°»¦·Åo¡·µ¦µ¹¨´¬³ªµ¤Á¸É¥¸ÉÂnµ´ °Ân¨³¦µ¥»¦¦¦¤Ä¦µ¥¨³Á°¸¥
µ¦´µ¦oµªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°Á}°¸{´¥Îµ´Äµ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°
®¨´Ár¸ÉÄoÄµ¦ª»¤µ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°Åo¼´ÎµÃ¥Îµ¹¹ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³°¨o°´µ¦ÎµÁ·»¦·Â¨³Á·°»
°¨»n¤·Ão
¨»n¤·Ão¤¸¤µ¦µ¦Â¨³ o°Îµ´ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·ÁºÉ°¸É´Éª¹Â¨³¦´»¤ ¹É¼Â¨ªµ¤Á¸É¥´ÊÄ¦³´£µ¡¦ª¤ °
¡°¦r·ÁºÉ°Â¨³¦³´¦µ¥µ¦ ¦ª¤¹µ¦·µ¤ Â¨³´µ¦´·ÁºÉ°¸É¤¸{®µÂ¨³·¦´¡¥r¦°µ¦ µ¥

2.2 ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n°
ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n° º° ªµ¤Á¸É¥¸É¨»n¤·ÃoÅ¤nµ¤µ¦·´·µ¤£µ¦³¼¡´Äµ¦Îµ¦³Á·Á¤ºÉ°¦Îµ® ÁºÉ°µÅ¤n
µ¤µ¦Á¨¸É¥·¦´¡¥rÁ}Á· ®¦º°Å¤nµ¤µ¦´®µÁ·»Ä®¤n¤µÄ®oÅoÁ¡¸¥¡°n°ªµ¤o°µ¦£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®¹É°µÎµÄ®oÁ·
ªµ¤Á¸¥®µ¥n°µµ¦Åo ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n°Á·µ{´¥´Ê£µ¥ÄÂ¨³£µ¥° Ã¥{´¥£µ¥Ä ¹Ê°¥¼n´Ã¦¦oµ °·¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê· Â¨³µ¦Îµ¦°·¦´¡¥r£µ¡¨n°Á¡ºÉ°Îµ¤µÄo¦°¦´ªµ¤o°µ¦ nª{´¥£µ¥° ¹Ê°¥¼n´£µª³£µ¡¨n° °¨µÂ¨³
ªµ¤ÁºÉ°¤´É °¼o µÁ·Á}®¨´
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸·¦´¡¥r£µ¡¨n°Îµª 33,129.04 ¨oµµ ¦³°oª¥Á·Îµª 903.45 ¨oµ
µ Á¸¥´ 903.31 ¨oµµ  ·Êe 2553 ¦µ¥µ¦¦³®ªnµµµ¦Â¨³¨µÁ·»·Îµª 30,722.35 ¨oµµ Á¸¥´ 12,545.40 ¨oµ
µ  ·Êe 2553 Â¨³Á·¨»´Éª¦µª-»· 1,503.24 ¨oµµ Á¸¥´ 2,624.87 ¨oµµ  ·Êe 2553
¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤Á¸É¥µªµ¤Å¤n°¨o°´ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦³¥³´Êµ¤°µ¥»´µ (Maturity Mismatch) °¥¼nÄ
¦³´µ¨µ Ã¥®¨´µ¦´¡§·¦¦¤¸ÉÁ· ¹ÊÄ°¸ °Áoµ®¸ÊÂ¨³¨¼®¸ÊÁ¤ºÉ°¦Îµ®´µÂ¨oª Án µ¦Å¤nÅo¦´Á·µ¤´µ ®¦º°
µ¦ µn°Á¤ºÉ°¦Îµ® ¹Éªµ¤Å¤n°¨o°´ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦³¥³´Êµ¤°µ¥»´µ¸ÉÅ¤nÁ· 1 e ¡ªnµµµ¦¤¸·¦´¡¥r
µ¤°µ¥»´µ¤µªnµ®¸Ê·µ¤°µ¥»´µÁ}Îµª 35,806.08 ¨oµµ °µ¸Êµµ¦¥´¤¸ªÁ·¼o¥º¤Ä¦¸»Á· ¦³ÂÁ·
µµ¦ÎµÁ·µ ¦ª¤¹Á·¼o¥º¤¦³®ªnµµµ¦ ¹ÉÁ¡¸¥¡°¸É³¦°¦´ªµ¤Á¸É¥¸É°µÁ· ¹ÊÅo
Á¡ºÉ°Á}µ¦Á¡·É¤µÁ¨º°Äµ¦¨»¸É®¨µ®¨µ¥Îµ®¦´¨¼oµ °µµ¦Â¨³¨»n¤·Ão ¦ª¤´ÊÁ¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤¥º®¥»nÂ¨³ªµ¤
®¨µ®¨µ¥ °µ¦¦·®µ¦´µ¦Ã¦¦oµÁ·»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 µµ¦¤¸Á·¦´ µ 38,059.89 ¨oµµ ®»o¼o¦³¥³¥µª ¦ª¤¤¼¨nµ
Á®¨º°´Ê·Ê 7,000.00 ¨oµµ Â¨³®»o¼o¦³¥³´Ê ¦ª¤¤¼¨nµ 76.00 ¨oµµ Â¨³¤¸´ÌªÂ¨Á·¦ª¤¤¼¨nµ 136,710.77 ¨oµµ µ¦ ¥µ¥´ª
¸É¤µ ¹Ê °´nª °´ÌªÂ¨Á·nª¥¨¨¦³µµ¦´´ÄoÁr °Îµ´¦³´Á· µ¸É³¨µ¦»o¤¦°Á· µ¨Á®¨º° 50 ¨oµ
µÄÁº°·®µ¤ 2554 Â¨³ 1 ¨oµµÄÁº°·®µ¤ 2555
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µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n°°¥¼n£µ¥Äoµ¦¼Â¨ °³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Ã¥®nª¥»¦·¸ÉÁ¸É¥ª o°³¤¸®oµ¸É
¦´·°Äµ¦´µ¦µ³£µ¡¨n°ÄÂn¨³ª´ Ä®o°¨o°Â¨³Á}Åµ¤Ã¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¨»n¤·Ão ¦ª¤¹µ¤Ár °
µµ¦
Ã¥µ¥®¨´Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n°¦³°oª¥ µ¦¦·®µ¦´µ¦Ã¦¦oµ¦³ÂÁ· µ¦¦³»´ª °Á·
µ ·¦´¡¥r£µ¡¨n° ¦ª¤¹Â»Á·Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦£µ¡¨n°Ä¥µ¤ª·§· (Emergency Contingency Plan) ¨¥»rµ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n°Åo¡·µ¦µ¹£µ¡¨n°Ä¨µ ¦ª¤´Ê¨¦³n°µ³ªµ¤Á¸É¥ °¨»n¤·ÃoÄ¦¸¸ÉÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨
¸ÉÅ¤nÅoµµ¦r ¹Ê Änª °ªµ¤Á¸É¥µªµ¤Å¤n°¨o°´ °¦³ÂÁ·µ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·µ¤°µ¥»´µ (Maturity
Mismatch) Â¨³¦³´ °·¦´¡¥r£µ¡¨n°³o°¼·µ¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° µ¦´®µÂ®¨nÁ·»Â¨³µ¦¦³»´ª °Â®¨nÁ·»
³o°¼ªµÂÁ¡ºÉ°Ä®oªµ¤Á¸É¥Â¨³¨°Â°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ °µ¸ÊÂ»Á·Îµ®¦´µ¦¦·®µ¦´µ¦£µ¡¨n°Ä£µª³
ª·§·Á«¦¬·Åo¼´Îµ ¹ÊÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Îµ¤µÄoÅo´Áª¨µ

2.3

ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ

ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ º° ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Êµµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ °¦µµ¦ Â¨³°´¦µ°Á¸Ê¥ ¹É³¤¸¨
ÎµÄ®oÁ·ªµ¤´ªn°¦µ¥Åo®¦º°Á·°» °¨»n¤·Ão ®¦º°µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¤¼¨nµ{»´ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·µµ¦Á· °
¨»n¤·Ão
2.3.1 ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¤¼¨nµ¦µµ¦»
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸Á·¨»»·Ä¦µµ¦»Á}Îµª 2,010.57 ¨oµµ ÂnÁ}¦µµ¦»¸É
³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r¤¸¤¼¨nµµ¤¦µµ¨µÎµª 1,519.69 ¨oµµ Â¨³¦µµ¦»¸ÉÅ¤n³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r¤¸¤¼¨nµµ¤
¦µµo»µ´¸»·®¨´®´nµÁºÉ°µ¦o°¥nµÎµª 490.88 ¨oµµ
Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÅoÎµÅ¦µµ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁ}Îµª´Ê·Ê 34.27 ¨oµµ °µ¸Ê¨»n¤·Ão¥´¤¸nªÎµÅ¦
¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤µ¤¦µµ¨µ °®¨´¦´¡¥r³Á¸¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ´¦µµ» °®¨´¦´¡¥r ¸ÉÅ¤nÅo¦´¦¼oµ¤¤µ¦µ
µ¦¨´¸®¨´¦´¡¥rÁºÉ° µ¥Îµª 135.35 ¨oµµ
(1) ªµ¤Á¸É¥µ¦µµ¦»¸É³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r
Îµ®¦´Á·¨»Ä¦µµ¦»¸É³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r ¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤Á¸É¥µªµ¤´ª °¦µµ
®¨´¦´¡¥rÄ¨µ Ã¥¤¸Á·¨»ÁºÉ° µ¥ (Available for Sale) Îµª 1,519.69 ¨oµµ ¹É³n¨n°ÎµÅ¦ µ» °¨»n¤·ÃoÈ
n°Á¤ºÉ°¤¸µ¦ µ¥®¨´¦´¡¥r°°Å °¥nµÅ¦Èµ¤ {´¥ªµ¤Á¸É¥n°µ¦Á¡·É¤ ¹Ê®¦º°¨¨ °¦µµ³n¨¦³´Á·°»Änª
°¼oº°®»o´¸  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸nªnµµµ¦¸¤¼¨nµµ¤¦µµ¨µ´¦µµo» °Á·¨»ÁºÉ° µ¥
Á}Îµª 135.35 ¨oµµ ¸É¥´Å¤n¦´¦¼oÁ}ÎµÅ¦ Á¤ºÉ°Á¸¥´·Êe 2553 Îµª 278.34 ¨oµµ
¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ°µÂÎµ¨° Value at Risk ¤µÄoª´ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ °Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥r
³Á¸¥ Â¨³¦µ¥µÄ®o´¼o¦·®µ¦¦³´¼Äµ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Á}¦µ¥ª´ Value at Risk °
¹¨ µ»¼» °¡°¦rÁ·¨»¸Éµ¤µ¦Á· ¹Ê  ¦³´ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÂ¨³nª¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®Ä°µ  ª´¸É 31 ´ªµ¤
2554 Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥r³Á¸¥ °¨»n¤·Ão¤¸nµ Value at Risk Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ 1 ª´ Â¨³  ªµ¤ÁºÉ°¤´É¦o°¥¨³ 99.0
Ánµ´ 734.50 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´ 442.70 ¨oµµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 µÁ®»®¨´¤µµµ¦¨¨ °¤¼¨nµ
®¨´¦´¡¥rÄ¨µ®¨´¦´¡¥r¹Én¨Ã¥¦n°¤¼¨nµªµ¤Á¸É¥ °Á·¨»Â¨³ªµ¤´ª¸É¼ ¹Ê¦³®ªnµeµ£µª³£µ¥ÄÂ¨³
°¦³Á« °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´ÅoÎµ® ªÁ·µ¦Áº°ªµ¤Á¸É¥ (Trigger Limits) ¦³Á£nµÇ Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ª»¤Â¨³
·µ¤ªµ¤Á¸É¥ Án ªÁ·µ¦¦³»´ª ªÁ·Îµ´ µ» Á}o
(2) ªµ¤Á¸É¥µ¦µµ¦»¸ÉÅ¤n³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r
¨»n¤·Ão¤¸Á·¨»´ÉªÅÄ®¨´¦´¡¥r¦³Á£»¸ÉÅ¤nÅo³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÁ}Îµª 490.88 ¨oµµ
¨¨µ 631.00 ¨oµµ  ·Êe 2553 {»´¨»n¤·ÃoÅ¤n¤¸Ã¥µ¥¸É³¨»Á¡·É¤Á·¤Ä®¨´¦´¡¥r¸ÉÅ¤n³Á¸¥ Ân¤»nÁoµ¦
·µ¤»£µ¡ °®¨´¦´¡¥r°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³ µ¥®¨´¦´¡¥r°°Á¤ºÉ°¤¸Ã°µ¸ÉÁ®¤µ³¤
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2.3.2 ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´¦µ°Á¸Ê¥
ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´¦µ°Á¸Ê¥ÂnÁ} 2 ¦³Á£ º° ªµ¤Á¸É¥µÃ¦¦oµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É¤¸
°Á¸Ê¥ Â¨³ªµ¤Á¸É¥µ¤¼¨nµ¨µ¦µµ¦®¸Ê
(1) ªµ¤Á¸É¥µÃ¦¦oµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É¤¸°Á¸Ê¥
ªµ¤Á¸É¥µÃ¦¦oµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É¤¸°Á¸Ê¥ Á·µµ¦Îµ®µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥ °·¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê· °¨»n¤·Ão¸ÉÅ¤n¡¦o°¤´ (Interest Rate Mismatch) ¹É®µ°´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µÁ¨¸É¥Â¨Å °µÎµÄ®oo°¦´£µ¦³
o»°Á¸Ê¥nµ¥¸É¼ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´°Á¸Ê¥¦´ n¨ÎµÄ®onªnµ °°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÅo¦´¨¨ Â¨³¦³n°ÎµÅ¦Â¨³Á·°»
°¨»n¤·ÃoÅo
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Îµ®oµ¸ÉÁ}Á¤º°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Äµ¦ª»¤¼Â¨µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥µ°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÁ·µªµ¤Ânµ °Ã¦¦oµ°´¦µ°Á¸Ê¥´¨nµª Ã¥ª»¤¼Â¨Ã¦¦oµÎµ®Áª¨µ °
·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É¤¸°Á¸Ê¥ Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸É¥°¤¦´Åo  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸Ã¦¦oµ·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·¸É¤¸
°Á¸Ê¥ Ânµ¤¦³¥³Áª¨µµ¦Á¨¸É¥°Á¸Ê¥´¸Ê
·¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê·
·¦´¡¥r
®¸Ê·
nªnµ

Á¨¸É¥°Á¸Ê¥
£µ¥Ä 1 Áº°
55,590.72
(55,854.18)
(263.46)

Á¨¸É¥°Á¸Ê¥
£µ¥Ä
2-12 Áº°
51,183.09
(123,507.97)
(72,324.88)

(®nª¥: ¨oµµ)
Á¨¸É¥°Á¸Ê¥
£µ¥Ä 1-2 e
38,916.53
(6,813.07)
32,103.46

Á¨¸É¥°Á¸Ê¥
£µ¥®¨´ 2 e
57,002.87
(7,132.43)
49,870.44

¦ª¤
202,693.22
(193,307.66)
9,385.56

´Ê¸Ê¨»n¤·Ão¤¸nªnµ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦³¥³Á¨¸É¥°Á¸Ê¥£µ¥Ä 1 Áº°Ã¥¤¸®¸Ê·¤µªnµ·¦´¡¥rÁ}
Îµª 263.46 ¨oµµ Ã¥®µÎµªµ¤Ânµ °Ã¦¦oµ°´¦µ°Á¸Ê¥¤µÎµª ³¡ªnµ¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤Á¸É¥n°µ¦ ¹Ê °
°´¦µ°Á¸Ê¥°¥¼nÁ¨Èo°¥ ¹É¨»n¤·ÃoµªnµÄ£µª³µ¦r{»´ °´¦µ°Á¸Ê¥Ä¨µ¥´¤¸ÂªÃo¤¸É®¦º°°µ³¨¨Åo°¸
Á¨Èo°¥Ä°µ
(2) ªµ¤Á¸É¥µ¤¼¨nµ¨µ °¦µµ¦®¸Ê
ªµ¤Á¸É¥µ¤¼¨nµ¨µ °¦µµ¦®¸Ê Á·µµ¦¸É¤¼¨nµ¨µ °¦µµ¦®¸Ê¦³Á£Îµ®°´¦µ°Á¸Ê¥Â¸É
°µ¨¨ ÁºÉ°¤µµµ¦ ¹Ê °°´¦µ°Á¸Ê¥ Á¡¦µ³°´¦µ¨°Â °¦µµ¦®¸ÊÄ¨µ¼ ¹Ê ¦µµ¨µ °¦µµ¦®¸Ê¹o°
¦´¨¨Á¡ºÉ°Ä®o¨°ÂÁnµ´¨µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê¦ª¤ 1,695.69 ¨oµµ ¹É¨¨Îµª 1,104.37 ¨oµµ
Á¤ºÉ°Á¸¥´  ·Êe 2553 Ã¥¤¸nµ¦³¥³Áª¨µÁ¨¸É¥nªÊÎµ®´ (Duration) °¡´´¦Á¨¸É¥°¥¼n¸É 0.83 e Ã¥Á¡·É¤ ¹Êµ  ·Êe
2553 ¹É°¥¼n¸É 0.11 e °´Á}¨¤µµµ¦¨»Ä¡´´¦¦³¥³¥µªÁ¡·É¤ ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´e¸Énµ¤µ ³¸É¤¸nµ¦³¥³Áª¨µÁ¨¸É¥nª
ÊÎµ®´ (Duration) °®»o¼oÁ¨¸É¥°¥¼n¸É 1.08 e Ã¥¨¨µ  ·Êe 2553 ¹É°¥¼n¸É 2.11 e °¥nµÅ¦Èµ¤ ªµ¤Á¸É¥µµ¦
Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ °Á·¨»Ä¦µµ¦®¸Ê¥´´ªnµ°¥¼nÄÁrÉÎµ Â¨³¥´Á}Åµ¤ª´»¦³rÄµ¦¦´¬µ£µ¡¨n°Ä®o
Á}Åµ¤Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
 Âªµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¦´·°Äµ¦¦·®µ¦Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ Ã¥®nª¥»¦·¸É
Á¸É¥ª o°¤¸®oµ¸ÉÄµ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥¡°¦r °®nª¥»¦·´Ê£µ¥Äo®¨´ÁrÂ¨³ o°Îµ´¸ÉÎµ®Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤
Á¸É¥ ®nª¥µÎµ´¼Â¨ªµ¤Á¸É¥Á¡µ³oµ¼´´ÊÁ¡ºÉ°¤¸®oµ¸ÉÄµ¦¼Â¨»¦¦¦¤¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ¼Äoµ
nµÇ Án µ¦Îµ®®¨´Árµ¦¨» °ÎµµÄµ¦´·Ä¨» Â¨³¼noµ Á}o
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Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµÁ}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ Âªµµ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦
Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ¸ÉÁ®¤µ³¤³¼Îµ¤µ¦³¥»rÄo ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ °´Ê·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·µµ¦Á· °
¨»n¤·Ão³¼¦³Á¤·Ã¥ÂÎµ¨° Value at Risk ¦ª¤¹ª·¸µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤´¨´¬³ °ªµ¤Á¸É¥Ân¨³¦³Á£ °µ¸Ê¦·¬´¥´ÅoÄo
¦³ªµ¦ Back Testing Äµ¦¦ª°ªµ¤¼o° °ÂÎµ¨° Value at Risk Â¨³µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥£µ¥Äo£µª³ª·§· (Stress
Testing) Á¡ºÉ°Äo¦³°µ¦ª´ªµ¤Á¸É¥Ä¦¸¸É´ªÂ¦µÂÎµ¨°Åo¼Îµ®Ä®o°¥¼nÄÁ®»µ¦r¸ÉÁ¨ª¦oµ¥¸É» ´Ê¸Êª´»¦³rÄµ¦
Îµ»¦¦¦¤¦ª¤¹£µ¡¨n° °®¨´¦´¡¥r³o°Åo¦´µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥Â¨³¦·®µ¦´µ¦°¥nµÁ¡¸¥¡°
ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °°´¦µ°Á¸Ê¥³¼ª·Á¦µ³®rÄ¦¼ °µ¦Îµ®µ¦Á¨¸É¥Â¨°´¦µ°Á¸Ê¥ °·¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê· °¨»n¤·Ão¸ÉÅ¤n¡¦o°¤´ (Interest Rate Mismatch) Â¨³¨¦³¸ÉÁ·´¦µ¥Åo°Á¸Ê¥»· °¨»n¤·Ão£µ¥Äoµµ¦r
Îµ¨°nµÇ
µ³ªµ¤Á¸É¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨ °¦µµ¸É¤¸ªµ¤´o° Án ¦µµ¦°»¡´r ³¼¦·®µ¦´µ¦oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ¹É
ªµ¤Á¸É¥oµ°»¡´r³¼ª·Á¦µ³®rÃ¥¡·µ¦µªµ¤Á¸É¥¡ºÊµÁ¡ºÉ°Á oµÄ¹µ³ªµ¤Á¸É¥Åo°¥nµ´Á °µ¸ÊÃ¥µ¥¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥µoµ¦µµ¦°»¡´rÅo¼´Îµ ¹ÊÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦ª»¤Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³Á®¤µ³¤´ªµ¤´o°
°¦µµ¦°»¡´r´Ê

2.4 ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ
ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ ®¤µ¥¹ ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Êµªµ¤·¡¨µ®¦º°ªµ¤Å¤nÁ¡¸¥¡° °¦³ª µ¦Îµµ »¨µ¦
¦³µ ®¦º°{´¥£µ¥° °´Á}¨Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥´Ê¸ÉÁ}´ªÁ·Â¨³Å¤nÁ}´ªÁ· Án ºÉ°Á¸¥Â¨³µ¦¼Á¸¥Ã°µµ»¦· °
¨»n¤·Ão ¨»n¤·ÃoÅo¤¸µ¦ ¥µ¥µ¦ÎµÁ·»¦·°°ÅÄ®¨µ¥ Ç oµ ´Ê¸ÉÁ}µ¦ ¥µ¥n°µµ¦ÎµÁ·»¦·¸ÉÎµÁ·µ¦°¥¼nÂ¨oª ¦ª¤Å
¹»¦·Ä®¤n ¹Én¨Ä®oªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µÁ¡·É¤ ¹Êµ¤µ¦ ¥µ¥´ª °»¦· °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·ÃoÅo´Îµ®¨´Árµ¦¦³Á¤·
ªµ¤Á¸É¥Îµ®¦´»¦·Ä®¤n ¹ÊÁ¡ºÉ°¦ª°Â¨³Ä®o¤´ÉÄªnµªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê°¥¼nÄ¦³´¸É¦´Åo Änª °ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ¸É
Á· ¹ÊÄÂn¨³ ´Ê° °µ¦·´·¹É®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦, ®nª¥µÎµ´, ®¤µ¥ ¦ª¤´Ê®nª¥µÁ¡·É¤¨¨· ¹É
´Ê®¤Á}®nª¥µ£µ¥Äo¦·¬´Ä®n µ¤µ¦¦oµªµ¤¤´ÉÄÅoªnµ¦³ªµ¦ª»¤¸É¦´»¤Â¨³¦°°Åo¼Îµ¤µÄo Â¨³Á®¤µ³¤´
ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Ê
2.4.1 ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ¦
Á¤ºÉ°¡·µ¦µªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ °¨»n¤·Ãoµ¤Ã°µÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥Â¨³¦³´ªµ¤Á¸¥®µ¥¸É°µÁ· ¹Ê ¡ªnµ
Ä£µ¡¦ª¤ªµ¤Á¸É¥¸É¤¸°¥¼n nªÄ®n´°¥¼nÄÁr¦³´ªµ¤Á¸¥®µ¥ÉÎµ¹µ¨µ (ªµ¤Á¸¥®µ¥ÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 0.05 °ÎµÅ¦»·n°e
Â¨³Å¤nn¨¦³n°»¦·Ä¦³¥³¥µª) ¹Éªµ¤Á¸É¥Á®¨nµ¸Ê nªÄ®n³¦³oµº°É Á¸¥¤µªnµoµ´ªÁ· Â¨³¼Îµ´ÅªoÅ¤nÄ®o¦³µ¥
Å¼nªªoµÅo Ã¥Ä£µ¡¦ª¤ °¨»n¤·Ão °´¦µ o°·¡¨µÄµ¦Îµµ¸ÉÁ· ¹Ê¤¸o°¥ªnµ¦o°¥¨³ 0.1 °Îµª¦µ¥µ¦´Ê®¤ Ã¥
o°·¡¨µnªÄ®nÁ}Á¦ºÉ° o°·¡¨µÄµ¦´¹ o°¤¼¨¦µ¥µ¦ o°·¡¨µÄµ¦Îµ¦µ¥µ¦µ¤Îµ´É¨¼oµ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®
Â¨³µ¦®¥»³´ °¦³nµÇ Án ¦³ ATM °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão¥´¤¸ªµ¤Á¸É¥°¸Á¨Èo°¥¸É´°¥¼nÄÁr¦³´ªµ¤Á¸¥®µ¥
n° oµ¼¹¼ ÅoÂn ªµ¤Á¸É¥µ»¦· ªµ¤Á¸É¥µ»¦·®¥»³´¦oµ¥Â¦ Â¨³ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ·´¨¼oµ¦µ¥Ä®n ¹É ªµ¤Á¸¥É Á®¨nµ¸Ê
³¼ª»¤¼Â¨Á}¡·Á«¬Á¡ºÉ°j°´Å¤nÄ®oÁ· ¹Ê®¦º°nµ¥Ã°ªµ¤Á¸É¥Å¥´¼o¦´¦³´ªµ¤Á¸É¥
Á¤ºÉ°¡·µ¦µÄ¦³´µ¥»¦· ªµ¤Á¸É¥ °µ¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ nªÄ®n´°¥¼nÄ¨»n¤Ã°µÁ· o°·¡¨µ¼ ¨¦³
ÉÎµ¹µ¨µ Án o°·¡¨µÄµ¦´¹ o°¤¼¨¦µ¥µ¦nµÇ ®¦º° o°·¡¨µÄµ¦Îµ¦µ¥µ¦µ¤Îµ´É¨¼oµ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®
ªµ¤Á¸É¥¨»n¤¸Ê nªÄ®nÅ¤nÎµÄ®oÁ· o°·¡¨µ¸ÉÁ}´ªÁ·ÁºÉ°µµ¤µ¦Á¦¸¥ºÅo ¥Áªo¦¸ªµ¤Á¸¥É ¸ÁÉ · ¹Ê Ä ´Ê °µ¦¨n°¥
·ÁºÉ°¸É¼oÅo¦´Á·ÎµÁ·°°µ¦³ÅÂ¨oª Îµ®¦´µÁ®» °ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Ê Ã¥nªÄ®nÁ}¨¤µµªµ¤·¡¨µµ¡´µ
Á}®¨´ ¨»n¤·Ão¹¤»nÁoÅ¸Éµ¦ f°¦¤Â¨³ºÉ°µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¡´µÎµµÅoµ¤»£µ¡¸Éo°µ¦ °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´¦´¦»
ª·¸µ¦Îµµ°¥nµn°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Ä®oª·¸µ¦Îµµnµ¥ Â¨³Á¸É¥n°µ¦Îµµ·¡¨µo°¥¨ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¤¸ªµ¤Á¸É¥°¸µnªÄ¨»n¤
Ã°µÁ· o°·¡¨µÉÎµ ¨¦³n° oµ¼¹¼ Án ªµ¤Á¸É¥Ä´ªÁ· ªµ¤Á¸¥É µoµ»¦· Â¨³ªµ¤Á¸¥É  °o ·¡¨µ¸É ¦³
ºÉ°Á¸¥Äªªoµ ªµ¤Á¸É¥Á®¨nµ¸Ê ¨»n¤·Ão´µ¦Ã¥Á¡·É¤»ª»¤nµÇ¸É³nª¥j°´ o°·¡¨µÅ¤nÄ®oÁ· ¹Ê ®¦º°µ¤µ¦¦ª¡
o°·¡¨µnµÇÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª ¨´¬³ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤¸Ê ¨oµ¥´ °»¦·°»¦ª¤ (Mutual Fund) Äµ¥»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³
´µ¦°» (Asset Management) °¥nµÅ¦Èµ¤ ÁºÉ°µÎµª¦µ¥µ¦ °»¦·°»¦ª¤¤¸o°¥ªnµ °»¦·¦·µ¦·¨¼oµ¦µ¥
¥n°¥°¥nµ¤µ ÎµÄ®oªµ¤Á¸É¥Á®¨nµ¸Ê´°¥¼nÄ¦³´ o°·¡¨µÉÎµ
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ªµ¤Á¸É¥ °µ¥»¦·®¨´¦´¡¥r´ªnµ¤¸¨´¬³¨oµ¥Á¸¥´µ¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ ´Éº° nªÄ®n´°¥¼nÄ¨»n¤Ã°µÁ·
o°·¡¨µ¼¨¦³ÉÎµ¹µ¨µ Ã¥Á}Á¦ºÉ° ° o°·¡¨µÄµ¦´¹ o°¤¼¨¦µ¥µ¦nµÇ »¸ÉÂnµ´º° ÁºÉ°µ¨´¬³
»¦·Ã¥¦ª¤¤»nÁo¸Éªµ¤¦ªÁ¦ÈªÄµ¦Îµ¦µ¥µ¦Á¡ºÉ°Ä®o´´¦µµ®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ¨¸É¥Â¨¨°Áª¨µ¤µªnµªµ¤¼o° °¦µ¥µ¦
´Ê®¤ ´´Ê ¨»n¤·Ão¹Äoª·¸µ¦Îµ®¦³´ o°·¡¨µ¸É¥°¤¦´Åo Â¨³ª»¤Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥®µ¨¼oµÅo¦´ªµ¤
Á¸¥®µ¥µnªnµ¦µµ ¨¼oµ³Åo¦´µ¦Á¥µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
ªµ¤Á¸É¥ °µ¥»¦·«¼¥rÎµ¦³Á· Á}ªµ¤Á¸É¥¸ÉÃ°µÁ· o°·¡¨µn° oµÉÎµ Ân¤¸´Ê¨»n¤¸Éªµ¤Á¸¥®µ¥ÉÎµ¹
µ¨µ Án Á}Á¦ºÉ°Á¸É¥ª´ o°·¡¨µÄ¦³ªµ¦oµµ¦°°ÁÈ Á¨¸¥¦rÁÈ Â¨³µ¦Ã°Á·Ä¦³´¦µ¥µ¦ ¹ÉÃ¥·µ¤µ¦
Á¦¸¥ºÅo Â¨³¨»n¤¸Éªµ¤Á¸¥®µ¥n° oµ¼ Án ªµ¤Á¸É¥Á¸É¥ª´¦·µ¦Îµ®¦´¨¼oµ¦µ¥Ä®n ¹É °o ·¡¨µnµÇ°µµ¤µ¦n¨
¦³¹Ã°µµ»¦·nµÇµ¤¤µÅo Ã¥Äoµªµ¤Á¸É¥Á¦ºÉ°¨¼oµ¦µ¥Ä®n¸Ê Á·¦nª¤°¥¼nÄ»¦·nµÇ¸É¤¸¨»n¤Ájµ®¤µ¥Á}¨¼oµ¸É¤¸
«´¥£µ¡¼ Án »¦·¦¦¬´· (Corporate Banking) »¦·¸· (Private Banking) »¦·¦·µ¦´ÃÁ¸¥ (Custodian) »¦·
´µ¦Á· (Cash Management) Â¨³»¦·¦·®µ¦Á· (Treasury and Investment) ¨°»¦·°»nª»¨ (Private Fund) Â¨³
°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ (Provident Fund) Äµ¥»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µ¦°» (Asset Management) Äoµµ¦´µ¦ ¨»n¤·Ão´Ä®o
¤¸ª·¸µ¦ÎµµÂ¨³µ¦ª»¤¸ÉÁ o¤ª¤µªnµ °µ¥¨¼oµ¦µ¥¥n°¥ Â¨³Äo¡´µ¸É¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á¸É¥ªµ¡·Á«¬Ä ´Ê °µ¦Îµµ¸É
Îµ´
Îµ®¦´Á®»µ¦rªµ¤Á¸É¥»¦·®¥»³´ (Business Disruption) ¨»n¤·ÃoÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦r°»£´¥Änª
¨µ¥e ÎµÄ®oÎµÁ}o°dÄ®o¦·µ¦µ µ 10 µ µ´Éª¦µª °¥nµÅ¦Èµ¤ ·Ão¥´µ¤µ¦Ä®o¦·µ¦µnª¨µÅoµ¤Â¦´¬µªµ¤
n°ÁºÉ° °µ¦ÎµÁ·»¦·Ä£µª³»Á· (Business Continuity Plan) ¹ÉÎµ®Ä®o¤¸µ¦·µ¤¦³Á¤·µµ¦r°¥nµÄ¨o· Á¡ºÉ°ªµ
Âªµj°´ªµ¤Á¸É¥ Â¨³¦¦Áµ¨¦³¸É³Á·´¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°´Ê®¤ Ã¥Âªµµ¦´·ÄnµÇ ³¥¹®¨´ªµ¤
¦³¤´¦³ª´Á}¡·Á«¬Änªµµ¦rÅ¤n· ¤¸µ¦Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤ °«¼¥r·´·µ¦Îµ¦°Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµÁ}ÅÅo
°¥nµn°ÁºÉ°Ä¦³´ªµ¤Á¸É¥nµÇ ¤¸µ¦·n°ºÉ°µ¦Ä®o¨¼oµÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°¦´¦µÂªµµ¦ÎµµÂ¨³µ¦Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°
¨°¤¸¤µ¦µ¦nµÇÁ¡ºÉ°¦¦Áµªµ¤Áº°¦o°Ân¡´µµ¤µµ¦r¤µÁ}¨Îµ´
 Âªµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ
¨»n¤·ÃoÎµÁ·»¦·oµµ¦Á·®¨µ¥¦³Á£ ¹¤¸ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ¸ÉÂnµ´Å ªµ¤Á¸É¥nªÄ®nÅo¼
´µ¦nµ¦³ªµ¦ª»¤£µ¥Ä¸É¦´»¤ Â¨³Ã¦¦oµ°r¦Â¨³µ¦ªµµ®oµ¸É¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥Ä®oÁ·¨Å¦ªª´Á¡ºÉ°¦oµ
¤»¨ (Check and Balance) ¸É¸ °µ¸Ê¨»n¤·Ão¥´¥¹¤´ÉÄµ¦¦oµªµ¤¦³®´¹Á¦ºÉ°ªµ¤¦´·°Â¨³ªµ¤¦³¤´¦³ª´¸É
Á¸É¥ª´ o°´ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µÄ®oÂn¡´µ °¨»n¤·Ão»
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¦·¬´Ä®n Á}¼oªµ¦°Â¨³Âµ¦¦³Á¤·Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ Ã¥¤¸
®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦Îµ®oµ¸É´»Â¨³¨´´Ä®o»®nª¥µ·´·µ¤¦°Ã¥µ¥¸ÉÎµ®Åªo ¦ª¤¹´ªµ
¦³ª»¤£µ¥ÄÎµ®¦´Ân¨³»¦·°¥nµ¡°Á¡¸¥ ®nª¥µÎµ´¼o¼Â¨Îµ®oµ¸É¼Â¨Ä®o®nª¥»¦··´·µ¤¦³Á¸¥Â¨³ °o ´´ °
µµ¦ °µ¸Ê¦³ª»¤£µ¥ÄÂ¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥´Ê®¤ ¥´¼¦ª°Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª° (Audit Committee) ¹É
¦µ¥µ¦n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Äµ¦·´·µ¤ o°Îµ® ° Basel II ¦ª¤¹Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
¨»n¤·ÃoµÎ ®Ä®o¦³»Â¨³¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥Äµ¦·´·µ¦°¥nµn°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨Îµ®¦´ÄoÄµ¦ª·Á¦µ³®r®µµÁ®»
o°·¡¨µÂ¨³®µª·¸µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥Á®¨nµ´Ê Ã¥µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥¸Ê iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦³¦nª¤¤º°´»Ç
®nª¥µÁ¡ºÉ°Ä®oÅo o°¤¼¨¸É´Á¤µ¸É» Á¤ºÉ°Åoª·¸µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨oª Ân¨³®nª¥µ³Îµ®Á}nª®¹É °Âµ¦¡´µ
®nª¥µ Â¨³Îµ®´ª¸Êª´nµÇÁ¡ºÉ°ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ¤ °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´Åo´Îµ¦°Á· Á¡ºÉ°Á}Á·°»
Îµ®¦´¦°¦´ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ¦µ¤¤µ¦µ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥°¸oª¥
Ä¦³´·´·µ¦ ®µÁ· o°·¡¨µÄÇ o°¤¼¨ o°·¡¨µÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÎµ´nµÇ³¼´¹Á oµÄ¦³´µ¦ªµ¤
Á¸¥®µ¥ Á¡ºÉ°ÄoÁ} o°¤¼¨ÁºÊ°oÎµ®¦´µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥¦°´Å ´Ê¸Ê ¦³´µ¦ªµ¤Á¸¥®µ¥¥´¤¸nªnª¥Ä®o¨»¤n ·Ão¤´É ÄÅoªµn
o°·¡¨µnµÇ¸ÉÁ· ¹Ê ³Åo¦´µ¦´µ¦°¥nµÁ®¤µ³¤µ¤¦³´°Îµµªµ¤¦´·° °¼o·´·µ Â¨³£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É µ¤µ¦
ÎµÄ®oªµ¤Á¸¥®µ¥nµÇ°¥¼nÄªÎµ´Åo
°µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´ÅoÁ¦¸¥¤¡¦o°¤¦°¦´ªµ¤Á¸É¥µµ¦·´·µ°´Á·µÁ®»µ¦rªµ¤Á¸¥®µ¥¦»Â¦¸É°µÎµÄ®o
µ¦ÎµÁ·µµ»¦·µ¤·®¥»³´ Ã¥¨»n¤·ÃoÅo´ÎµÂ»Á·Îµ®¦´¦³µ¸ÉÎµ´»¦³ ¹Ê ¦nª¤´Â IT Disaster
Recovery ¸É¤¸°¥¼nÁ·¤ Á¡ºÉ°ª»¤ Â¨³¤´ÉÄªnµ¦³µ¸ÉÎµ´µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Åo°¥nµn°ÁºÉ°
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2.5

ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r

ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r º° ªµ¤Á¸É¥°´Á·µµ¦Îµ®Â¨¥»r Â¨³µ¦·´·µ¤Â¨¥»r°¥nµÅ¤nÁ®¤µ³¤ ®¦º°°µÁ}
ªµ¤Å¤n°¨o°¦³®ªnµ¨¥»r Ã¥µ¥ Ájµ®¤µ¥ Ã¦¦oµ°r¦ µ¦Â n ´ Â¨³¦´¡¥µ¦ °°r¦ ¹ÉÄoµ¥¸É»³n¨¦³n°
¦µ¥ÅoÂ¨³Á·°» °¨»n¤·Ão °´Á}¨¤µµ´Ê{´¥£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°
2.5.1 ªµ¤Á¸É¥µ£µª³Á«¦¬· Â¨³µ¦Â n ´ Ä»¦·
Â¤o¨»n¤·Ão³¤¸µ¦¦³µ¥´ª °Â®¨n¦µ¥ÅoÅÄ®¨µ¥Ç »¦·¸É¤¸ÂªÃo¤¸ ¹É»¦·nªÄ®n¤¸ªµ¤´Â¦Å´£µª³
Á«¦¬· µoµ»¦·ÁnµºÊ°¤¸ªµ¤´ª´£µª³Á«¦¬· Â¨³£µ¡µ¦Â n ´ °»¦· Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¦³´µ¦Á¦·Á·Ã °µ¦
¦·Ã£Á}{´¥¸ÉÎµ´n°µ¦Á·Ã °Á·Ä®o·ÁºÉ°Â¨³»£µ¡ °·ÁºÉ° ®µ£µª³Á«¦¬·Á·µ¦³¨°´ª ®¦º°£µ¡µ¦Â n ´¸É¦»Â¦
¹Ê ³n¨¦³n°¦·¤µ»¦¦¦¤Â¨³¦µ¥Åo °¨»n¤·Ão °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão¤¸nªÂnµµ¦¨µ°¥¼nÄ£µª³¸É¸Â¨³¤¸µ³ªµ¤
ÅoÁ¦¸¥Äµ¦Â n ´»¦· ¹ÎµÄ®o¨¦³¸É¤¸Å¤n¤µ´
°µ¸Ê Änª °Á·¨»¦³Á£¦µµ¦» °¨»n¤·Ão´Ê ¥´¤¸ªµ¤´¤¡´r°¥nµ¤µ´ÂªÃo¤µÁ«¦¬·
Ã¥¦ª¤ Â¨³£µª³µ¦ ¥µ¥´ª °¨µ» ¦ª¤¹ªµ¤ÁºÉ°¤´É °´¨»Ä¨µ ®µ{´¥µÁ«¦¬·¸ ¤¸£µª³ªµ¤¤´É¼ ¦µµ
®¨´¦´¡¥rª¦³¦´´ª ¹Ê°¥nµ¤µ Â¨³n¨¸n°ÎµÅ¦ °¨»n¤·Ão Äµ¨´´®µ¤¸{´¥¨¸É¦»Â¦Â¨³Å¤nµ·Á· ¹Ê Án µ¦Á·
¦µ¤ n°µ¦¦oµ¥ ®¦º°£´¥¡·´·µ¦¦¤µ· ¦ª¤¹Ã¥µ¥ °£µ¦´ ¸Én¨¦³n°ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉµÁ«¦¬·Ä°µ ¦µµ®¨´¦´¡¥r
°µ¦´´ª¨Åo°¥nµ¤µÂ¨³n¨ÎµÄ®oÎµÅ¦ °¨»n¤·Ão¨¨ ´Ê¸Ê ¨¦³¸Ê¦°¨»¤Å¹»¦·µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³»¦·
µ¦´Îµ®nµ¥®¨´¦´¡¥r¸É ¹Ê°¥¼n´£µª³ °¨µ®¨´¦´¡¥roª¥ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¦µ¥Åoµ»¦·µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r ¹Ê°¥¼n´¦·¤µ
µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÄ¨µ®¨´¦´¡¥r Ä ³¸É¦³´¦µµ °®¨´¦´¡¥rÁ°°µn¨¦³Å¤n¤µ´ ¨»n¤·Ão¤¸µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥Ã¥
ÄoÃ¦¦oµo»ÂÂ¦´Ä»¦·®¨´¦´¡¥r ¹Énª¥¨¨¦³ °¦µ¥Åoµªµ¤Á¸É¥µÁ®»µ¦rÅ¤nÂn° °¨µ®¨´¦´¡¥r
Îµ®¦´»¦·µ¦´µ¦°»¤¸{´¥ªµ¤Á¸É¥µ»¦·¸ÉÎµ´ º° µ¦Â n ´Äoµ¦µµ Ân¤¸ªµ¤Á¸É¥µ£µª³
Á«¦¬·o°¥ªnµ»¦·°ºÉ ÁºÉ°µ¦µ¥Åoµ»¦·¤µµnµ¦¦¤Á¸¥¤¸ÉÎµªµ¤¼¨nµ °·¦´¡¥r»· (NAV) ¨ÎµÅ¦®¦º° µ» °
µ¦¨»Ã¥°»Å¤nÅon¨¦³Ã¥¦Ä®o´¨»n¤·Ão Ân°µn¨µ°o°¤¹ÉÅ¤n¦»Â¦¤µ´®µ µ °°»¨¨
2.5.2 ªµ¤Á¸É¥µªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°»
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Äµ¦Îµªªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°»µ¤Ár Basel II ¨»n¤·ÃoÎµ¦Á·°»n°
·¦´¡¥rÁ¸É¥µ¤Árµ¦Îµ¦Á·°»µ¤ª·¸ Standardised Approach (SA) ¹Éµ³Á·°»n°·¦´¡¥rÁ¸É¥µ¤Ár£µ¥®¨´
¡·µ¦µÁrµ¦Îµ¦Á·°» ´ÊÉÎµ (Capital Floor) °¥¼n¸É¦o°¥¨³ 11.91 Ã¥¥´¼ªnµ°´¦µÁ·°» ´ÊÉÎµ¦o°¥¨³ 8.50 ¸ÉÎµ®Ã¥
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ä ³¸ÉÁ·°»´Ê¸É 1 Â¨³´Ê¸É 2 n°·¦´¡¥rÁ¸É¥ °¨»n¤·Ão°¥¼n¸É¦o°¥¨³ 7.23 Â¨³¦o°¥¨³ 4.68 µ¤¨Îµ´
Ã¥°´¦µnªµ¦Îµ¦Á·°»´Ê¸É 1 ´¨nµª¥´¼ªnµ°´¦µ ´ÊÉÎµ¦o°¥¨³ 4.25 Ä ³¸É ¨. ·Ão ¤¸Á·°»£µ¡¨n°»·n°
®¸Ê·´ÉªÅ (NCR) °¥¼n¸É¦o°¥¨³ 102.5 ¹É¥´¼ªnµ°´¦µ ´ÊÉÎµ¸ÉÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥r Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÎµ®Åªo¸É¦o°¥
¨³ 7.00
°µµ¦Îµ¦Á·°»µ¤ ¨»n¤·ÃoÅo¦´µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦Îµ¦Á·°»£µ¥Ä ¹ÉÅo¦³Á¤·Á·°»
ªµ¤Á¸É¥ ¹ÊµÂÎµ¨°£µ¥Ä Ã¥¦³Á¤·ªnµµµ¦ª¦¤¸Á·°»Á¡ºÉ°¦°¦´ªµ¤Á¸É¥ÅªoÁ}Îµª 9,822.24 ¨oµµ ¹É·Á}
¦o°¥¨³ 68.7 °Á·°»¦ª¤ ¸É 14,306.06 ¨oµµ

2.5.3 ªµ¤Á¸É¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¥n°¥
ÁºÉ°µ¦·¬´¤¸ª´»¦³rÄµ¦´´ÊÁ¡ºÉ°Å¨»Ä¦·¬´°ºÉÂ¨³Å¤n¤¸µ¦ÎµÁ·»¦·°ºÉÄ ¨µ¦ÎµÁ·µ °
¦·¬´³Á· ¹Êµ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¸É¦·¬´Å¨» ´´Êªµ¤Á¸É¥¸É³Á· ¹Ê´¦·¬´ ¹Á}ªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³°
»¦· °¦·¬´¥n°¥ ªµ¤Á¸É¥µµ¦¦³°»¦· °¦·¬´¥n°¥ ®¤µ¥ªµ¤¹ ªµ¤Á¸É¥Äµ¦¦³°»¦· °µµ¦·Ão ¸É
Á}¦·¬´Â °¨»n¤·Ão Â¨³µ¦¦³°»¦· °¦·¬´¥n°¥°ºÉ ´Ê¸Ê ¦·¬´ÅoÁ oµº°®»o´Ê®¤Ä¦·¬´¥n°¥Îµª 8 ¦·¬´ ¦ª¤´Ê
µµ¦·Ão Ã¥¦µ¥ÅonªÄ®n °¦·¬´³¤µµÁ·{¨¦´µ¦·¬´¥n°¥ ´´Ê ®µ¦·¬´¥n°¥¤¸¨µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÅ¤n¸ °µ
n¨¦³n°¨µ¦ÎµÁ·µÃ¥¦ª¤ °¦·¬´ÅoÎµÄ®o¦·¬´Å¤nµ¤µ¦nµ¥Á·{¨ Ä°´¦µ¸ÉÁ®¤µ³ ¤Ä®oÂn¼oº°®»oÅo
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¦· ¬´  ³¦´  ¦¼o nª Ân Î µ Å¦µ¦· ¬´ ¥n ° ¥´Ê  ®¤¹É ¦ª¤¹  n ªÂn Î µÅ¦µµµ¦·  Ão o ª ¥ ´Ê  ¸Ê Äªe 2554
µµ¦·ÃoÂ¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉ¤¸ÎµÅ¦»· 3,062.34 ¨oµµ Ã¥Îµª´¨nµªÅo¦ª¤nªÂnÎµÅ¦µ¦·¬´¥n°¥°ºÉ°µµµ¦
·ÃoÎµª 432.43 ¨oµµ Â¤oªnµ¦·¬´¥n°¥³¤¸¨µ¦ÎµÁ·»¦·¸É¸ Â¨³µ¤µ¦¦oµÎµÅ¦Ä®o´¦·¬´ Ân¦·¬´Åo¦³®´¹
ªµ¤Îµ´ °µ¦Á¨º°¦·¬´¸É³¨»Ä°µ ´´Ê¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¹ÅoÎµ®Ã¥µ¥µ¦¨» °¦·¬´ Ã¥³
¨»Ä» ¦·¸Énª¥Á¦·¤«´ ¥£µ¡Äµ¦Â n ´Ä®o´ ¨»n¤·Ão °¸´Ê¡· µ¦µµÂªÃo¤ °» ¦· °»µ®¦¦¤ µ¦Â n  ´ Â¨³
«´¥£µ¡Äµ¦ÎµÎµÅ¦¦³¥³¥µª Â¨³Áoµ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥Â¦³¤´¦³ª´
¦µ¥Åoµ¦·¬´¥n°¥°ºÉ°µ °µµ¦·Ão ·Á}¦o°¥¨³ 22.65 °¦µ¥Åo»·®¨´®´®¸Ê¼Â¨³®¸Ê´¥³
¼  °¨»n ¤·  Ão ´  ´Ê  ¨µ¦Î µ Á·  µ °¦· ¬´  ¥n ° ¥¹ ¤¸  ªµ¤Î µ ´ °¥n µ ¤µn ° ¨Î µÅ¦¦ª¤ ¦µ¥Åo ® ¨´  µ¦· ¬´ ¥n ° ¥°ºÉ 
¦³°oª¥¦µ¥Åonµµ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r ¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦µ»¦·ªµ·· Â¨³¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦
µ»¦·´µ¦°» ¹É¦µ¥Åonµµ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r Â¨³¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦µ»¦·ªµ··¤µµµ¦
ÎµÁ·µ °¨. ·Ão Ä ³¸É¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦µ»¦·´µ¦°»¤µµµ¦ÎµÁ·µ °¨. ·Ão
»¦· °¦·¬´¥n°¥ ¹Ê´£µª³·¦¦¤Ä¨µÁ·Â¨³£µª³Á«¦¬·Ã¥¦ª¤Á}®¨´ °¥nµÅ¦Èµ¤ ªµ¤Á¸É¥µ
»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³»¦·´µ¦°» °¦·¬´¥n°¥ ³n¨n°ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÎµÅ¦ÄÂn¨³e Ân³Å¤nn¨¦³°¥nµ
¦»Â¦n°Á·°» ÁºÉ°µÁ}»¦·¸ÉÁoµ¦Ä®o¦·µ¦¤µªnµµ¦Ä®o·ÁºÉ°®¦º°µ¦¨»
¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¦·¬´¥n°¥¤¸µ¦¦ª¤«¼¥r°¥¼n¸É¦·¬´ Ã¥¦·¬´³Îµ®Ã¥µ¥¸É
Á}¤µ¦µÁ¸¥ª´Ä®o¦·¬´ÄÁ¦º°ÎµÅ·´·Äo °µ¸Ê¦·¬´¥´n¼oÂÁ oµÁ}¦¦¤µ¦Ä¦·¬´¥n°¥ÄÎµª¤µªnµ¹É®¹É
°¦¦¤µ¦´Ê®¤ Â¨³¤¸nª¦nª¤Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥¸ÉÎµ´Äµ¦ÎµÁ·»¦· Ã¥Âµ¦ÎµÁ·»¦·ÄÂn¨³e °¦·¬´¥n°¥Ä
¨»n¤³o°Åo¦´°»¤´·µ¦·¬´ ¹ÉÁ}¦·¬´Ä®n °¨»n¤
 Âªµµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¦³´¼Á}¼o¼Â¨ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r °¨»n¤·ÃoÃ¥¦ Ã¥°µ«´¥Âª·´·Äµ¦
´µ¦Á·¨¥»r¸É¸¸Éµ¤µ¦°°n°µ¦Á¨¸É¥Â¨ °£µ¡Âª¨o°¤Á·»¦· ¦ª¤¹Á®»µ¦r£µ¥°¸ÉÅ¤nÅoµµ¦r°¥nµ
¤¸¦³··£µ¡ ¹Éª·´¥´«rÂ¨³¡´· (Vision and Mission Statement) °¨»n¤·ÃoÅo³o°Ä®oÁ®È¹·«µµ¦ÎµÁ·»¦· °
¨»n¤·Ão¦ª¤´ÊÂªµÄµ¦Îµ®¨¥»rÂ¨³Ã¥µ¥ °¨»n¤·Ão ´Ê¸Ê ¦³ªµ¦nµÇ Åo¼¦oµ ¹ÊÁ¡ºÉ°°Îµª¥Ä®oµ¦Îµ®
¨¥»r µ¦ªµÂ»¦· µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦»¨ µ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ ¦ª¤Å¹¦³µ´»®¨´Á}Å°¥nµ¤¸¦³··¨
Änª °¦³ªµ¦¦ª° ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r³¼¦ª°Ä¦³´ °³¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p
Âª·´· °°r¦Â¨³Âª·´·µ»¦·Åo¡·µ¦µ¹µ¦Îµ®¨´µ¦Â¨³ÂªµÄµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸¤µ¦´Äo
Á¡ºÉ°¦´¬µ··Â¨³¨¦³Ã¥r °¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥ (Stakeholders) Ã¥Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸¦³°oª¥ Ã¥µ¥µ¦
Îµ´¼Â¨·µ¦ Â¨³¦³ª»¤£µ¥Ä¸É¤¸¦³··£µ¡ ¹É³¼¦³Á¤·Â¨³ªÁ}¦³Îµ
Äµ¦¦·®µ¦Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥oµ¨¥»r ¨»n¤·Ão´Ä®o¤¸µ¦´ÎµÂ¨¥»rÁ¡ºÉ°Îµ®·«µµ¦ÎµÁ·»¦·
Îµ®¦´nªÁª¨µ 3 e oµ®oµ ª¼nÅ´µ¦ÎµÂ¦³¤µ Ã¥³Îµµ¦ªÂ°¥nµn°ÁºÉ°»e Â¨³·µ¤¨Á¡ºÉ°Á¸¥´
Âµ¸ÉªµÅªoÁ}¦µ¥Áº°
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3. ¨´¬³µ¦¦³°»¦·
3.1

µ¦Á¨¸É¥Â¨Â¨³¡´µµ¦¸ÉÎµ´

¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ·µ¦¦´Ã¦¦oµµ¦º°®»oÃ¥¤¸¦·¬´Ã±¨·ÊÁ}¦·¬´Ä®n °¨»n¤ Ã¥®¨´µ¡¦³¦µ´´·»¦·µ´
µ¦Á· ¡.«. 2551 ¤¸¨´´ÄoÁ¤ºÉ°ª´¸É 3 ·®µ¤ 2551 µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) (“µµ¦” ®¦º° “µµ¦·Ão”) Åo¥ºÉ °´¨»n¤»¦·
µµ¦Á·´µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥´´Ê¦·¬´Ä®¤n º° ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¹É¤¸µ³Á}¦·¬´¤®µ¸É
Å¤nÄnµµ¦¡µ·¥rÁ¡ºÉ°Á}¦·¬´Ã±¨·Ê Â¨³Á}¦·¬´Ä®n °¨»n¤·ÃoÂµµ¦·Ão Ã¥¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
(“¦·¬´”) ÎµÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r´Ê®¤ °µµ¦·Ão Ã¥Îµ¦³¦µµoª¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£Á¸¥ª´¸É°°Ä®¤n °¦·¬´Ä°´¦µ
Â¨Á¨¸É¥®¨´¦´¡¥r 1:1 Ã¥¦·¬´µ¤µ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °µµ¦·ÃoÅo¦o°¥¨³ 99.51 °Îµª®¨´¦´¡¥r¸É°°Â¨oª´Ê®¤
£µ¥®¨´µ¦Â¨Á¨¸É¥®¨´¦´¡¥r¦³¨ÎµÁ¦È ¦·¬´Á oµº°®»o´Ê®¤Äµµ¦·ÃoÂ¨³Ä¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ1 µ¤´nª¸Éµµ¦·Ãoº°
°¥¼nÁ·¤ Â¨³Á oµº°®»oÄ¦·¬´ ÃÁ¸¥ª ¨¸·É (Å¥Â¨r) Îµ´ ´Ê¸Ê ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ¦·É¤ÎµÁ·»¦·°¥nµÁ}
µµ¦Á¤ºÉ°ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2552 Â¨³Á oµÁ}¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Âµµ¦·Ão ¹ÉÅoÁ¡·°°°µ
¨µ®¨´¦´¡¥r² ÄÁª¨µÁ¸¥ª´Á¤ºÉ°ª´¸É 15 ¤¦µ¤ 2552
Á¤ºÉ°Áº°¡§«·µ¥ 2552 ¦·¬´Åo¦´°»µµ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄ®oÁ° µ¥®»oµ¤´Á¡·É¤»
°¦·¬´Ä®o´¼oº°®»o °µµ¦·Ão µ¦Á°®»oµ¤´Á¡·É¤»´¨nµªÁ}Åµ¤ª´»¦³r °µ¦¦´Ã¦¦oµµ¦º°®»o °¨»n¤
·ÃoÄµ¦Ä®o¦·¬´º°®»oÄµµ¦¦¦o°¥¨³ 100 Â¨³Á}µ¦¦´¬µ¨¦³Ã¥r °¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥ °µµ¦·Ão¸É¥´¤·ÅoÎµµ¦
Â¨Á¨¸É¥®»o °µµ¦´®»o °¦·¬´ ´Ê¸Ê  ª´¸É 5 ¤¦µ¤ 2555 ¦·¬´º°®»oÄµµ¦·Ão¦o°¥¨³ 99.98 °Îµª®¨´¦´¡¥r¸É
°°Â¨oª´Ê®¤ Äe 2553 ¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´ ÅoÁ oµÁ}¦·¬´¥n°¥Ä¨»n¤»¦·µµ¦Á··Ão Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥Á¡ºÉ° ¥µ¥·ÁºÉ°¨¼oµ
¦µ¥¥n°¥ÄÁ ¡ºÊ¸Énµ´®ª´ ¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´ Ä®o¦·µ¦·ÁºÉ°³Á¸¥¦¥r Â¨³·ÁºÉ°ÁnµºÊ° Â¨³µ¦Ä®oÁnµÂ¨¸·ÉÎµ®¦´
¦¥r ¦´¦¥µ¥r ¨°Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦rÁ¡ºÉ°µ¦¦³°»¦· Â¨³Äe 2554 ¦·¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão Îµ´ ÅoÁ oµÁ}¦·¬´
¥n°¥Ä¨»n¤»¦·µµ¦Á··Ão Á¡ºÉ°¡´µ«´¥£µ¡ °»¨µ¦ ¨°Ä®oÎµ¦¹¬µµ¦ªµÂµ¦¡´µµ¦Á¦¸¥¦¼o °»¨µ¦£µ¥Äo
¨»n¤·Ão °µ¸Ê Änª¨µ¥e 2554 ¦·¬´®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´ ¹Éº°®»o¦o°¥¨³ 100 Ã¥¦·¬´®¨´¦´¡¥r·Ão
Îµ´ ÅoÁ oµÁ}¦·¬´¥n°¥Ä¨»n¤»¦·µµ¦Á··Ão ¦·¬´®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´ Åo¦´°»µµ¦³¦ªµ¦¨´
Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄ®o¦³°»¦·®¨´¦´¡¥r¦³Á£µ¦Á}¸É¦¹¬µµ¦¨» ´Ê¸Ê ¦·¬´
®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´ ³Á¦·É¤ÎµÁ·»¦·°¥nµÁ}µµ¦Äe 2555

1
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3.2

µ¦¦³°»¦· °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥

ÁºÉ°µ ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¦³°»¦·µ¦º°®»oÄ¦·¬´°ºÉ (Holding Company) Â¨³Å¤n¤¸µ¦¦³°
»¦·°ºÉÄ ´´Êµ¦¦³°»¦·¹Ânµ¤¨´¬³µ¦¦³°»¦· °¦·¬´¥n°¥ ¹Éµ¤µ¦Ânµ¤¦³Á£»¦·®¨´Åo 2 ¨»n¤®¨´ º°
¨»n¤»¦·µµ¦¡µ·¥r Â¨³¨»n¤»¦·®¨´¦´¡¥r Ã¥Ä®o¦·µ¦µµ¦Á·Ä¦¼ÂnµÇ nµ¦·¬´ÄÁ¦º° Á¡ºÉ°¸É³µ¤µ¦°°
ªµ¤o°µ¦µoµµ¦Á·Ä®oÂn¨¼oµ°¥nµ¦ª¦ ´Ê¸Ê Ã¦¦oµµ¦º°®»o¨»n¤·Ão  ª´¸É 5 ¤¦µ¤ 2555 ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)/1
99.98 %

¤.
µµ¦·Ão
»Îµ¦³Â¨oª
7,282 ¨oµµ

49%

100%

¦·¬´ Å±Áª¥r
Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª
100 ¨oµµ

¦·¬´ ·Ão
ÃÁ¸¥ª ¨¸·É
Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª
60 ¨oµµ

100%

100%

100%

100%

100%

¦·¬´®¨´¦´¡¥r
´µ¦°»
·Ão Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª »Îµ¦³Â¨oª
1,000 ¨oµµ 100 ¨oµµ

¦·¬´ ·Ão
°·¢°¦rÁ¤´É
ÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª
20 ¨oµµ

¦·¬´ «¼¥rµ¦
Á¦¸¥¦¼o ·Ão
Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª
5 ¨oµµ

¦·¬´®¨´¦´¡¥r
·Ão Îµ´

¦·¬´ ·Ão
¨¸·É Îµ´
»Îµ¦³Â¨oª
100 ¨oµµ

100%
¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r¸É
¦¹¬µµ¦¨»
·Ão Îµ´

»Îµ¦³Â¨oª
1 ¨oµµ
»¦·®¨´¦´¡¥r

»¦·µµ¦¡µ·¥r

»¦·°ºÉ

/1 ¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

3.3

Ã¦¦oµ¦µ¥Åo
Ã¦¦oµ¦µ¥Åo °¨»n¤·Ão ¤¸´¸Ê

¦µ¥Åo°Á¸Ê¥
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´
¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ

¦ª¤¦µ¥Åo°Á¸Ê¥
¦ª¤nµÄonµ¥°Á¸Ê¥

¦ª¤¦µ¥Åo°Á¸Ê¥ - »·
¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´
¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ
¦ª¤¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦
nµÄonµ¥nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦
¦µ¥Åonµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦ - »·
¦µ¥Åoµµ¦ÎµÁ·µ°ºÉ Ç
¦ª¤¦µ¥Åoµµ¦ÎµÁ·µ

(®nª¥: ¨oµµ)
e 2552
Îµª
¦o°¥¨³

e 2553
Îµª
¦o°¥¨³

e 2554
Îµª
¦o°¥¨³

7,718
521
155
8,395
(2,720)
5,675

91.6
6.2
1.8
99.6
(32.3)
67.3

8,711
542
179
9,433
(2,571)
6,862

82.0
5.1
1.7
88.8
(24.2)
64.6

11,552
567
249
12,368
(5,528)
6,907

104.3
5.1
2.2
117.7
(49.9)
62.4

760
632
645
42
2,078
(201)
1,876
879
8,430

9.0
7.5
7.7
0.5
24.7
(2.4)
22.3
10.4
100.0

1,256
920
699
49
2,924
(221)
2,702
1,053
10,617

11.8
8.7
6.6
0.5
27.5
(2.1)
25.5
9.9
100.0

1,613
753
660
41
3,067
(211)
2,854
1,311
11,072

14.6
6.8
6.0
0.4
27.7
(1.9)
25.8
11.8
100.0
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3.4

¥»«µ¦r®¨´ °°r¦

¨»n¤·ÃoÎµ®Ä®o¤¸¦³ªµ¦ªµÂ¨¥»rÂ¨³Â»¦·°¥nµ¦ª¦Îµ®¦´nªÁª¨µ 3 e oµ®oµ Ã¥³¤¸µ¦ª»e
Á¡ºÉ°Ä®o´n°Á®»µ¦r¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å´n°Å¸Ê
ª·´¥´«r (Vision) ¡´· (Mission) Â¨³nµ·¥¤ (Value) °°r¦
Á¡ºÉ°Á}µ¦Îµ®·«µÂ¨³Ájµ®¤µ¥¸ÉÁ}®¹ÉÁ¸¥ª´ °´Ê¨»n¤·Ão ¨»n¤·ÃoÎµ®Ä®o¤¸µ¦ªµª·´¥´«r (Vision) ¡´·
(Mission) Â¨³»nµ (Value) °°r¦Åªo°¥nµ´ÁÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦ ª·´¥´«rÁ}´ªÎµ®£µ¡ªµ¤¤»n®ª´¼»¸É°r¦o°µ¦³
¦¦¨»¡´·Á}µ¦Îµ®£µ¦·Â¨³®¨´·´·¸É°r¦³¥¹º°Äµ¦ÎµÁ·»¦· »nµ®¨´ º°®¨´µ¦¦nª¤´¸É¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ³
Îµ¤µÄoÄµ¦ÎµÁ·µÄ®o¦¦¨»Ájµ®¤µ¥
ª·´ ¥ ´ « r °°r  ¦ º ° “·  Ão ¤»n  ¤´É  Á}  °r  ¦¸É nª ¥Ä®o ¨¼  o µ ¤¸¸ ª·  ¸É ¸ ¹Ê  µÃ°µµµ¦Á·  ¸É ® ¨µ®¨µ¥ (Wealth of
Possibilities)” Ã¥¨»n¤·ÃoÁ}°r¦¸ÉÁÈ¤Åoª¥¼o¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤Á¸É¥ªµÂ¨³¤¸ªµ¤Îµµµoµµ¦¦·®µ¦Á· (House of Financial
Expertise) Â¨³¦nª¤¤º°´Äµ¦¦oµÃ°µµµ¦Á·¸É®¨µ®¨µ¥´ÊÄ®oÂn¨¼oµÂ¨³¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥¤¸»¤»n®¤µ¥Á¸¥ª´º° µ¦ÎµÄ®o
¨¼oµÂ¨³¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¤¸¸ª·¸É¸ ¹Ê
¡´· °°r¦ º° “¨»n¤·ÃoÁ}µ´µ¦Á·¸É¦³°»¦·oª¥¤µ¦µ¼» °µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ Á¦µ»n¤Á
¦oµ¦¦r»nµ¸É¥´É¥º Á¡ºÉ°¨¼oµ ¼oº°®»o ¡´µ Â¨³´¤”
nµ·¥¤ °°r¦ ¨»n¤·Ão¤¸nµ·¥¤°r¦¹Éº°Á}®´ªÄÎµ´ °µ¦Ä®o¦·µ¦Ân¨¼oµ Â¨³Á}»nµ¸É¤»n¨¼ {Ân¡´µ
» Á¡ºÉ°¡´µÅ¼nª´¦¦¤°r¦Â¨³Á}Â¤nÄµ¦¦oµ ´«· °µ¦Îµµ°¥nµ¤º°°µ¸¡ nµ·¥¤¸É·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´ ÅoÂn
1) ¨¼oµÁ}®¨´

ÄnÄ¤»n¦·µ¦¨¼oµÁ}®¨´ µ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ °¨¼oµ ÎµÁ°
Âª·Â¨³¡´µª·¸µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤

2) ºÉ°´¥r ¤¸»¦¦¤

¡´µ» °¨»n¤·Ão¦³¡§··´·°¥nµºÉ°´¥r»¦· ¥¹¤´ÉÄ¤µ¦µ¼» °
¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡Äµ¦·´·µÂ¨³µ¦Ä®o¦·µ¦Ân¨¼oµ

3) ¦oµ¨µ¸ÉnµÁºÉ°º°

µªµ¤´¤¡´r´¨¼oµoª¥µ¦¤°¦·µ¦¸É¸¸É» Á¡·É¤»nµÄµ¦¦·µ¦oª¥ªµ¤¦¼oªµ¤
ÎµµÄª·µ¸¡Â¨³µ¦·´·µ¸ÉnµÁºÉ°º°Â¨³Á}¸ÉÅªoªµÄ Áoªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³
ªµ¤ÎµÁ¦È °¨¼oµÁ}¤µ¦µÄµ¦¦³Á¤·¨µ

4) Á¸É¥ªµ°¥nµ¼oÎµ

»¨µ¦ °¨»n¤·Ão³o°Á¦¸¥¦¼oÂ¨³¡´µÁ°°¥nµn°ÁºÉ° Ä®o¤¸ ¸ªµ¤µ¤µ¦Â¨³
´¬³¸ÉÃÁn ³o°ªµ¤Á}¼oÎµÄoµ»£µ¡¦·µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¨¼oµÅo¦´ªµ¤¡¹¡°Ä
¼»

5) ªµ¤·¦oµ¦¦r

ªµ¤Á¸É¥ªµ °¨»n¤·ÃoÅ¤nÅo¤µµªµ¤¦¼o¦· ¦³µ¦rÂ¨³ªµ¤ÎµµÁnµ´Ê Ân
¥´¤µÄnª °ªµ¤·¦oµ¦¦r Á¡¦µ³Á¦µÁºÉ°ªnµÎµÂ³ÎµnµÇ ¸É¤°Ä®oÂn¨¼oµ
o°¤¸´Êªµ¤¼o° ªµ¤®¨µ®¨µ¥ Â¨³ªµ¤¦oµ¦¦r ¹É³nª¥Ád¤»¤¤° ¦oµ
µÁ¨º°Äµ¦¦·®µ¦´µ¦nµÇ Á¸É¥ª´µ¦Á·Åo

6) µ¦Ä®oÎµÂ³Îµ

»¨µ¦ °¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµoµµ¦Á· ´´Ê¹¦µ¦µ¸É³Â³Îµ ªµÂ
´µ¦ oµµ¦Á· Ä®o´¼o°ºÉ oª¥»¨·¸ÉÁ}´Á°Â¨³Ádªoµ ÎµÄ®oµ¤µ¦¦´¦¼oÂ¨³Á oµÄ
¹ªµ¤o°µ¦¸ÉÂo¦· °¨¼oµ ¹ÉÁ¦¸¥Á¤º°Á¡ºÉ°·¸Éo°¼Â¨ ´´Ê ÎµÂ³ÎµnµÇ
¸É¨¼oµÅo¦´ ¹¦¦¨»µ¤Ájµ®¤µ¥¸É´ÊÅªo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡

µ¦Îµ®Â¨¥»r (Strategic Plan and Strategy Map)
Äµ¦´ÎµÂ»¦·Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ 3 e oµ®oµ ¨»n¤·Ão¡·µ¦µ¹£µ¡Âª¨o°¤µ»¦· ÅoÂn £µª³Á«¦¬· Â¨³µ¦Á¤º°
´ÊÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á« °µ¸Ê¥´ ¡·µ¦µ¹{´¥£µ¥Ä°ºÉÇ Án »Â È »°n°  Ã°µ ªµ¤Á¸É¥ {´¥Â®nªµ¤ÎµÁ¦È
(Critical Success Factor) Â¨³¦³ÁÈÎµ´nµÇ ¸Éo°Á¦n·´· (Priority Issue) Ã¥¼o¦·®µ¦³Îµ{´¥nµÇ ´¨nµª¤µ¦³°µ¦
¡·µ¦µÁ¡ºÉ°Îµ®Âªµ °°r¦ (Corporate Theme) ÄÂn¨³e Â¨³´ÎµÂ¨¥»r°r¦ (Corporate Strategy Map) Ä®o°¨o°
´ª·´¥´«r (Vision) °°r¦
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Äµ¦Îµ¨¥»r¤µÄo·´· ¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ°µÁ· Balanced Scorecard ¤µÄoÄµ¦¦oµªµ¤¤»¨ °¨¥»rÄ 4 oµ º°
oµµ¦Á· oµ¨¼oµ oµ¦³ªµ¦Îµµ£µ¥Ä Â¨³oµµ¦Á¦¸¥¦¼o Ã¥¤¸µ¦Îµ®´ª¸Êª´¨µ®¨´ (Key Performance Indicator)
°Ân¨³µ¥»¦· °´³ÁºÉ°¤Ã¥´¦³µ¦¦·®µ¦¨µ (Performance Management) ¸ÉÎµ®¨°Â °¡´µµ¤¨µ¦
·´·µ Ã¥¤¸µ¦·µ¤¨µ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° (Performance Dashboard)
Â¨¥»r°r¦
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¦¦¨»Ájµ®¤µ¥ °°r¦µ¤ª·´¥´«rÂ¨³£µ¦·¸ÉªµÅªo´Ê ¨»n¤·Ão¤¸µ¦Îµ®Â¨¥»r
°r¦ÅªoÃ¥¤¸¦³ÁÈ¸É¤»nÁo ´n°Å¸Ê
1. µ¦Ä®o¦·µ¦Â¨³ÎµÁ°¨·£´r¸É¸¸É» Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÁ}®¨´ Ã¥¨»n¤·ÃoÅo¦´Ã¦¦oµµ
»¦·Á}µ¦¦ª¤«¼¥r¸É¨¼oµ (Client Centric) µÁ·¤ ¹É¤¸Ã¦¦oµµ»¦·µ¤¨´¬³ °¨·£´rÂ¨³¦·µ¦ (Product
Centric)
2. µ¦ ¥µ¥n°µµ¦Îµ®nµ¥ ¸¤ µ¥ ¦ª¤´Êµ¦¦oµÃ°µµ»¦·Ä®¤n°¥nµn°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Á oµ¹¨¼oµÄ®oÅo¤µ¸É» Â¨³
ÎµÁ°¦·µ¦Â¨³¨·£´r¸ÉÁ}¸Éo°µ¦ °¨¼oµ Á¡ºÉ°¦oµªµ¤¡¹¡°Ä¼»Ä®oÂn¨¼oµ
3. µ¦¡´µ¨·£´r»£µ¡ Á¡ºÉ°ÎµÁ°¦·µ¦Â¨³¨·£´r¸É¸¸É»Ä®o´¨¼oµ°¥nµ¦ª¦ ¦ª¤´Ê¤»nÁoµ¦¡´µ
Ã¦¦oµ¡ºÊµ Â¨³¦´¦»¦³µ¦ÎµµÄ®oÁ}¦³°´Ã¤´· Á¡ºÉ°¦°¦´¦·¤µ»¦¦¦¤Â¨³Á¦º° nµ¥µ¦¦·µ¦¸ÉÁ¡·É¤
¼ ¹Ê
4. µ¦¦o µÂ¦r (Branding) Â¨³¦´¬µ£µ¡¨´¬r¸É¸ °°r¦ Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Ä®o¨·£´rÂ¨³¦·µ¦ °¨»n¤·ÃoÁ}¸É¦¼o´
°¥nµÂ¡¦n®¨µ¥ ¦ª¤¹µ¦¦³µªµ¤¦nª¤¤º° (Synergy) ¦³®ªnµ¦·¬´Ä¨»n¤ Â¨³µ¦Îµ¦³¨¼oµ´¤ ¡´r¤µÄo
(Customer Relationship Management) Á¡ºÉ° ¥µ¥Ã°µµ»¦· Â¨³¦´¬µªµ¤´¤¡´r¸É¸´¨¼oµ
5. µ¦¡´µ¦³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« Â¨³µ o°¤¼¨Á¡ºÉ°µ¦´·Äµ»¦· ¦ª¤´Êµ¦¡´µ»¨µ¦ Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡
Äµ¦·´·µ Â¨³Äo¦³Ã¥rµµ¦Á}µµ¦¡µ·¥r°¥nµÁÈ¤¸É

3-4

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·

4. µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) (“¦·¬´”) Â¨³¦·¬´¥n°¥Ânµ¦ÎµÁ·»¦·°°Á} 2 ¨»n¤®¨´º° ¨»n¤»¦·µµ¦
¡µ·¥rÂ¨³¨»n¤»¦·®¨´¦´¡¥r
¨»n¤»¦·µµ¦¡µ·¥r Ä®o¦·µ¦µµ¦Á·£µ¥ÄoÄ°»µ¦³°»¦·µµ¦¡µ·¥r Ã¥Ä®o¦·µ¦nµÎµ´µÄ®n
°µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) (“µµ¦”) Â¨³µ µ °µµ¦¹É  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 µµ¦¤¸µ µ¸É´Ê°¥¼nÄ¦»Á¡¤®µ¦
Â¨³£¼¤·£µ´Ê·Ê 47 Â®n ´¸Ê
Á ¡ºÊ¸É

µ µ

¦»Á¡¤®µ¦

: µ¦ ¦´  µ· Á «¦r «¦¸  ¦·  ¦r ¦´  ·  Á¡¦» ¦¸ ´  Ä®¤n ÁÈ  ¦´ ¨ Áª· ¨ r Â¢´É  Å°r Â ¨r · Ã °¨r  ¥µ¤
°µµ¦£·  ¦r ÁÈ  ¦´ ¨ Âo  ª´  ³ ¸  °Âª¦r Á¥µª¦µ Ã±¤Áª· ¦r  ¦µ¡§¬r ¥µ¤¡µ¦µ°
ÁÈ¦´¨¡¦³¦µ¤ 3 Á°³¤°¨¨rµÂ ª¦´¦ ÁÈ¦´¨d~Á¨oµ Á°³¤°¨¨rnµ¡¦³ ÁÈ¦´¨µµ Á°³
¤°¨¨rµ³d ¢dªÁ°¦r¡µ¦r ¦´· ÁÈ¦´¨¦µ¤°·¦µ Â¨³ÁÈ¦´¨¨µ¡¦oµª

¦·¤¨

: ¦¤ ¤»¦µ¦

£µ¨µ

: °¥»¥µ ¦³»¦¸ ¨»¦¸ ¦³¥° ¦µ»¦¸ ´»¦¸ Â¨³«¦¸¦µµ

£µ³ª´°°Á¸¥Á®º°

: ¦¦µ¸¤µ ÁÃoÃ¨´Ã¦µ °Ân °»¦µ¸ °»¨¦µµ¸ Â¨³»¦·¦r

£µÁ®º°

: Á¸¥Ä®¤n ¡·¬»Ã¨ Â¨³¦ª¦¦r

£µÄo

: £¼ÁÈ  ¨µ »¦µ¬¦rµ¸ ¦´ Â¨³¦³¸É

¨»n¤»¦·®¨´¦´¡¥r Ä®o¦·µ¦µµ¦Á·£µ¥ÄoÄ°»µ¦³°»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³»¦·´µ¦°» Ã¥Ä®o¦·µ¦Ä¦³Á«
nµÎµ´µÄ®n Â¨³µ µ °¦·¬´¥n°¥´ÊÄ¦»Á¡¤®µ¦Â¨³»£¼¤·£µ Ã¥µ µÄ¦»Á¡¤®µ¦¤¸ 1 Â®n º° «¼¥rµ¦oµÁ°¡¨³
µ Â¨³°¸ 4 Â®nÄÁ nµ´®ª´ ÅoÂn Á¸¥Ä®¤n ¦¤ ¦¦µ¸¤µ Â¨³°»¦µ¸
4.1

¨´¬³¦·µ¦

ÁºÉ°µ¦·¬´¦³°»¦·µ¦º°®»oÄ¦·¬´°ºÉ (Holding Company) Â¨³Å¤n¤¸µ¦¦³°»¦·®¨´°ºÉÄ ´´Ê¨´¬³µ¦
¦³°»¦·¹Ânµ¤¨´¬³µ¦¦³°»¦· °¦·¬´¥n°¥ ¹Éµ¤µ¦ÂnÅo 2 ¨»n¤®¨´ º° ¨»n¤»¦·µµ¦¡µ·¥r Â¨³¨»n¤»¦·
®¨´¦´¡¥r Â¨³Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Ä®o¦·µ¦°¨o°´Âªµµ¦ÎµÁ·»¦·Âµ¦¦ª¤«¼¥r¸É¨¼oµ (Client Centric) ¨»n¤¦·¬´¹Ânµ¦
Ä®o¦·µ¦°°Á} 4 µ¥µ®¨´ ¦³°oª¥ 1) µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥ 2) µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´ 3) µ¥´µ¦¸Â¨³°» 4) µ¥
¦·®µ¦µnª¨µÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Ä®o¦·µ¦´¸Ê
1. µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥
µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥Ä®o¦·µ¦ 2 ¦³Á£´¸Ê
1.1 ¦·µ¦·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ (Retail Loans)
¦·µ¦·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ Á}µ¦Ä®o·ÁºÉ°´¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥¸ÉÁ}»¨¦¦¤µ Ã¥¤¸ª´»¦³rÄµ¦Ä®o·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦
°»Ã£¦·Ã£Á}®¨´ Ã¥Ân¦³Á£·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥µ¤ª´»¦³r °µ¦¼o¥º¤Åo´¸Ê
x ·ÁºÉ°ÁnµºÊ°
·ÁºÉ°Án µºÊ° ÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·Ão ¦·¬´ ·Ão ÃÁ¸¥ª ¨¸·É Îµ´ Â¨³¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´ Ã¥Ä®o¦·µ¦¼o¥º¤
Á¡ºÉ°ÁnµºÊ°¦´¡¥r· ¹É¼oÁnµºÊ°o°ªµÁ·µªrÁ}´nª¦o°¥¨³ °¤¼¨nµ¦´¡¥r·µ¤¸Éµµ¦ Â¨³/®¦º°¦·¬´Îµ® Â¨³
n°Îµ¦³nµªÁ}ÎµªÁnµÇ ´¨°°µ¥» °´µÁnµºÊ° Ã¥Ä¦³®ªnµµ¦n°Îµ¦³µµ¦ Â¨³/®¦º°¦·¬´¥´¤¸
¦¦¤··ÍÄ¦´¡¥r·µ¤®¤µ¥ªnµ¼oÁnµºÊ°³n°Îµ¦³Á·¼o¦oª °µ¥» °´µ¤¸¦³¥³Áª¨µ´ÊÂn 1-6 e Â¨³¤¸°´¦µ
°Á¸Ê¥¸Éµ¤°´¦µ¨µ  ª´¸ÉÎµ´µ
¨»n¤·ÃoÄ®o¦·µ¦·ÁºÉ°ÁnµºÊ°Îµ®¦´¦¥r»·´ÊÄ®¤nÂ¨³Ánµ Â¨³¦´¦¥µ¥r ¹É¦ª¤¹¦¥r´É ¦¥r
Á°¦³r ¦´ ¦¥µ¥r Â¨³¦¥rÄ Á·  ¡µ·¥r °´ ÅoÂ n ¦Ã¥µ¦ µÁ¨È ¦¦¦» ®´ª¨µ ®µ¡nª Á} o 
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°µ¸Ê¥´Ä®o¦·µ¦·ÁºÉ°ÁnµºÊ°Îµ®¦´Á¦ºÉ°´¦Â¨³°»¦rÁ¡ºÉ°µ¦¦³°µ¦»¦· Án Ân¡·¤¡r °¤¡·ªÁ°¦r Á¦ºÉ°¨oµ
¦¼Â¨³°´ ¥µ¥£µ¡ Á}o
·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÂ¨³¦´¦¥µ¥rÁ}®¹ÉÄ»¦·®¨´ °¨»n¤·Ão¸É¤¸µ¦Á·Ãn°ÁºÉ°¤µ¨° Ã¥¤¸°´¦µ
µ¦Á·Ã °Á·Ä®o·ÁºÉ°¼¹¦o°¥¨³ 17.8 µ 106,047.24 ¨oµµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 Á} 124,915.88 ¨oµµ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554
µ¦µÂ¦µ¥¨³Á°¸¥·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÂ¨³¦´¦¥µ¥r
·ÁºÉ°ÁnµºÊ°
¦¥r
´¦¥µ¥r
¦ª¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2552
(¨oµµ)
84,691.48
1,904.91
86,596.39

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2553
(¨oµµ)
104,117.38
1,929.86
106,047.24

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2554
(¨oµµ)
122,986.71
1,929.17
124,915.88

°´¦µµ¦Á·Ã
(¦o°¥¨³)
18.2
0.0
17.8

e 2554 ¨»n¤·Ão (Á¡µ³¦·¬´¸ÉÄ®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ°) Ä®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥r¥¸É®o°ÃÃ¥oµÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ 22 °¸¼»¦o°¥¨³ 16
±°oµ¦o°¥¨³ 11 ¤µoµ¦o°¥¨³ 15 Â¨³¥¸É®o°°ºÉÇ Á¨¸É¥·Á}¦o°¥¨³ 36 °¥°µ¦Ä®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥r´Ê®¤ Â¨³¤¸´nª
µ¦Ä®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÄ®¤nn°¦¥rÄoÂ¨oªÁ¨¸É¥¦o°¥¨³ 78 n° 22 Äe 2554 ´Ê¸Ê ¨»n¤·Ão¤»nÁo¸É³ ¥µ¥»¦··ÁºÉ°Ánµ
ºÊ°n°Å ÁºÉ°µªµ¤o°µ¦·ÁºÉ°¦³Á£¸Ê¥´¤¸°¥¼n¼Â¨³µ¦ ¥µ¥´ª¥´¤¸°¥¼n°¥nµn°ÁºÉ° Â¨³Áoµ¦¦·µ¦¸É¤¸
»£µ¡Â¨³ÎµÁ°¦·µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ ¤µªnµ¸É³Áoµ¦Â n ´oµ¦µµ ´Ê¸Ê µ¦Îµ®°´¦µ°Á¸Ê¥µ¦Ä®o¼o¥º¤¥´
Ä¨oÁ¸¥´°´¦µ¨µ Ã¥³Îµ®¦³¥³Áª¨µÎµ¦³º¼»Á}Åµ¤Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
x ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼o¦·Ã£
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼o¦·Ã£ ÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·Ão Ä®o¦·µ¦·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼o¦·Ã£µ¤ªµ¤o°µ¦ °¨µ Ã¥¤»n Áo
·ÁºÉ°¸É¤¸°´¦µ¨°Â®¨´¦´nµªµ¤Á¸É¥ (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ¸É¥°¤¦´Åo ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼o¦·Ã£
Ân°°Á} 2 ¨»n¤®¨´ º° ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³ Â¨³·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£
· ÁºÉ ° Á¡ºÉ ° µ¦Á®³ Á}  µ¦Ä®o ¦·  µ¦· ÁºÉ° Ân¨¼  oµ ¸Éo ° µ¦ºÊ ° °´  ®µ¦·¤ ¦´¡ ¥rÁ ¡ºÉ ° °¥¼n ° µ«´ ¥ ¦ª¤¹ ·  ÁºÉ °
Á°¦³rÁ¡ºÉ°µ¦Á¦·¤£µ¡¨n°µµ¦Á·Ã¥Äo°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ}®¨´¦³´ ¹É·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³¤¸°µ¥»´ÊÂn 3–30 e
Â¨³¤¸®¨´¦³´ÁÈ¤ªÁ· °´¦µ°Á¸Ê¥Á}Â¨°¥´ªµ¤£µª³¨µ ®¦º°Â¤¸É¤¸µ¦Îµ®°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÄnª 1–
3 eÂ¦ °µ¦¼o
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³¤¸Îµª 1,366.69 ¨oµµ ¨¨¦o°¥¨³ 3.9 Á¤ºÉ°Á¸¥´·ÁºÉ°Á¡ºÉ°
µ¦Á®³  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¸É¤¸Îµª 1,422.29 ¨oµµ µ¦¨¨ °·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³nª®¹ÉÁ}¨µµ¦Îµ¦³
ºÁ·on°¦Îµ® °¨¼oµ Â¨³µ¦³¨°´ª °·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³ÁºÉ°µª·§ÊÎµnª¤
·  ÁºÉ ° Á¡ºÉ ° µ¦°»  Ã£¦· Ã £ Î µ Á·  µ¦Ã¥µµ¦·  Ão Á}  µ¦Ä®o ·  ÁºÉ ° Ân »  ¨´É ª Å Á¡ºÉ ° Î µ ÅÄo Ä 
ª´»¦³rnµÇ Án ·ÁºÉ°nª»¨ ·ÁºÉ°ÎµÎµ³Á¸¥¦¥r Â¨³·ÁºÉ°Îµ®¦´¤µ·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ Á}o Ã¥
°µ¥» °Á·Ä®o·ÁºÉ°°¥¼n¦³®ªnµ 6-30 Áº° ¹Ê°¥¼n´ªµ¤Á®¤µ³¤ °¨´¬³µ¦ÄoÁ·Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³®¸Ê
°¨¼oµ °µ¸Ê ¦·µ¦·ÁºÉ°ÎµÎµ³Á¸¥¦¥rÁ¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£ £µ¥ÄoÂ¦r “·Ão °°Ão Â” ¹ÉÁ}·ÁºÉ°
°Á¦³rÎµ®¦´Áoµ °¦¸Éo°µ¦ÄoªÁ·Á¡ºÉ°Á¡·É¤£µ¡¨n°µµ¦Á· Ã¥¨¼oµ¥´µ¤µ¦Äo¦Åoµ¤· Â¨³Å¤no°
Ã°³Á¸¥¦¥r ¹Éµµ¦·ÃoÅo¡´µ¨·£´r¤µ°¥nµn°ÁºÉ°Á¡ºÉ°Ä®o¦´ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÄ®o¤µ¸É» Ã¥
»Án °·ÁºÉ°ÎµÎµ³Á¸¥¦¥r ·Ão °°Ão Â º° ³ª ¦ªÁ¦Èª Â¨³Ä®o°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÉÎµªnµ·ÁºÉ°»¨´ÉªÅ
°µ¸Ê µµ¦·ÃoÅo¡´µÁ¡·É¤n°µÎµ®nµ¥nµ°°Å¨r www.tiscoautocash.com Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤³ªÄ®o´¨¼oµÄ
µ¦Á oµ¹¦·µ¦¤µ¥·É ¹Ê
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£¤¸Îµª 12,753.92 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 22.6 Á¤ºÉ°Á¸¥´
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ¸É¤¸Îµª 10,405.72 ¨oµµ
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
µ¦µÂ¦µ¥¨³Á°¸¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
·ÁºÉ°ÁnµºÊ°
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£
¦ª¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2552
¨oµµ
¦o°¥¨³
86,596.39
92.3
1,475.83
1.6
5,612.40
6.1
93,684.62
100.0

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2553
¨oµµ
¦o°¥¨³
106,047.24
90.0
1,422.29
1.2
10,405.72
8.8
117,875.24
100.0

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2554
¨oµµ
¦o°¥¨³
124,915.88
89.8
1,366.69
1.0
12,753.92
9.2
139,036.49
100.0

°´¦µµ¦
Á·Ã
(¦o°¥¨³)
17.8
(3.9)
22.6
18.0

¨»n¤¨¼oµÂ¨³n°µµ¦Îµ®nµ¥
Îµ®¦´»¦··ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ ¨»n¤·Ão¤¸¨»n¤¨¼oµÁjµ®¤µ¥Á}»¨´ÉªÅ¸É¤¸¦µ¥Åo¦³ÎµÂ¨³¤¸¦³ª´·µ¦Îµ¦³Á·¸É¸
Ã¥¨»n¤·ÃoÄ®o¦·µ¦·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥nµÎµ´µÄ®n µ µ °µµ¦·Ão Â¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉÄ¨»n¤ ÎµÄ®oµ¤µ¦Ä®o¦·µ¦
¦°¨»¤»£¼¤·£µ Ã¥»¦··ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÎµÁ·µ¦Ã¥¦·¬´¥n°¥ÅoÂn µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) ¦·¬´ ·Ão ÃÁ¸¥ª
¨¸·É Îµ´ Îµ®¦´»¦··ÁºÉ°ÁnµºÊ°´¦¥µ¥rÎµÁ·µ¦Ã¥¦·¬´¥n°¥ º°¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´ ´Ê¸Ê ¨»n¤·Ão¤¸µ¨¼oµ¸É
¤´Énµ´ªÂÎµ®nµ¥ (Dealer) ¹É¨¼oµ¼oÁnµºÊ°nªÄ®nÁ}»¨¦¦¤µ¸É¤¸¦µ¥Åo¦³Îµ Â¨³¤¸¦³ª´·µ¦Îµ¦³Á·¸É¸
Îµ®¦´»¦··ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£¹ÉÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·Ão Â¨³¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´ Ä®o ¦·µ¦¨¼oµ
»¨¦¦¤µ ¹É¤¸¦³ª´·µ¦Îµ¦³Á·¸É¸Â¨³¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³º®¸Ê°¥nµÁ¡¸¥¡°
1.2 ¦·µ¦¦³´¸ª· Â¨³¦³´£´¥ (Bancassurance)
µµ¦·ÃoÅo¦´Ä°»µÁ}µ¥®oµ¦³´¸ª·Â¨³¦³´ª·µ«£´¥µ¦¤µ¦¦³´£´¥ ¦³¦ª¡µ·¥r Äe
2548 Ã¥µµ¦Ä®o¦·µ¦Á}µ¥®oµ¦³´£´¥´ÊÄnª¦³´¸ª· Â¨³¦³´ª·µ«£´¥ Ã¥Ä®o¦·µ¦¦³´£´¥¦³Á£nµ Ç Ân¨¼oµ
µµ¦ ´Ê¸Ê Åo¤¸ªµ¤¦nª¤¤º°´¦·¬´¦³´¸ª·Â¨³¦·¬´¦³´£o¥´ÊÎµ ¸É¤¸ºÉ°Á¸¥Â¨³ªµ¤¤´Éµµ¦Á· Äµ¦°°Â¨·£´r
Ä®oÁ®¤µ³¤´¨»n¤¨¼oµ Â¨³Åo¦´¦³Ã¥r¼»µªµ¤»o¤¦° ¨·£´r¸ÉÎµÁ° Änª¦³´ª·µ«£´¥ ÅoÂn ¦³´£´¥¦¥r
¦³´°´¸£´¥ ¦³´°»´·Á®» ¦ª¤¹¦³´£´¥Ã¦¦oµ¥Â¦ Â¨³¦³´ÁÈÁ¨È nª¨·£´r¦³´¸ª· ÅoÂn ¦³´¸ª·¨»n¤ ¦³´
» £µ¡ ´Ê¸Ê µµ¦¥´Áo¦³´·ÁºÉ°Îµ®¦´¨¼oµÁnµºÊ°¦¥rÂ¨³·ÁºÉ°ÎµÎµ³Á¸¥ Îµ®¦´Äe¸Énµ¤µ °Á®º°µªµ¤
»o¤¦°¸ª·°»´·Á®» Â¨³»¡¡¨£µ¡´Êµª¦Â¨³´Éª¦µª·ÊÁ· ¥´ÅoÁ¡·É¤ªµ¤»o¤¦°¡·Á«¬ °µ·Án Ä®onµ¦´¬µ¡¥µµ¨°´ÁºÉ°µ
°»´·Á®»ÄªÁ· 15,000 µn°¦´Ê Å¤nÎµ´Îµª¦´Ê ¹ÉÁ}µ¦Á¡·É¤»nµ¸É¦´ªµ¤o°µ¦°Á®º°ªµ¤»o¤¦°´ÉªÅ ´Ê¸Ê 
ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¤¸Îµª¨¼oµÁnµºÊ° °µµ¦Îµ¦³´·ÁºÉ°¦¥rÂ¨oªªnµ 360,000 ¦µ¥
2. µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´ (Corporate Banking)
µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´Ä®o¦·µ¦ 3 ¦³Á£´¸Ê
2.1 ¦·µ¦·ÁºÉ°»¦· µÄ®n (Corporate Lending)
¦·µ¦·ÁºÉ°»¦· µÄ®n ÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·Ão Á}µ¦Ä®o¦·µ¦µµ¦Á·Ä¦¼Â °·ÁºÉ°Â¨³¦·µ¦¸É
Á¸É¥ª o°Ä®oÂn¨»n¤¨¼oµ¸ÉÁ}¦·¬´®¦º°¨»n¤°r¦»¦· (Corporate Client) µ¨µ¹ µÄ®n Ã¥¦·µ¦®¨´Á}µ¦Ä®o·ÁºÉ°Á¡ºÉ°
ÎµÅÄoÄª´»¦³roµµ¦¡µ·¥rnµÇ Â¨³µ¦Ä®o¦·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o° Án µ¦ÊÎµ¦³´ °µª´¨ µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µoµµ¦¼oÁ·Â¨³µ¦¦´
Ã¦¦oµ®¸Ê ²¨² Ã¥Ân¦³Á£ °¦·µ¦°°µ¤¨´¬³ °¨·£´rÅo´n°Å¸Ê
x ·ÁºÉ°Á·»®¤»Áª¸¥
·  ÁºÉ ° Á·  »  ®¤»  Áª¸ ¥  Á}  ·  ÁºÉ ° Á¡ºÉ ° Á¦· ¤ £µ¡¨n ° Â¨³¦· ® µ¦¦³ÂÁ·  Î µ ®¦´  » ¦ ·  n µ Ç Ã¥Á¡µ³
£µ°»µ®¦¦¤Â¨³»¦·¸É¤¸¨´¬³Á}§¼µ¨ Án µ¦Ä®o·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦´ÉºÊ°ª´»· µ¦´ÁÈ·oµÁ¡ºÉ° µ¥ µ¦ µ¥Îµ¦³
ºÁoµ®¸Êµ¦oµ¦³¥³´Ê Á}o ·ÁºÉ°¦³Á£¸ÊÁ}·ÁºÉ°¦³¥³´Ê¸Éµ¤µ¦Á·ÄoÂ¨³Îµ¦³ºÅo£µ¥ÄªÁ·¸ÉÎµ®¨°
¦³¥³Áª¨µµ¦¼o nªÄ®n¤¸µ¦Îµ®°µ¥»ªÁ·ÅªoÅ¤nÁ· 1 e Ã¥³¤¸µ¦ªªÁ·Á}¦³Îµ»e
x ·ÁºÉ°Ã¦µ¦Â¨³·ÁºÉ°¦³¥³¥µª
·  ÁºÉ ° Ã¦µ¦Â¨³·  ÁºÉ ° ¦³¥³¥µª Á}  ·  ÁºÉ ° ¸É Ä ®o Â n Ã ¦µ¦¡´  µ» ¦ ·  ¦³¥³µ¨µÂ¨³¦³¥³¥µª ¸É ¤¸
ª´»¦³rµ¦ÄoÁ·¼o´Á Ã¥¤¸¨´¬³Ã¦µ¦¸ÉÁ}µ¦µ¥Åo °¨¼oµÂ¨³µ¤µ¦¦ª°ªµ¤º®oµ °Ã¦µ¦Åo
·ÁºÉ°Ã¦µ¦Â¨³·ÁºÉ°¦³¥³¥µªnªÄ®nÁ}·ÁºÉ°¸É¤¸Îµ®µ¦Îµ¦³ºÁ·Åªo´ Á Ä®o°¨o°´Îµ®Áª¨µÂ¨³ªµ¤
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
º ®o µ °Ã¦µ¦®¦º ° ¦³ÂÁ·   °Ã¦µ¦®¦º ° °·  µ¦¨¼  o µ ´Ê  ¸Ê  µµ¦¤¸  Ã¥µ¥Ä®o  µ¦´ »  ·  ÁºÉ ° Ân
£µ°»µ®¦¦¤Â¨³µ¦¨·Ä¦¼ÂnµÇ »£µ»¦· Ã¥Á¡µ³¨»n¤»¦·¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦¡´µ¦³Á« ¨´¬³
·ÁºÉ°Ã¦µ¦Â¨³·ÁºÉ°¦³¥³¥µª ÅoÂn ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦n°¦oµÃ¦µ ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦ ¥µ¥µ¦³°µ¦®¦º° ¥µ¥»¦·
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦n°¦oµ®¤¼noµ´¦¦ ®¦º°°µµ¦» ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦´Á®¤µn°¦oµ¦³µµµ¦¼Ã£¡ºÊµ ®¦º°µ¦³¤¼¨
µÄ®n ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°ºÊ°Â¨³·´Ê°»¦rÁ¦ºÉ°´¦ µÄ®nÄÃ¦µ°»µ®¦¦¤ Á}o
x ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦¡µ·¥r°ºÉ
°µ·ÁºÉ° 2 ¦³Á£´¨nµª oµo µµ¦·Ão¥´Ä®o·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦¡µ·¥r¸É¤¸ª´»¦³r®¦º°¨´¬³µ¦
¼o¥º¤Â°ºÉ Án ·ÁºÉ°¸É¤¸®¨´¦³´Á}Á· µ®¦º°·¦´¡¥r£µ¡¨n° ¹ÉÁ}·ÁºÉ°Ä¦³¥³´Ê¹µ¨µ ¸É¤¸·¦´¡¥r
£µ¡¨n° (Marketable Asset) Á}®¨´¦³´ Â¨³ ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦¨» ¹ÉÁ}·ÁºÉ°Ä¦³¥³µ¨µ¹¦³¥³¥µª ¸É¤¸
·¦´¡¥r¸É¼o¼oºÊ°Á¡ºÉ°µ¦¨»Á}®¨´¦³´ Án °´®µ¦·¤¦´¡¥r ®¦º°·¦´¡¥r°ºÉ Ã¥¤¸ÁºÉ°Å ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³Îµ®µ¦Îµ¦³
ºµ¤ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦oµ¦µ¥Åo °·¦´¡¥r´Ê (Operating Asset)
x ¦·µ¦°°®´º°ÊÎµ¦³´Â¨³°µª´¨´ÌªÁ·
µµ¦·ÃoÄ®o¦·µ¦°°®´º°ÊÎµ¦³´Â¨³°µª´¨´ÌªÁ· Îµ®¦´¨¼oµ¸Éo°µ¦ÄoÄµ¦ÎµÁ·µµ¦³Á£¸É
ÎµÁ}o°¤¸µ¦ªµ®´º°ÊÎµ¦³´Ä®o´®nª¥µ¼oªnµoµnµÇ Án µ¦¥ºÉ¦³¤¼¨µnµÇ ¹ µ¦ÊÎµ¦³´¨µ
n°¦oµ ®¦º°µ¦°°®´º°ÊÎµ¦³´µ¦´ÉºÊ°Ä®o´¼o¨· Án µ¦ºÊ°ª´»·Á}Îµª¤µ ´Ê¸ÊÁºÉ°Å °®´º°ÊÎµ¦³´
µ¤µ¦¦´Ä®oÁ oµ´ªµ¤o°µ¦ °¼o¦´¨¦³Ã¥rÅo
x ¦·µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µ Â¨³¦·µ¦°ºÉÇ oµÁ·¼o
µµ¦·ÃoÄ®oÎµ¦¹¬µÂ¨³¦·µ¦°ºÉoµÁ·¼o¸É¦ª¦ Án µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µoµÃ¦¦oµµµ¦Á· Â¨³µ¦
¦´Ã¦¦oµ®¸Ê (Loan Restructuring) µ¦Á}¼o ´®µÁ·¼o¦nª¤ (Syndicated Loan Arranger) ´ªÂ·ÁºÉ° (Facility Agent)
Â¨³´ªÂ®¨´¦³´ (Security Agent) Á}o
x ¦·µ¦´ÃÁ¸¥
»¦·µ¦Ä®o¦·µ¦´ÃÁ¸¥ ¦³°oª¥µ¦ÁÈ¦´¬µ¦´¡¥r·Â¨³®¨´¦´¡¥r Îµ¦³¦µµÂ¨³n¤°®¨´¦´¡¥r µ¦
·µ¤··¦³Ã¥rnµÇ Ä¦´¡¥r· °¨¼oµ °´ÅoÂn °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °»nª»¨ »¨¦¦¤µ Â¨³··»¨
¨°µ¦¦´¦°¤¼¨nµ¦´¡¥r·»·Ä®o´°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
2.2 ¦·µ¦·ÁºÉ°»¦· µ¨µ (Commercial Lending)
¦·µ¦·ÁºÉ°»¦· µ¨µÄ®o¦·µ¦·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦¡µ·¥r Äµ¦¦³°»¦· µ¨µÂ¨³ µ¥n°¤Á}®¨´ °µ·
·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼oÂÎµ®nµ¥¦¥r ·ÁºÉ°Á·»®¤»Áª¸¥ ·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼oÎµ®nµ¥¦¥r Â¨³·ÁºÉ°»¦·ÁnµºÊ°Â¨³¨¸·É Îµ®¦´¨¼oµÄ£µ
»¦·nµÇ Án »¦·¥µ¥rÂ¨³·Ênª¦¥r Â¨³»¦·µ¦ nÂ¨³Ã¨··r Á}o
´Ê¸Ê  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸·ÁºÉ°»¦·Îµª 32,348.73 ¨oµµ (·Á}¦o°¥¨³ 17.5 °·ÁºÉ°¦ª¤)
Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 44.2 µ 22,431.58 ¨oµµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553 ³¸É·ÁºÉ°»¦· µ¨µÂ¨³ µ¥n°¤¤¸Îµª 13,628.40 ¨oµ
µ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 44.6 Á¤ºÉ°Á¸¥´·Êe 2553 ¸É¤¸Îµª 9,425.41 ¨oµµ µ¤µ¦Á¡·É¤ ¹Ê°¥nµ¤µ °·ÁºÉ°Á¡ºÉ°¼oÎµ®nµ¥¦¥r Ã¥¤¸
¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
µ¦µÂ¦µ¥¨³Á°¸¥·ÁºÉ° °¨»n¤·Ão
¦³Á£»¦·
µ¦¨·Â¨³µ¦¡µ·¥r
°´®µ¦·¤¦´¡¥rÂ¨³µ¦n°¦oµ
µµ¦¼Ã£Â¨³µ¦¦·µ¦
·ÁºÉ°»¦·°ºÉÇ
¦ª¤·ÁºÉ°»¦·
·ÁºÉ° µ¨µÂ¨³ µ¥n°¤
·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ Â¨³·ÁºÉ°°ºÉ
¦ª¤·ÁºÉ° °¨»n¤

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2552
¨oµµ
6,811.98
6,167.64
1,781.04
118.13
14,878.78
4,669.58
93,684.62
113,232.98

¦o°¥¨³
6.0
5.4
1.6
0.1
13.1
4.1
82.7
100.0

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2553
¨oµµ
10,996.33
6,374.43
4,905.58
155.24
22,431.58
9,425.41
117,875.24
149,732.23

¦o°¥¨³
7.3
4.3
3.3
0.1
15.0
6.3
78.7
100.0

 ª´¸É
31 ´ªµ¤ 2554
¨oµµ
¦o°¥¨³
16,368.35
8.8
8,789.92
4.8
6,862.20
3.7
328.26
0.2
32,348.73
17.5
13,628.40
7.4
139,036.49
75.1
185,013.62
100.0

°´¦µµ¦Á·Ã
(¦o°¥¨³)
48.9
37.9
39.9
111.5
44.2
44.6
18.0
23.6

¨»n¤¨¼oµÂ¨³n°µµ¦Îµ®nµ¥
¨»n¤¨¼oµÁjµ®¤µ¥Á}¨»n¤¨¼oµÁ·¤¸É¤¸ªµ¤´¤¡´r´µµ¦¤µµ Â¨³¨»n¤¨¼oµÄ®¤nµ£µ»¦·Îµ´¸Énª¥Ä
µ¦¨´´Á«¦¬· °¦³Á« Â¨³Åo¦´µ¦´»µ£µ¦´ Án µ¦¨» °»µ®¦¦¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´¥µ¥r/·Ênª
µ¦Á¬¦Â¨³µ¦Â¦¦¼°µ®µ¦ µ¦ nÂ¨³¦³¨°··r Â¨³°»µ®¦¦¤dÃ¦Á¤¸ Á}o °µ¸Ê¥´Ä®oªµ¤Îµ´´
µµ¦¼Ã£¡ºÊµ Án ¡¨´µ °´®µ¦·¤¦´¡¥r µ¦n°¦oµÂ¨³ª´»n°¦oµ Â¨³µµ¦¼Ã£¸É¤¸µ¦¡´µ°¥nµn°ÁºÉ°
µµ¦·ÃoÄ®o¦·µ¦·ÁºÉ°»¦· µÄ®n Â¨³ µ¨µnµÎµ´µÄ®nÄ¦»Á¡² Â¨³µ µÄnµ´®ª´
{» ´ Áoµ ®o µ¸É µ¦¨µ °µµ¦³· n° ´¨»n¤ ¨¼o µÃ¥¦ ®¦º° Äµ¦¸ ¨¼o µ¸É  Ä°µ·n ° µµ¦ÈÅ o
°µ¸Ê µµ¦¥´¤¸µ¦¦³µ´¤¡´rnµµºÉ°Ã¬µnµÇ Án ª·¥» ºÉ°·É¡·¤¡r °·Á°¦rÁÈ Á}o
2.3 ¦·µ¦ªµ·· (Investment Banking)
¨. ·Ão Á}®¹ÉÄ¼oÎµµ¦Ä®o¦·µ¦ªµ·· ¸ÉÅo¦´ªµ¤ÅªoªµÄ¤µ°¥nµ¥µªµªnµ 38 e µªµ¤Á¸É¥ªµÂ¨³
¦³µ¦rÄµ¦Ä®oÎµ¦¹¬µµµ¦Á·Ân¨¼oµ´Ê£µÁ°Â¨³£µ¦´Á}¸É¥°¤¦´°¥nµªoµ ªµªnµÁ}¸¤¸É¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤
ÎµµÄ»¦·Â¨³°»µ®¦¦¤¦³Á£nµÇ Án ¡¨´µ ÊÎµ¤´Â¨³pµ Ã¦¤µ¤ µµ¦ n Ã¦¡¥µµ¨ ´Á· ¨°
°»µ®¦¦¤µ¦¨· ¦ª¤´Ê¤¸ªµ¤¦¼ooµ¨µÁ· ¨µ¦µµ¦» ¨µ¦µµ¦®¸Ê ´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á« ¨. ·Ão Åo¦´ªµ¤Á®È°µ
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄ®o¦³°»¦·¸É¦¹¬µµµ¦Á· Â¨³Åo¦´Ä°»µµ¦³¦ªµ¦¨´Ä®o
¦³°»¦·µ¦´Îµ®nµ¥®¨´¦´¡¥r Á¡ºÉ°Ä®o¦·µ¦oµ¸É¦¹¬µµµ¦Á·°¥nµ¦ª¦ ¦ª¤¹µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Â¨³¼o´µ¦
µ¦´Îµ®nµ¥®¨´¦´¡¥r»¦³Á£ Å¤nªnµ³Á}¦µµ¦» ¦µµ¦®¸Ê ¦µµ¦¹É®¸Ê ¹É» °µ¸Ê¥´Îµ®oµ¸ÉÁ}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Ä
µ¦ª¦ª¤·µ¦ µ¦Â¦¦¼¦´ª·µ®· µ¦´®µÁ·¼o¥º¤ µ¦¦´Ã¦¦oµµµ¦Á· µ¦«¹¬µªµ¤Á}ÅÅo °Ã¦µ¦ µ¦¦³Á¤·
¤¼¨nµ·µ¦ Â¨³µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µµµ¦Á·ÄoµnµÇ
Îµ®¦´¨µ¸ÉÎµ´ °e ¡.«. 2554 ÅoÂn µ¦Á}®¹ÉÄ¼o´µ¦µ¦´Îµ®nµ¥Â¨³¦´¦³´µ¦Îµ®nµ¥¦nª¤ Îµ®¦´
µ¦Á° µ¥®»oµ¤´Á¡·É¤»ÂÁ¡µ³Áµ³ ° ¤. ®ª·¦·¥µ¸¨°·´¦¸ ¤¼¨nµ 3,144 ¨oµµ µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Ä®o´
¤. Á°È¤ Á°¢ °¸ ¸ Äµ¦Á oµºÊ°·µ¦ °¦·¬´°ºÉÇ Ä°»µ®¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¦ª¤ 3 ¨»n¤¦·¬´ Ä¦µªÁ¸¥ª µ¦Á}¸É¦¹¬µ
µµ¦Á·Ä®o´ ¤. ÃÃ¥-Å¥ °¦r°Á¦´É Äµ¦¨»Ä®»o»¦·¤··Á¡·É¤»¤¼¨nµ 1,100 ¨oµµ ° . ª¦µ¦Å¢¢jµ ¹ÉÁ}¼o¨·
Å¢¢jµ¦µ¥Á¨È (SPP) µ 110 MW µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Ä®o´ ¤. ÊÎµ¦³µÅ¥ Äµ¦¨»Ä®»o ° . ¸.Á. ¡µªÁª°¦r ¤¼¨nµ
2,760 ¨oµµ µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Â¨³´ªÂÄµ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥r ° . ÊÎµµ¨¤·¦¨ Â¨³ OSK Investment Bank Berhad Ä
µ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°®»oµ¤´ ° ¤. ¥¼ÅÁÈ Âµ¦r Á°¦r¤·´¨ Â¨³ ¨. ¸¢d µ¤¨Îµ´ ¨°µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Äµ¦ºÊ°
µ¥·µ¦Â¨³µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µ°ºÉ Ç °¸®¨µ¥µ
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3. µ¥´µ¦¸Â¨³°» (Wealth & Asset Management)
µ¥´µ¦¸Â¨³°»Ä®o¦·µ¦ 6 ¦³Á£´¸Ê
3.1 ¦·µ¦¨¼oµ¸· (Private Banking)
Á}µ¦Ä®o¦·µ¦Ân¨¼oµ¸É¤¸Á·°°¤¡¦o°¤³¨»´ÊÂn 20 ¨oµµ ¹ÊÅ ¦³°oª¥¦·µ¦Á· µ ¦·µ¦¦·®µ¦
´µ¦µµ¦Á· Â¨³Ä®oÎµ¦¹¬µÄoµµ¦¦·®µ¦´µ¦µµ¦Á·Â¨³µ¦¨» Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ Äe 2554
µµ¦·ÃoÅo¤¸µ¦¡´µ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦oµµ¦Á·¸ÉÃÁn Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦µµ¦Á·¸É®¨µ®¨µ¥Åo°¥nµ¦oª
nªoeµµµ¦·Ão ÅoÎµµ¦Ád´ª “·Ão Áª¨r (TISCO Wealth) ¦·µ¦¸É¦¹¬µµµ¦Á·Â¨³µ¦¨»¦ª¦ ¹É³nª¥°
Ã¥r»ªµ¤o°µ¦oµµ¦°°¤Â¨³µ¦¨» ´Ê¦·µ¦µµ¦ ®¨´¦´¡¥r Â¨³´µ¦°» ÅªoÄ¸ÉÁ¸¥ª Ã¥¦·µ¦ TISCO Wealth
Ân¨»n¤¨¼oµ°°Á} 2 ¨»n¤ º° ¨»n¤·Ão Â¡¨·´¤ (TISCO Platinum) ¹ÉÁ}¨»n¤¨¼oµ¸É¤¸µÁ· µ °» ®¦º°¡°¦r®»o ¦ª¤´°¥¼n¸É
5 -20 ¨oµµ Â¨³¨»n¤ ·Ão Å¡¦Áª (TISCO Private) Á}¨»n¤¨¼oµ¸É¤¸µÁ· µ °» ®¦º°¡°¦r®»o ¦ª¤´°¥¼n¸É 20 ¨oµµ ¹ÊÅ
Îµ®¦´oµ··¦³Ã¥r °¨¼oµ TISCO Wealth ³Áoªµ¤Á}Á°··ÍÁ®º°¦³´ Å¤nªnµ³Á}·¦¦¤¸¯µ µ¦
n°Á¸É¥ª µ¦¼Â¨» £µ¡ Â¨³°£·´µµ¦nµÇ °µ· µ¦Îµ»¦¦¦¤µµ¦Á·Ã¥Åo¦´µ¦¥Áªonµ¦¦¤Á¸¥¤ ¦·µ¦nª¥Á®¨º°»Á·
µµ¦Â¡¥r»¡ºÊ¸ÉÃ¨ (International SOS) ¨°µ¦°´¡Áµµ¦rµ¦¨» ´´¤¤µµ¦Á·µ¦¨»¸É³´ ¹Ên°ÁºÉ°
¨°´Êe Â¨³µ¦¦oµµ¸É¦´¦°Â¨³Ä®o¦·µ¦¨¼oµ¡·Á«¬  Îµ´µÄ®n·Ão Á¡ºÉ°ªµ¤³ªµ¥Â¨³ªµ¤Á}nª´ª¼»
°µ¸Ê¥´Åo´Îµ Expert's View ¦µ¥µ£µª³Á«¦¬·Â¨³µ¦¨»¦µ¥Áº° ¸ÉÁµ³¨¹¹ÂªÃo¤ °µ¦¨»Ä·¦´¡¥r¦³Á£nµÇ
´ÊÁ· µÂ¨³¦µµ¦®¸Ê ¨µ®»oÅ¥ ¨µ®»onµ¦³Á« Â¨³·oµÃ££´r ¹ÉÁ¥Â¡¦n°¥¼nÁªÅr www.tiscowealth.com ÅªoÄ®o¦·µ¦
°¸oª¥ Â¨³Änª¨µ¥e ÅoÁd´ª¦·µ¦ “Wealth on demand” ¦·µ¦µµ¦µÃ¦«´¡rµ·Ão Îµ®¦´¨¼oµ TISCO Wealth Ã¥¨¼oµ
µ¤µ¦Îµ»¦¦¦¤µµ¦Á·nµµÃ¦«´¡rÅo ¹É´Á}¦·µ¦¸É´¦¦¤µÁ¡ºÉ°°Îµª¥ªµ¤³ªÄ®o´¨¼oµÂ¨³¤¸ªµ¤¨°£´¥¼
3.2 ¦·µ¦Á· µ¦µ¥¥n°¥ (Retail Deposit)
µµ¦·ÃoÅo¤¸µ¦¦³¤Á·°°¤Ã¥µ¦Ä®o¦·µ¦¦´ µÁ·¦³Á£nµÇ Án Á· µ¦³Â¦µ¥ª´ Á· µ°°¤¦´¡¥r
Â¨³Á· µ¦³Îµ ¦ª¤¹¦·µ¦oµµ¦Á·¸ÉÁ¸É¥ª o° Án µ¦°°ÂÁ¸¥¦rÁÈÂ¨³ÁÈnª»¨ µ¦Á¦¸¥ÁÈÁÈ Â¨³¦·µ¦Á·Ã° Ã¥
µµ¦ÅoÁdÄ®o¦·µ¦´¨nµª ´Ê¸ÉÎµ´µÄ®n Â¨³µ µ °µµ¦»Â®n Äe 2554 µµ¦·ÃoÅoÎµµ¦Ád´ªÁ· µ°°¤¦´¡¥r
Å¤°r(Diamond Savings) ¹ÉÁ}´¸°°¤¦´¡¥r¦¼ÂÄ®¤n ¸Éµ¤µ¦ µÅo´Ê¨¼oµ»¨ (Individuals) Â¨³ ¨¼oµ¨»n¤°r¦
(Corporate) Ä®o¨°Â¼ ··¦³Ã¥r¸É¨¼oµÅo¦´º° µ¦Á·°Á·ÅoÅ¤nÎµ´Îµª¦´Ê ¥Áªonµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦°°´¦ ¨°
nµ¦¦¤Á¸¥¤¦µ¥eÎµ®¦´´¦·ÃoÁ¡¦·r Â¨³¥´Åo¦´ ¥Áªoµ¦ÁÈnµ¦¦¤Á¸¥¤Îµ®¦´¦·µ¦Ã°Á·°´Ã¤´·¦³®ªnµ¼n´¸°°¤¦´¡¥rÅ
¤°r´´¸°°¤¦´¡¥r ®¦º° ¦³Â¦µ¥ª´ °µµ¦·Ão °µ¸Ê ´¸Á· µ°°¤¦´¡¥r Å¤°r¥´Äo®´´¸ºÊ° µ¥®»o®¦º°°»
nµ¨./¨. ·ÃoÅooª¥ ¹É¨·£´r´¨nµªÅo¨°¦´µ¨¼oµÁ}°¥nµ¸ µµ¦¥´ÁdÄ®o¦·µ¦µ µµµ¦Á¡·É¤Á·¤ Ã¥Á¡µ³
µ¤Â®¨n»¤Îµª 4 Â®n ¦³°oª¥ µ µÁ°³¤°¨¨r µ³d, µ µ¢dªÁ°¦r¡µ¦r ¦´·, µ µÁÈ¦´¨ ¨µ¡¦oµª Â¨³µ µÁÈ¦´¨
¦µ¤°·¦µ Ã¥Á}µ µÁÈ¤¦¼Â¸Éµ¤µ¦Ä®o¦·µ¦¦°¨»¤¨·£´rµµ¦Á· Â¨³µ¦¨»»¦³Á£ °¨»n¤·Ão
3.3 ¦·µ¦µ¥®oµº°Ê µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ´ÉªÅ (Private Sales Brokerage)
¦·µ¦µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ´ÉªÅ ÎµÁ·µ¦Ã¥ ¦·¬´®¨´¦´¡¥r·Ão Îµ´ (“¨.·Ão”) Ã¥¤¸µ¦
Ä®o¦·µ¦Ä¦³Á«nµÎµ´µÄ®nÄ¦»Á¡¤®µ¦ Â¨³µ µ °¦·¬´ 1 Â®n ÄÁ ¦»Á¡¤®µ¦ º° «¼¥rµ¦oµÁ°¡¨³µ Â¨³
°¸ 4 Â®n ÄÁ nµ´®ª´ ÅoÂn Á¸¥Ä®¤n ¦¤ ¦¦µ¸¤µ Â¨³°»¦µ¸ ´Ê¸Ê ´¨»´ÉªÅ´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á«µ¤µ¦Äo¦·µ¦nµ
n°µµ¦ºÊ° µ¥nµ¦³µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¸É¤¸Áoµ®oµ¸Éµ¦¨µ¼Â¨ Â¨³¦³Á¦º° nµ¥µ°·Á°¦rÁÈ (Internet) ¸É³¤¸µ¦Á¡·É¤µ¦
Ä®o¦·µ¦Ä»µ µ °µµ¦·Ão´Éª¦³Á« ÁºÉ°µ¦·¬´¤»nÁoµ¦¦·µ¦¸É¤¸»£µ¡ Îµ¹¹ªµ¤¡¹¡°Ä¼» °¨¼oµ Â¨³¥¹¤´É
Ä¦¦¥µ¦¦ªµ¤Ã¦nÄ¼o°Á}Îµ´
¨. ·Ão ¤¸nªÂn¨µÄµ¦Ä®o¦·µ¦µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ´ÉªÅ  ·Êe 2554 Ánµ´¦o°¥¨³ 2.1
Á¡·É¤ ¹Êµe 2553 ¸É¤¸nªÂnµ¦¨µ¦o°¥¨³ 1.9 Îµ®¦´¨¥»rµoµµ¦¨µ °¨¼oµ´ÉªÅ ¦·¬´ÅoÄo¨¥»rÄÁ·¦»´Êoµ
µ¦¨µÂ¨³µ¦ µ¥ ¨°µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤¦¼ooµµ¦¨»Ân¨¼oµ°¥nµn°ÁºÉ°
Äe 2554 ¦·¬´Åo ¥µ¥µ¦Ä®o¦·µ¦µ¥®oµºÊ° µ¥¦µµ¦°»¡´r Ã¥Á¡·É¤¦·µ¦ºÊ° µ¥¢dªÁ°¦r¸É°oµ°·´°Îµ
ÊÎµ®´ 10 µ (Mini Gold Futures) Â¨³Á¡·É¤¦³¥³Áª¨µµ¦Ä®o¦·µ¦Îµ®¦´µ¦ºÊ° µ¥¢dªÁ°¦r¸É°oµ°·´°ÎµÄnªÁª¨µ 18:00 . –
22:00 . °µ¸Ê ¨. ·ÃoÅoÁdÄ®o¦·µ¦¢dªÁ°¦r¸É°oµ°·´¦µµÊÎµ¤´ (Oil Futures) Á¡ºÉ°Á¡·É¤µÁ¨º°Äµ¦¨»Â¨³°°ªµ¤
o°µ¦ °¨¼oµ°¥nµ¦ª¦ °µ¸Ê ¨. ·Ão¥´ÅoÁ¦·É¤Ä®o¦·µ¦Ã¦µ¦³¤®»oÎµ®¦´¡´µ¦·¬´³Á¸¥ (Employee Joint
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Investment Program - EJIP) Ã¥¤¸¦·¬´Á¦·Ã££´r°µ®µ¦ Îµ´ (¤®µ) - CPF Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦´¨.·ÃoÁ}¦µ¥Â¦¹É¤¸Îµª
¡´µÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦´¨nµª¤µªnµ 2,000  Äe 2553 Â¨³Äe 2554 ¦·¬´ Å¤Á°¦r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´
¥¼·Áª°¦rÂ¨ Â°°¦rÁor Â°r Á¤·´¨r Îµ´ (¤®µ) ÅoÁ oµ¦nª¤Ã¦´¨nµªoª¥ °µ¸Ê ¨. ·ÃoÁdÄ®o¦·µ¦µ¦ºÊ° µ¥
®¨´¦´¡¥rÄnµ¦³Á«Ä®oÂn´¨»µ´ ¹ÉÅo¦´µ¦°¦´¸É¸ Äoµµ¦Ä®oªµ¤¦¼oÂn´¨» ¨.·ÃoÅo´·¦¦¤¦³»¤Á·
·´·µ¦¨°ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³¦µµ¦°»¡´rnµ¦³°·Á°¦rÁÈÄ®o´¨»Åo¨°ºÊ° µ¥Ä¦³Îµ¨° ¦ª¤¹µ¦´°¦¤
ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´µ¦¨»Ä®oÂn´¨»´Ê¦µ¥»¨Â¨³µ´Ã¥Åo¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°n°ÁºÉ°
µ¦µÂ o°¤¼¨»¦·®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ»¨ ° ¨. ·Ão
o°¤¼¨»¦·®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ»¨
¤¼¨nµµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµ»¨

(®nª¥: ¨oµµ)
e 2554

e 2553

e 2552
107,806.35

162,094.05

158,875.15

2.9
2.0

2.7
1.9

2.6
2.1

/1

nªÂnµ¦¨µ¦ª¤ °¦·¬´ (¦o°¥¨³)
nªÂn¨µ °¨¼oµ»¨
/1

¦ª¤´Ê¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄ®¤n Å¤n¦ª¤ Proprietary Trading
¸É¤µ: ¦·¬´®¨´¦´¡¥r·Ão Îµ´

3.4 ¦·µ¦µ¥®oµº°Ê µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£µ´ (Institutional Brokerage)
¦·µ¦µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£µ´ ÎµÁ·µ¦Ã¥ ¨. ·Ão ¹ÉÁ}¤µ·®¤µ¥Á¨ 2 °¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥¤¸Îµ´µÄ®nÄ¦»Á¡¤®µ¦Á}n°µµ¦Ä®o¦·µ¦  ·Êe 2554 ¨. ·Ão ¤¸nªÂn¨µÄµ¦Ä®o¦·µ¦
µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£µ´¦o°¥¨³ 2.5 ÂnÁ}nªÂn¨µµ´Ä¦³Á«¦o°¥¨³ 2.8 Â¨³µ´nµ¦³Á«¦o°¥¨³ 2.3
´Ê¸Ê Äe 2554 ¦·¬´Äo¨¥»rÄÁ·¦»´Êoµµ¦¨µÂ¨³µ¦ µ¥°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Îµ¦·¬´³Á¸¥´ÊÎµ °¦³Á«Å¡³Ä®o o°¤¼¨
Ân´¨»nµ¦³Á«´ÉªÃ¨ Â¨³µ¦´¦³»¤´¤¤µµoµ¨µÁ·Â¨³¨µ»°¥nµn°ÁºÉ° °µ¸Ê ¦·¬´¥´¡´µ¨µª·´¥¸É¤¸
»£µ¡
µ¦µÂ o°¤¼¨»¦·®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµµ´ ° ¨. ·Ão
o°¤¼¨»¦·®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµµ´

e 2552

¤¼¨nµµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦³Á£¨¼oµµ´
- ¨¼oµµ´Ä¦³Á«
- ¨¼oµµ´nµ¦³Á«
nªÂn¨µ °¨¼oµµ´/1 (¦o°¥¨³)
- ¨¼oµµ´Ä¦³Á«
- ¨¼oµµ´nµ¦³Á«

111,572.80
59,270.90
52,301.90
3.2
3.4
3.0

/1

¦ª¤´Ê¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄ®¤n
¸É¤µ: ¦·¬´®¨´¦´¡¥r·Ão Îµ´
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e 2553
171,117.30
104,749.29
66,368.31
3.2
3.8
2.6

(®nª¥: ¨oµµ)
e 2554
162,427.78
88,416.48
74,011.30
2.5
2.8
2.3
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3.5 ¦·µ¦´µ¦°» (Asset Management)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´ (“¨. ·Ão”) ¦³°»¦·´µ¦°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °»nª»¨
Â¨³°»¦ª¤ £µ¥ÄoÄ °»µ¦³°·µ¦´µ¦°»¦ª¤ Â¨³Ä°»µ¦³°»¦·´µ¦°»nª»¨ ¹É °°Ã¥
¦³¦ªµ¦¨´ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ °¨·£´rÂ¨³¦·µ¦´n°Å¸Ê
x °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
¨. ·Ão Ä®o¦·µ¦oµµ¦´µ¦°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡Ân¦·¬´Â¨³··»¨nµÇ ¦ª¤¹µ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÄµ¦
´  ´Ê  °»  Î µ ¦°Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡ µ¦³Á¸ ¥ ´  ´Ê  °»  ¦·  µ¦o µ ³Á¸ ¥ ¤µ·  Â¨³µ¦Ä®o Î µ ¦¹  ¬µ¸É Á ¸É ¥ ª o ° Ân
³¦¦¤µ¦°»  Â¨³¤µ·  °»  ´Ê  ¸Ê  µ¦´  µ¦¨»  ³¦°¨» ¤ µ¦¨»  Ä®¨´  ¦´ ¡ ¥r  ¦³Á£n µ Ç Án 
¡´´¦ ®»o¼o ®»o» Â¨³®nª¥¨» £µ¥Äoªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦°»
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨. ·Ão ¤¸°»£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦ 78 °» ¤¸ µ¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· 85,028.35
¨oµµ Ã¥¤¸¦·¬´µ¥oµ¤°ªµ¤ÅªoªµÄÄ®o ¨. ·Ão Á}¼o¦·®µ¦°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¦ª¤´Ê·Ê 2,939 ¦·¬´ ¤¸Îµª
¤µ·¦ª¤ 455,450 ¦µ¥ ¨.·Ão¤¸nªÂnµ¦¨µ°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¦o°¥¨³ 13.8 °¥¼nÄ°´´
¸É 3 Ä¨µ Ã¥¦µ¥¨³Á°¸¥ °¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· Ânµ¤¦³Á£ °°»Á}´¸Ê

°»Á¸É¥ª
°»¦nª¤»
°»¦´ª·µ®·
°»®¨µ¥Ã¥µ¥µ¦¨»

21,732.30
22,445.56
9,796.43
16,487.06

18,401.84
22,287.52
4,292.30
32,284.03

20,304.09
23,240.81
4,420.92
37,062.52

(®nª¥: ¨oµµ)
°´¦µµ¦Á·Ã
(¦o°¥¨³)
10.3
4.3
3.0
14.8

¦ª¤

70,461.35

77,265.69

85,028.35

10.0

°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡

e 2552

e 2553

e 2554

x °»nª»¨
¨. ·Ão Ä®o¦·µ¦´µ¦¨»Ân¼o¨»´Ê»¨¦¦¤µ ³»¨Â¨³··»¨ µ¦´µ¦°»nª»¨³
¦°¨»¤µ¦´µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r¦³Á£nµÇ Án ¡´´¦ ®»o¼o ®»o» Â¨³®nª¥¨» Ã¥¡·µ¦µµ¦³´ªµ¤
Á¸É¥¸ÉÁ®¤µ³¤´¨¼oµÂ¨³¤¸µ¦´Îµ¦µ¥µ¦»Â¨³¦³Á¤·¨Ä®oÂn¨¼oµ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨.·Ão ¤¸°»£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦ 338 °» ¤¸ µ¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· 36,814.50
¨oµµ ¨.·Ão¤¸nªÂnµ¦¨µ°»nª»¨  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¦o°¥¨³11.6 °¥¼nÄ°´´¸É 2 Ä¨µ Ã¥
¦µ¥¨³Á°¸¥ °¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· Ânµ¤¦³Á£ °¼o¨» Á}´¸Ê
°»nª»¨
··»¨
»¨¦¦¤µ
¦ª¤

e 2552

e 2553

30,524.33
7,273.10
37,797.42

33,638.27
8,389.19
42,027.46

(®nª¥: ¨oµµ)
°´¦µµ¦Á·Ã
e 2554
(¦o°¥¨³)
27,482.02
(18.3)
9,332.48
11.2
36,814.50
(12.4)

x °»¦ª¤
¨. ·Ão Ä®o¦·µ¦´µ¦°»¦ª¤Ã¥Á° µ¥®nª¥¨»n°´¨»¦µ¥¥n°¥´ÉªÅ Ã¥¡·µ¦µªµ¤o°µ¦
°¼o¨» ¨. ·Ão Áoª·¸µ¦´µ¦¨»¸É¤¸¦³··£µ¡ Ã¥¤¸µ¦«¹¬µÂ¨³ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á¡ºÉ°µ¦¨»°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
¦ª¤¹µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Äµ¦¨» Â¨³¦µ¥µ£µ¡¨µµ¦¨»Â¨³ªµ¤Á¸É¥Äµ¦¨»Ä®o¼o¨»¦µ°¥nµ
¤ÉÎµÁ¤°
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨. ·Ão ¤¸°»£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦ 50 °» ´Ê¸Ê °»¦ª¤£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦¤¸
¤¼¨nµ·¦´¡¥r»·£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦¦ª¤´Ê·Ê 14,110.31 ¨oµµ ¨.·Ão¤¸Á}nªÂnµ¦¨µ°»¦ª¤  ª´¸É 31
´ªµ¤ 2554 ¦o°¥¨³ 0.7 °¥¼nÄ°´´¸É 15 Ä¨µ
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n°µµ¦Îµ®nµ¥
¨.·Ão ÎµÁ°µ¦ µ¥n°¨¼oµÃ¥¦Ä»»¦· ÂnÎµ®¦´»¦·°»¦ª¤ ¨.·Ão Á¡·É¤Á·¤n°µÄµ¦
´Îµ®nµ¥Ã¥°µÎµÁ·µ¦nµ´ªÂ´»µ¦ µ¥Â¨³¦´ºÊ°º®nª¥¨» Án µµ¦ Â¨³¦·¬´®¨´¦´¡¥r µ¤¸É¦³»
ÅªoÄ®´º°¸Êª °µ¸Ê ¨.·Ão ÅoÁ¡·É¤n°µµ¦Îµ®nµ¥°»nµ°·Á°¦rÁÈ Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤³ªµ¥Äµ¦Äo
¦·µ¦Ä®oÂn¨¼oµ°»
3.6 ¦·µ¦»¦·´µ¦µ¦Á· (Cash Management Services)
»¦·¦·µ¦´µ¦µ¦Á· ÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·Ão º° ¦·µ¦Äoµµ¦¦·®µ¦¦³ÂÁ·¦´Â¨³¦³ÂÁ·nµ¥
Îµ®¦´¨¼oµ¨»n¤»¦· ¹É³nª¥¨¼oµÁ¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦ÎµµÂ¨³¨o»nµÄonµ¥Äµ¦¦·µ¦´µ¦ °»¦· ¦³°oª¥ µ¦
¦·µ¦ 3 ¨»n¤®¨´ º° ¨»n¤¦·µ¦¦´Á· (TISCO Collection) ¨»n¤¦·µ¦oµµ¦nµ¥Á· (TISCO Payment) ¨»n¤¦·µ¦oµµ¦¦·®µ¦£µ¡
¨n° (TISCO Liquidity Management) °µ¸Ê µµ¦¥´¤¸¦·µ¦µµ¦°·Á¨È¦°·r (TISCO E-Cash Management) Á¡ºÉ°°Îµª¥ªµ¤
³ª¨¼oµÎµ®¦´Îµ»¦¦¦¤Â¨³Á¦¸¥¼ o°¤¼¨nµÇ
4. µ¥¦·®µ¦µnª¨µÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤ (Corporate Affairs & Organization Development)
µ¥¦· ® µ¦µn ª ¨µÂ¨³ªµ¤¦´  ·  °n ° ´  ¤¤»n  ¦o µ ¦³·  · £ µ¡Äµ¦Î µ Á·  µ °»  » ¦ ·  Â¨³®¨n ° ®¨°¤
¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡Â¨³Îµ¹nª¦ª¤Ä®oÁ}nµ·¥¤®¨´ °°r¦ ¨°µ¦¦oµµ¥´¤¡´r¦³®ªnµ¼oÁ¸É¥ª o°» iµ¥Äµ¦´»
Ã¦µ¦¦³¥³¥µª¸É¤¸»¤»n®¤µ¥Á¡ºÉ°¡´µ´¤ ¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤ Â¨³nÁ¦·¤«·¨³Â¨³ª´¦¦¤ ´Ê¸Ê ®nª¥µoµµ¦Îµ´¼Â¨Â¨³
®nª¥µ´»nª¨µÅo¦ª¤«¼¥r¸É¦·¬´ Ã¥¦·¬´¥n°¥o°Äo¦·µ¦oµµÎµ´¼Â¨Â¨³µ´» °¦·¬´ (Outsourcing) µ¤
¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
x ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ªµÂÂ¨³¦³¤µ ´¸ ¦·®µ¦ o°¤¼¨Â¨³¦µ¥µ ª·Á¦µ³®rÂ¨³¦·®µ¦ o°¤¼¨°r¦ ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
oµµ¦·´·µ¦ ´¨»´¤¡´r ¨»
x ¡´µ¨·£´rÂ¨³n°µµ¦¨µ Á¡·É¤¨¨·
x Á¨ µ»µ¦¦·¬´ Îµ´ ®¤µ¥ »¦µ¦Îµ´µ
x ¨¥»r¦´¡¥µ¦»¨ ¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨ ·Á«´¤¡´r
x ¦ª°£µ¥Ä
°µ¸Ê ¨»n¤·Ão¤¸nªµ¦·®µ¦Á· (Treasury) ¹ÉÁ}nªµ®¹É °µµ¦·Ão Îµ®oµ¸É¦·®µ¦·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· °
µµ¦¹É¦°¨»¤µ¦´®µÁ·»µµ´µ¦Á·´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á« Â¨³µ¦¨»Ä®¨´¦´¡ ¥rÂ¨³¦µµ¦®¸Ê Á¡ºÉ° Ä®oÅo¦´
¨°Â¼»£µ¥Äo¨¥»rÂ¨³Ã¥µ¥µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥ °µµ¦Â¨³¦³Á¸¥ °µµ¦¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥¦ª¤¹µ¦´£µ¡
¨n°Ä®o°¨o°´¦³Á¸¥ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
Änªµ ° ¨. ·Ão ¤¸µ¦¦³°»¦¦¦¤oµ®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°´¸ °¦·¬´Á°Ä®¨´¦´¡¥r¦³Á£¦µµ¦®¸ÊÂ¨³¦µµ¦»
Ã¥¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°ÎµÅ¦µnªnµ °¦µµ °¥nµÅ¦Èµ¤ »¦¦¦¤oµ®¨´¦´¡¥r¤¸´nª °»¦·¸ÉÅ¤n¼´ ÁºÉ°µ¦·¬´¤¸Ã¥µ¥
¸É³Áoµ¦¨»Ä¦³¥³¥µª¤µªnµ ´Ê¸Êµ¦oµ®¨´¦´¡¥r³¤¸»¦¦¦¤Á¤ºÉ°£µª³¨µÁ°ºÊ°°Îµª¥Â¨³¤¸Ã°µÄµ¦ÎµÎµÅ¦Änª´Ê Ã¥
¦·¬´¥´¥¹®¨´µ¦ºÊ° µ¥Á¡µ³®¨´¦´¡¥r °¦·¬´¸É¤¸¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³{´¥¡ºÊµ¸É¸ Á¡ºÉ°Á}µ¦¨ªµ¤Á¸É¥oµµ¦¨µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¤¼¨nµÁ·¨»Ä¦µµ¦®¸ÊÂ¨³¦µµ¦» °¨»n¤·Ão Ánµ´ 3,706.26 ¨oµµ ¨¨¦o°¥¨³ 42.8
µ 6,481.00 ¨oµµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2553
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4.2

µ¦¨µÂ¨³£µª³µ¦Â n ´

4.2.1 »¦·µµ¦¡µ·¥r
x

¨´¬³¨µ

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 µµ¦¡µ·¥r´Ê¦³¤¸Îµª´Ê·Ê 31 Â®n ÂnÁ}µµ¦¡µ·¥r¸É³Á¸¥Ä¦³Á«Å¥
Îµª 16 Â®n Â¨³µ µµµ¦nµ¦³Á«Îµª 15 Â®n Îµ®¦´£µª³¨µoµÁ· µÂ¨³Á·Ä®o·ÁºÉ°¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
Á· µ
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Á· µ °¦³µµ¦¡µ·¥rÅ¥1 ¤¸¥°oµ´Ê·Ê 7,216,405 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 5.6
Á¤ºÉ°Á¸¥´·Êe 2553 ÁºÉ°µ°´¦µ°Á¸Ê¥Á· µÄ¨µ¤¸°´¦µÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° ¦³°´µ¦Â n ´oµµ¦¦³¤Á· µ¸É¦»Â¦
Á¡ºÉ°¦´¬µo»Á·»Ä£µª³°´¦µ°Á¸Ê¥ µ ¹Ê ´Ê¸Ê  ·Êe 2554 °´¦µ°Á¸Ê¥Á· µ¦³Îµ 3 Áº°Á¨¸É¥ ° 4 µµ¦¡µ·¥r µ
Ä®n¦´Á¡·É¤¤µ°¥¼n¸É¦o°¥¨³ 2.08 µ¦o°¥¨³ 1.10  ·Êe 2553 Á}¨µµ¦¦´Á¡·É¤°´¦µ°Á¸Ê¥Ã¥µ¥°¥nµn°ÁºÉ° °µµ¦Â®n
¦³Á«Å¥Îµª 5 ¦´Ê °¥nµÅ¦È¸ µµ¦Â®n¦³Á«Å¥¤¸µ¦¦´¨°´¦µ°Á¸Ê¥Ã¥µ¥ÄÅ¦¤µ 4 e 2554 ¨¦o°¥¨³ 0.25 Á¡ºÉ°Á}
µ¦¦³»oÁ«¦¬·¸ÉÅo¦´¨¦³µª·§ÊÎµnª¤
µ¦µÂªµ¤Á¨ºÉ°Å®ª °°´¦µ°Á¸Ê¥Á¨¸É¥ °µµ¦¡µ·¥rÅ¥
(®nª¥: ¦o°¥¨³n°e)
e 2552
/1

/1

°Á¸Ê¥Á·Ä®o·ÁºÉ° (MLR)
°Á¸Ê¥Á· µ¦³Îµ 3 Áº° /1

e 2553
5.86
0.70

e 2554
6.12
1.10

°´¦µ°Á¸Ê¥Á¨¸É¥  ·Ê¦³¥³Áª¨µ °µµ¦ µÄ®n 4 Â®n º° µµ¦¦»Á¡ Îµ´ (¤®µ) µµ¦Å¥¡µ·¥r Îµ´
(¤®µ) µµ¦¦»Å¥ Îµ´ (¤®µ) Â¨³ µµ¦·¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)

7.25
2.08

Îµ®¦´ e 2554 Á· µ2 °µµ¦·Ão ¤¸¥°oµ´Ê·Ê 171,625.69 ¨oµµ Á¡·É¤ ¹Êµ·Êe 2553 ¦o°¥¨³ 38.6 Ã¥
ÂnÁ}Á· µ 37,978.99 ¨oµµ Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê 133,646.69 ¨oµµ
Á·Ä®o·ÁºÉ°
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Á·Ä®o·ÁºÉ° °¦³µµ¦¡µ·¥rÅ¥¤¸¥°oµ·ÁºÉ°Îµª 7,479,437 ¨oµµÁ¡·É¤ ¹Êµ
·Êe 2553 ¦o°¥¨³ 13.0 µ¤µ¦ ¥µ¥´ª °£µª³Á«¦¬·Ä¦³Á« Îµ®¦´Á·Ä®o·ÁºÉ° °µµ¦·Ão  ·Êe 2554 ¤¸Îµª
185,013.62 ¨oµµ Á·Ã ¹Êµ·Êe 2553 ¦o°¥¨³ 23.6 ´Ê¸Ê  ·Êe 2554 °´¦µ°Á¸Ê¥Á·¼o¨¼oµ¦µ¥Ä®n´Ê¸ (MLR) °µµ¦
¡µ·¥r µÄ®n 4 Â®n Á¡·É¤ ¹ÊÁ}¦o°¥¨³ 7.25 µ¦o°¥¨³ 6.12  ·Êe 2553

1

2

¦µ¥µ¦¥n°Â·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· (.¡. 1.1) µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
Á· µ ¦ª¤¹ Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê¸ÉÁ}µ¨¼oµÁ· µ· °µµ¦
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µ¦µÂµ¦Á¦¸¥Á¸¥ °·¦´¡¥r Á· µ Â¨³Á·Ä®o·Áº°É  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554
µµ¦
1. . ¦»Á¡ Îµ´ (¤®µ)
2. .¦»Å¥ Îµ´ (¤®µ)
3. .Å¥¡µ·¥r Îµ´ (¤®µ)
4. .·¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
5. .¦»«¦¸°¥»¥µ Îµ´ (¤®µ)
6. .µ Îµ´ (¤®µ)
7. .®µ¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)
8. .¥¼Ã°¸ Îµ´ (¤®µ)
9. .Âµ¦rµ¦rÁ°¦r (Å¥)
Îµ´ (¤®µ)
10. .·Ão Îµ´ (¤®µ)
11. .Á¸¥¦·µ· Îµ´ (¤®µ)
12. .¸Å°Á°È¤¸ Å¥ Îµ´ (¤®µ)
13. .Å°¸¸¸ (Å¥) Îµ´ (¤®µ)
¦³µµ¦¡µ·¥rÅ¥

·¦´¡¥r

nªÂn¨µ
(¦o°¥¨³)

nªÂn¨µ
(¦o°¥¨³)

Á· µ

(®nª¥ : ¨oµµ)
Á·Ä®o·ÁºÉ°®¨´ nªÂn¨µ
®´nµÁºÉ°®¸Ê²
(¦o°¥¨³)

2,034,002
1,959,121
1,767,987
1,604,567
886,823
877,731
718,330
298,571
284,062

18.3
17.7
15.9
14.5
8.0
7.9
6.5
2.7
2.6

1,524,796
1,285,760
1,179,458
1,243,860
564,179
471,618
452,445
166,359
98,215

21.1
17.8
16.3
17.2
7.8
6.5
6.3
2.3
1.4

1,345,544
1,383,352
1,228,479
1,162,019
621,990
603,845
374,810
183,362
93,992

18.0
18.5
16.4
15.5
8.3
8.1
5.0
2.5
1.3

211,489
192,009
166,551
89,938
11,091,183

1.9
1.7
1.5
0.8
100.0

38,060
69,531
101,291
20,834
7,216,405

0.5
1.0
1.4
0.3
100.0

175,506
130,189
113,842
62,506
7,479,437

2.3
1.7
1.5
0.8
100.0

¸É¤µ: ¦µ¥µ¦¥n°Â·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· (.¡. 1.1) µµ¦Â®n¦³Á«Å¥

°µ¸Ê »¦·ÁnµºÊ°¦¥r¹ÉÁ}»¦·®¨´ °µµ¦³Á·Ãµ¤µ¦ ¥µ¥´ª °¨µ¦¥rÄ¦³Á« Ã¥Äe 2554
¥°Îµ®nµ¥¦¥rÄ¦³Á«°¥¼n¸É 794,081 ´ ¨¨µnªÁ¸¥ª´ °en°®oµ¦o°¥¨³ 0.8 ÁºÉ°µÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦r°»£´¥
´Ê¸Ê ´nª¦¥rÄ®¤n °e 2554 ÂnÁ}¦¥r´É¦o°¥¨³ 45.4 Â¨³¦¥rÁ¡ºÉ°µ¦¡µ·¥r¦o°¥¨³ 54.6 ´Ê¸Ê µµ¦¤¸°´¦µ¦·¤µµ¦Ä®o
·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÄ®¤n °n°¦·¤µµ¦Îµ®nµ¥¦¥rÄ®¤nÁ¨¸É¥ (Penetration Rate) °e 2554 °¥¼n¸É¦o°¥¨³ 11.0
µ¦µÂ¥° µ¥¦¥rÄ¦³Á«Å¥ ´Ê Âne 2550-2554
®nª¥ : ´
¦¥r´É
¦¥rÁ¡ºÉ°µ¦¡µ·¥r
¦ª¤

e 2550
182,767
448,484
631,251

e 2551
238,990
375,088
614,078

e 2552
235,169
313,703
548,872

e 2553
346,644
453,713
800,357

e 2554
360,711
433,370
794,081

¸É¤µ : µ´¥µ¥r

x

£µ¡µ¦Â n ´

»¦·µµ¦¡µ·¥rÅ¥ ¥µ¥´ª°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³¤¸Á¸¥¦£µ¡Änª¦¹ÉeÂ¦ °e 2554 °¥nµÅ¦È¸ ¨µª·§ÊÎµnª¤¦´Ê
Ä®nÅon¨¦³n°£µª³Á«¦¬·Ã¥¦ª¤ ÎµÄ®oªµ¤o°µ¦·ÁºÉ°Äe 2554 ¨¨ Îµ®¦´µ¦Â n ´oµÁ· µÄe 2554 ¥´¤¸ªµ¤
¦»Â¦µ¤µ¦ ¥µ¥´ª °£µª³¨µ·ÁºÉ° Ã¥µµ¦¡µ·¥rnªÄ®n¦´°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤·«µ°´¦µ°Á¸Ê¥Ã¥µ¥¸É¦´Á¡·É¤ ¹Ê
Änª 9 Áº°Â¦ °e 2554 °¥nµÅ¦È¸ µµ¦¡µ·¥r®¨µ¥Â®nÁoµ¦¦³¤Â®¨nÁ·»µ°°´ÌªÂ¨Á·¸ÉÄ®o¨°Â¼ Á¡ºÉ°Á}
µ¦¦´¬µµÁ· µ Â¨³¦´¬µo»µµ¦Á·¸ÉÁ®¤µ³¤ Äoµ·ÁºÉ°»¦· µµ¦·Ão¤»nÁo¨¥»rµ¦¦oµ»£µ¡·ÁºÉ° Â¨³¨
®¸Ê¸ÉÅ¤nn°Ä®oÁ·¦µ¥Åo¨Ã¥¤»nµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê Â¨³Á¦¸¥¤¡¦o°¤¸É³¦°¦´¨µ¸É°µ¤¸·«µÅ¤nÂn° Ã¥Áoµ¦Â n ´oµ
»£µ¡¤µªnµoµ¦·¤µ Â¨³µ¦ ¥µ¥µ¨¼oµ°¥nµ¤¸»£µ¡Ã¥°µ«´¥¦³µ¦rÄµ¦ÎµÁ·»¦·ªnµ 40 e ¦³°´¦³µ¦
· ´ ·  µ¦Â¨³µ¦¦· ® µ¦¸É ¤¸  ¦³·  · £ µ¡ ¨°µ¦Ä®o  ¦·  µ¦¸É ¸ Á ¡ºÉ ° µ¤µ¦°°ªµ¤o ° µ¦¸É ® ¨µ®¨µ¥Â¨³µ¦¦´  ¬µ
ªµ¤´¤¡´r°´¸´¨¼oµ ´Ê¸Ê  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 µµ¦¤¸nªÂnµ¦¨µ°¥¼nÄ°´´¸É 10 Ä¦³µµ¦¡µ·¥r Ã¥¤¸nª
Ânµ¦¨µoµ·¦´¡¥r¦o°¥¨³ 1.9 nªÂnµ¦¨µÁ· µ¦o°¥¨³ 0.5 °¥°Á· µ¦ª¤»µµ¦ Â¨³¤¸nªÂn¨µÁ·Ä®o·ÁºÉ°
·Á}¦o°¥¨³ 2.3 °¥°Á·Ä®o·ÁºÉ°¦ª¤»µµ¦
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Îµ®¦´µ¦Â n ´Ä»¦··ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥r µ¤µ¦Ân¨»n¤¼o¦³°µ¦Á} 2 ¨»n¤ º° 1) µµ¦Â¨³¦·¬´¨¸·ÉÄÁ¦º°
µµ¦¡µ·¥r Â¨³ 2) ¦·¬´ÄÁ¦º° °¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦¥r Îµ®¦´¨µ·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÄe 2554 ¥´¤¸µ¦Â n ´¸É¦»Â¦
ÁºÉ°µ¼oÄ®oÁnµºÊ°¦µ¥Ä®n¹É¤¸ªµ¤ÅoÁ¦¸¥Äoµo»Á·»Â¨³¤¸Ájµ®¤µ¥®¨´Äµ¦Á}¼oÎµoµnªÂnµ¦¨µÄ»¦·ÁnµºÊ°
¦¥r ÅoÁ°°´¦µ°Á¸Ê¥ÁnµºÊ°¸ÉÉÎµ¤µÁ¡ºÉ°¹¼¨¼oµ n¨Ä®o¼oÄ®oÁnµºÊ°®¨µ¥¦µ¥¦ª¤¹µµ¦·ÃoÅo®´¤µ¤»nÁoµ¦Ä®o·ÁºÉ°
Îµ®¦´¤¸¦Á¡·É¤ ¹Ê¹É¤¸¨°Â¸É¸ªnµ·ÁºÉ°¦¥rÄ®¤n °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão¥´¤»nÁoµ¦ ¥µ¥µ¨¼oµoª¥µ¦Á°¦·µ¦¸É¸
¤¸»£µ¡Â¨³µ¦¦´¬µªµ¤´¤¡´r¸É¸´¼oÎµ®nµ¥¦¥r (Dealer) Ã¥³¨°´¦µ°Á¸Ê¥µ¤¨µÁ¡¸¥Á¡ºÉ°¦´¬µµ¨¼oµ Â¨³¨»n¤
·ÃoÅo ¥µ¥µ¨¼oµ·ÁºÉ°ÎµÎµ³Á¸¥¦¥r¤µ ¹Ê ¡¦o°¤´Á¡·É¤´nªµ¦Ä®oÁnµºÊ°¦¤º°°¤µ ¹ÊÁ¡ºÉ°Ä®oÅo¨°ÂÁ¨¸É¥¸É¸ ¹Ê
°µ¸Ê µ¦Á}¡´¤·¦®¨´´¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥¦¥r¢°¦r ¤µoµ ª°¨ÃªnÂ¨³ Á¢Ã¦Á¨ Ä¨µ¦¥rÄ®¤nÎµÄ®o¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤
ÅoÁ¦¸¥µµ¦Â n ´Á¡·É¤ ¹Ê °¦´¦³µ¦r°´¥µªµ °¨»n¤·Ão µ¦¤¸ªµ¤´¤¡´r°´¸´¼oÂ µ¥ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦
¦·®µ¦o»¸É¤¸¦³··¨ ªµ¤ÎµµÄµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦¦·®µ¦Â¨³·µ¤®¸Ê°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¦ª¤´Ê¤¸µ o°¤¼¨ °
¨¼oµ¸Éªoµ ªµ ÎµÄ®o¨»n¤·Ãoµ¤µ¦¦´¬µ«´¥£µ¡Äµ¦Â n ´Ä¦³¥³¥µª
4.2.2 »¦·®¨´¦´¡¥r
(1) »¦·µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r Â¨³»¦·ªµ··
x

¨´¬³¨µ

 ·Êe 2554 ¦·¬´¸ÉÅo¦´°»µÄ®oÎµÁ·»¦·µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¤¸Îµª´Ê·Ê 40 ¦·¬´ Â¨³¤¸¦·¬´¸ÉÅo¦´ªµ¤
Á®È°µÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÄµ¦Ä®o¦·µ¦Á}¸É¦¹¬µµµ¦Á·Îµª 75 ¦·¬´1 Îµ®¦´
£µª³¨µ»Äe 2554 ´¸¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥d¸É¦³´ 1,025.32 »  ·Êe 2554 ¦´´ª¨¨µ 1,032.76 »  ·Êe
2553 Ã¥¤¼¨nµµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÁ¨¸É¥n°ª´Á¡·É¤ ¹ÊÁ¨Èo°¥µ 28,668.97 ¨oµµ Äe 2553 Á} 28,854.34 ¨oµµÄe 2554 Ä
¦³®ªnµe£µª³¨µ»¤¸µ¦¦´´ªn° oµ´ª ÁºÉ°µÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦r¹µ¤·Ä¦³Á«¸É»i Â¨³°»£´¥Ä¦³Á«¹É
n¨Ã¥¦n°ªµ¤ÁºÉ°¤´É °´¨» Äoµµ¦¦³¤» ¤¸¦·¬´Á oµ³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r² Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÁ°È¤ Á° Å°
Îµª 12 ¦·¬´ Á¡·É¤ ¹Êµ 11 ¦·¬´Äe 2553 Ã¥¤¸¤¼¨nµµ¦¦³¤» 4,953.99 ¨oµµ ¨¨µ 6,716.56 ¨oµµÄe 2553
nµ¤¨µ{´¥¨ °£µª³Á«¦¬·´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á«
µ¦µ¦»£µª³¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
®nª¥ : ¨oµµ

´¸¨µ®¨´¦´¡¥r  ª´·Êª (»)
¤¼¨nµ®¨´¦´¡¥rµ¤¦µµ¨µ
¤¼¨nµµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r
¤¼¨nµµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÁ¨¸É¥n°ª´
°´¦µÁ·{¨°Â (¦o°¥¨³)
°´¦µnª¦µµdn°ÎµÅ¦n°®»o (Ánµ)
Îµª¦·¬´³Á¸¥Ä .¨..

e 2552

734.54
5,873,101
4,338,479
17,854
3.65
25.56
474

e 2553

1,032.76
8,334,684
6,937,890
28,669
2.92
15.35
474

(®nª¥: ¨oµµ)

e 2554

1,025.32
8,407,696
7,040,457
28,854
3.72
12.07
472

¸É¤µ : ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

x
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ÁºÉ°µ ¦·¬´¸ÉÅo¦´°»µÄ®o¦³°»¦·µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¤¸Á}Îµª¤µ ÎµÄ®o¤¸µ¦Â n ´¸É¦»Â¦Á¡ºÉ°¦´¬µ
Â¨³ ¥µ¥nªÂn¨µ ¦ª¤¹µ¦ª¦ª¤·µ¦¦³®ªnµ¦·¬´ Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦ÁdÁ¦¸»¦·®¨´¦´¡¥rÄe 2555 Ã¥¤¸ÎµÁ·¨¥»rµ¦
Â n ´Á¡·É¤¦µ¥ÅoÄn°µ°ºÉ°Á®º°µnµ¦¦¤Á¸¥¤ºÊ° µ¥ °µ· µ¦Á}¡´¤·¦µ»¦·´¦·¬´®¨´¦´¡¥rÄ¦³Á«Á¡ºÉ°oµÁ¡ºÉ°
¥µ¥¨µ»¦·ªµ·· µ¦Îµ´µµ¦Á}µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rÄ¨´¬³¼noµ (Exclusive Partner) ´¦·¬´®¨´¦´¡¥r´ÊÎµÄ
nµ¦³Á«Á¡ºÉ°Á¡·É¤nªÂnµ¨¼oµµ´nµ¦³Á« Â¨³µ¦¡´µ»¦·Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦µ¥Åoµ¦·µ¦°ºÉ °µ· µ¦ ¥µ¥¦·µ¦ºÊ° µ¥¦µµ¦
°»¡´r ¦·µ¦´ªÂ µ¥®nª¥¨» °µ¸Ê Á¡ºÉ°Á}µ¦¦³µ¥µ¦µ¥Åo ¦·¬´®¨´¦´¡¥r®¨µ¥Â®nÎµµ¦¨»Ä´¸ °¦·¬´
(Proprietary Trading) Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦µ¥Åoµµ¦¨» ´Ê¸Ê µ¦Â n ´³¤¸ªµ¤¦»Â¦n°Å µ°´¦µnµ¦¦¤Á¸¥¤ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¸É¤¸µ¦Ád
Á¦¸¤µ ¹Ê Ã¥Änª °´¨»»¨³Á}°´¦µÂ ´Ê´Å Â¨³nª °´¨»µ´³Á}°´¦µµ¤¸É¨´ ´Ê¸Ê ¨. ·Ão Å¤n
1

www.sec.or.th
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
¤¸Ã¥µ¥Â n ´oµ¦µµnµ¦¦¤Á¸¥¤ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r Ân³Áo¨»n¤¨¼oµ¸ÉºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥rµ¤{´¥¡ºÊµÁ¡ºÉ°µ¦¨»¤µªnµ¨»n¤
¨¼oµ¸ÉÁoµ¦ÁÈÎµÅ¦Ä¦³¥³´Ê ¦·µ¦oµª·Á¦µ³®r¸É¤¸»£µ¡ Â¨³¡´µ¦·µ¦oµ°ºÉÇ Á¡ºÉ°Á}µÁ¨º°Ä®o´´¨»¤µ¥·É ¹Ê
°µ¸Ê °µ¸Ê Ã¦µ¦³¤³Â TISCO Smart Points ¹Éº°Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ´Îµ®¦´µ¦¦·®µ¦ªµ¤´¤¡´r¨¼oµÄ¦³¥³¥µª
Åo¦´µ¦°¦´µ¨¼oµÁ}°¥nµ¸  ·Êe 2554 ¨.·Ão¤¸nªÂnµ¦¨µ¦o°¥¨³ 2.60 °¥¼n°´´¸É 19 Á¤ºÉ°Á¸¥´¼nÂ nÎµª 33 ¦µ¥
Îµ®¦´µ¦Â n ´Ä»¦·ªµ··´Ê ÁºÉ°µÎµª¼oÅo¦´°»µÄ®o¦³°»¦·¸É¦¹¬µµµ¦Á·Á}Îµª¤µ
Ä ³¸Éªµ¤o°µ¦ °¨µ¤¸ÎµªÎµ´ ÎµÄ®oµ¦Â n ´´Êoµ¦µµÂ¨³»£µ¡ °¦·µ¦°¥¼nÄ¦³´¼ Ã¥¨¥»rµ¦Â n ´ °
¨. ·Ão ¤»nÁooµ»£µ¡ °¸¤µ ¦³µ¦rÂ¨³ªµ¤Á¸É¥ªµÄµ¦Ä®oÎµ¦¹¬µÂ¨³ÎµÂ³Îµµµ¦Á·Ân¨¼oµ°¥nµ¦ª¦
¨°µ¦¦oµªµ¤´¤¡´r°´¸´¨¼oµÄ¦³¥³¥µª
(2) »¦·®¨´¦´¡¥r´µ¦°»
x

¨´¬³¨µ

¦·¬´¸É´°¥¼nÄ»¦·´µ¦°»¦ª¤ Â¨³°»nª»¨¤¸Îµª´Ê®¤ 23 ¦µ¥ ¦³°oª¥ ¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦
°» µµ¦¡µ·¥r ¦·¬´®¨´¦´¡¥r Â¨³¦·¬´¦³´£´¥ Îµ®¦´£µª³¨µ °¦·µ¦´µ¦°»  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 °»
¦ª¤¤¸¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· 1,916,889 ¨oµµ Ã¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 2.6 µ·Êe 2553 Ä ³¸É°»nª»¨¤¸¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· 316,516
¨oµµ Ã¥Á¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 14.2 Â¨³°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¤¸¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· 615,259 ¨oµµ Ã¥¤¸°´¦µµ¦Á·ÃÁ¡·É¤ ¹Ê¦o°¥¨³ 7.2
µ¦µ¦»£µª³¨µ°»

°»
°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
°»nª»¨
°»¦ª¤

¸É¤µ: ¤µ¤¦·¬´´µ¦°»

x

e 2552
514,237
216,501
1,676,301

 ª´¸É 31 ´ªµ¤
e 2553
574,075
277,209
1,868,510

(®nª¥: ¨oµµ)
e 2554
615,259
316,516
1,916,889

£µ¡µ¦Â n ´

£µ¡¦ª¤»¦·®¨´¦´¡¥r´µ¦°»¤¸¥´¤¸µ¦Â n ´¼Ä»¦³Á£»¦· Ã¥Åo¦´{´¥®»µµ¦¢g´ª °£µª³
Á«¦¬·£µ¥Ä¦³Á« Â¨³µ¦¦´´ªÁ¡·É¤ ¹Ê°¥nµn°ÁºÉ° °¨µ» ¹ÉÎµÄ®o¤¸Á¤ÈÁ·Á oµ¤µ¨»Ä»¦·°»¦ª¤¤µ ¹Ê Änª °
»¦·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¥´¤¸µ¦Â n ´¸É¦»Â¦Á¡ºÉ°Â¥n·nªÂn¨µ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É¼nÂ n¦µ¥Ä®n¸É¥´Áo¨¥»r¨nµ¦¦¤Á¸¥¤
µ¦¦·®µ¦°» °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨. ·Ão¥´¦´¬µnªÂn¨µÅªoÅo°¥nµn°ÁºÉ° Ä ³Á¸¥ª´¥´Åo¦´ªµ¤ÅªoªµÄµ¦·¬´´ÊÎµ
Ân´ÊÄ®oÁ}¦·¬´´µ¦°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡Á¡·É¤ ¹ÊÄe 2554 °µ· ¦·¬´ ª·¦³´£´¥ Îµ´ (¤®µ) ¦·¬´ ¡µµÃ· Ã±¤ Â°È¡Å¨
Â°Èr (¦³Á«Å¥) Îµ´ ¦·¬´ ´ª´ Îµ´ ¦·¬´ µ°Á ±°d°¨ Îµ´ (¤®µ) ¦·¬´ Â°p° ¨µ°Â¦°¦¸ Îµ´  Á}o
°µ¸Ê °»®¨µ¥Ã¥µ¥µ¦¨» (Master Fund) Åo¦´ªµ¤·¥¤Á¡·É¤¤µ ¹Ê ÁºÉ°µÁ}µ¦Á¡·É¤Ã°µ¦oµªµ¤¤´É´ÉÄ¥µ¤
Á¬¸¥°µ¥»Ä®oÂn¤µ·Ä¦³´ªµ¤Á¸É¥nµÇ ´ Åo°Ã¥rªµ¤o°µ¦Ã¥µ¥µ¦¨»¸É®¨µ®¨µ¥ °¤µ· ¹É¤µ·°»Ân
¨³µ¤µ¦Á¨º°¤Ân¨³Ã¥µ¥Åoµ¤ªµ¤o°µ¦ {»´ °» Master Fund °¨. ·Ão¤¸ µ°»ªnµ 37,000 ¨oµµ
´Ê¸Ê ¨.·Ão ¥´Áo¨¥»rµ¦¦oµ¨°Â¼»Ä¦³´ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ®¤µ³¤´¨¼oµÂn¨³¨»n¤
Îµ®¦´»¦·°»¦ª¤ ¦·¬´®¨´¦´¡ ¥r´µ¦°»¥´ ¤¸µ¦Â n ´¼ Ã¥Á¡µ³Änª °°»¦ª¤¦µµ¦®¸Ê
ÁºÉ°µ°´¦µ¨°Â °¦µµ¦®¸ÊÄ¦³Á«¥´°¥¼nÄ¦³´¸ÉÉÎµ Ä ³¸Éµ¦¨»Ä¡´´¦nµ¦³Á«¸É¤¸µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥
°´¦µÂ¨Á¨¸É¥Án °»¦ª¤¡´´¦¦´µ¨Áµ®¨¸ÈÁ¦·É¤Ä®o¨°Â¸É¨¨ÎµÄ®oªµ¤nµÄ¨»¨o°¥¨Å °¸´Ê°»rÄµ¦
°°¦µµ¦®¸ÊÁ°¥´°¥¼nÄ¦³´¸Éo°¥¤µ ¹¤¸¨Ä®oµ¦Á·Ã °¤¼¨nµ¦´¡¥r·»· °°»¦ª¤¦µµ¦®¸Ê³¨°´ª¨´Ê°»µ®¦¦¤
°µ¸Ê µ¦¸ÉÁ«¦¬·®¦´Â¨³¥»Ã¦¤¸{®µ®¸Êµµ¦³¦oµªµ¤Å¤n¤´ÉÄÄ®o´¼o¨»Äµ¦¨»Ä°»¦ª¤¸É¨»Ä®»o´ÊÄÂ¨³
°¦³Á« ÁºÉ°µ¥´Å¤n¤¸ªµ¤´Án°µ¦ÂoÅ {®µ´¨nµªÎµÄ®oµ¦¨»Ä®»o¤¸ªµ¤´ªÁ}°¥nµ¤µ °¥nµÅ¦È¸ °»¦ª¤
Á¡ºÉ°µ¦Á¨¸Ê¥¸¡Â¨³°»¦ª¤®»o»¦³¥³¥µª¹ÉÄ®o··¦³Ã¥rÄµ¦¨®¥n°£µ¬¸È¥´Åo¦´ªµ¤·¥¤n°ÁºÉ° ÁºÉ°µÁ}µ¦¨»Ä
¦³¥³¥µªÂ¨³¼o¨»¥´Åo¦´··¦³Ã¥rµ£µ¬¸Á}Â¦¼ÄÄµ¦¨»
Änª ¨. ·Ão ´ÊÁºÉ°µÄnª¦¹ÉÂ¦ °e 2554 µ¦Á·ÃµÁ«¦¬·Ã¨¥´¤¸°¥¼n ¹ÎµÄ®o°»¦ª¤¸É¨»
°¥nµ¤¸Ájµ®¤µ¥®¦º° ¦·Á°¦r ¢{r ¦oµ¨°Â¸É¸Ä®o´¼o¨»Ã¥°»Ã¥µ¤µ¦¦oµ¨°ÂÅoµ¤Ájµ®¤µ¥n°¦°µ¥»
Ã¦µ¦ °µ¸Ê ¨.·Ão ¥´¤¸µ¦°°°»¦ª¤¦µµ¦®¸Ê¸É¨»Ä¦µµ¦®¸Ê¸É°°Ã¥¦·¬´Å¥Â¨³¦µµ¦®¸Ê/Á· µ¸É°°Ã¥
µµ¦¡µ·¥rnµ¦³Á«Ã¥¤¸µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥µ°´¦µÂ¨Á¨¸É¥ Â¨³Á¡ºÉ°Á}µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥Äµ¦¨»Ä¨µ®»o
¨.·Ão ¥´¤¸µ¦°°°»¦ª¤¸É¨»Ä¦µµ¦®¸ÊÂ¨³¦µµ¦°»¡´r¦³Á£¸ÉÄ®o¨°Â°oµ°·´´¸®»onµ¦³Á« Ã¥¤¸µ¦
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
j°´ªµ¤Á¸É¥µµ¦ µ»µ¦µµ®»o¸É°µ¦´´ª¨¨ °µ· Án °»Ád·Ão Ånµ ¨·Êr 4 Â¨³ 5 Á}o ¹É°¨o°´
µµ¦rÄµ¦¨»Änª¦¹Ée®¨´ÅoÁ}°¥nµ¸ ´ÉÁ° Îµ®¦´°»nª»¨¸É ¨.·Ão ¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµÄµ¦¦·®µ¦°»Â
Á¡µ³Áµ³Ä®oÁ®¤µ³¤´ªµ¤o°µ¦ °¼o¨»¸ÉÂnµ´ È¤¸¨¼oµÄ®¤nÇ °µ·Án ¤®µª·¥µ¨´¥´ÊÎµ °¦³Á« Â¨³¦·¬´Á°
¦ª¤´Ê¨¼oµ»¨¦µ¥Ä®nÄ®oªµ¤ÅªoªµÄÄ¦·µ¦°»nª»¨ °¦·¬´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Ã¥Ä{»´ ¨.·Ão ¤¸¤¼¨nµ¦´¡¥r·
£µ¥Äoµ¦´µ¦°¥¼nÄ¦³´¸É° °¦³Á« ´Ê¸Ê  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨.·Ão¤¸nªµ¦¨µ¦o°¥¨³ 4.8 °¥¼n°´´¸É 7 Á¤ºÉ°Á¸¥´
¼nÂ nÎµª 28 ¦µ¥1 Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥nªÂnµ¦¨µ Â¨³°´´Á¤ºÉ°Á¸¥´¼nÂ n °»¦·°»Ân¨³¦³Á£ ´¸Ê
µ¦µ¦»·¦´¡¥r£µ¥Äoµ¦¦·®µ¦»·µ¤¦³Á£°» °¨.·Ão  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554
°»
°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
°»nª»¨
°»¦ª¤
¦ª¤ °¨.·Ão

¤¼¨nµ·¦´¡¥r£µ¥Äo
µ¦¦·®µ¦»· (¨oµµ)
85,028.35
36,814.50
14,110.31
135,953.16

nªÂnµ¦¨µ
(¦o°¥¨³)
13.8
11.6
0.7
4.8

°´´Á¸¥´¼nÂ n
3/19
2/22
15/23
7/28

¸É¤µ: ¤µ¤¦·¬´´µ¦°»

4.3

µ¦´®µ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦
(1)

Â®¨n¸É¤µ °Á·»

°µÁ·°» °¨»n¤·ÃoÂ¨oª Â®¨n¸É¤µ °Á·»nªÄ®nÅoµµ¦¦³¤»µÁ· µ ¦µ¥µ¦¦³®ªnµµµ¦
Â¨³¨µÁ· Á·¼o¥º¤´Ê¸ÉÁ}Á·¼¥o º¤¦³¥³´Ê Â¨³Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª Ã¥Â®¨n¸É¤µ °Á·»¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
µ¦µÂÂ®¨n¸É¤µ °Á·»

(®nª¥ : ¨oµµ)

Â®¨nÁ·»
Á· µ
Á·¼o¥º¤¦³¥³´Ê
Á·¼o¥º¤¦³¥³¥µª
¦µ¥µ¦¦³®ªnµµµ¦Â¨³¨µÁ·
®¸Ê·°ºÉ

e 2552
56,808.48
53,698.94
5,429.75
6,380.22
3,968.25

e 2553
48,535.60
75,313.44
15,460.40
10,842.76
6,398.11

e 2554
37,978.99
133,646.69
11,749.90
14,478.65
6,551.73

126,285.64
12,518.72
138,804.35

156,550.32
14,857.23
171,407.55

204,405.98
16,311.59
220,717.57

¦ª¤Â®¨nÁ·»µ®¸Ê·
Á·°»
¦ª¤Â®¨nÁ·»

1

¸É¤µ: ¤µ¤¦·¬´´µ¦°»
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·

´Ê´¸ÊÊ ¸Ê ª´ª´¸¸É 31
2554 ¤¸¤¸¦¦µ¥µ¦·
µ¥µ¦·¦´¦´¡¥r¡Â¥r¨³®¸
Â¨³®¸
· °¨»
Ânµ¤°µ¥»
µÅo
´nÊ °Å¸Ê
É 31´´ªµ¤
ªµ¤ 2554
Ê·Ê°¨»
n¤·n¤Ão·ÂnÃoµ¤°µ¥»
°´°´
µÅo
´n°Å¸
¦µ¥µ¦
¦µ¥µ¦
··¦´¦´
¡¥r¡¥rµµ¦Á·

µµ¦Á·
Á·


Á·
¦µ¥µ¦¦³®ªn
µµµ¦Â¨³¨µÁ·
¦µ¥µ¦¦³®ªn
µµµ¦Â¨³¨µÁ·
·¡¦´¥r¡¥r¦µµ¦°»
¦µµ¦°»
·¦´
¡´¡r´r
Á·

¨»

–
»

·
Á·¨» – »·
É°Â¨³¨¼®¸Ê
Á·Á·Ä®oÄ®o·Áº·É°ÁºÂ¨³¨¼
®¸Ê
¨¼®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥
¨¼®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥
¨nª®oµ
¨nª®o
µ
¨¼®¸ÊÎµ´®´´¸
¨¼®¸ÊÎµ´®´´¸
®¸Ê·µµ¦Á·
®¸Á·Ê·¦´µµ¦Á·
 µ 
Á·¦µ¥µ¦¦³®ªn
¦´ µ µµµ¦Â¨³¨µÁ·
®¸Ê·nµ¥ºµµµ¦Â¨³¨µÁ·
Á¤ºÉ°ªµ¤
¦µ¥µ¦¦³®ªn

¦µµ¦°»
¡´r
®¸Ê®¸·nÊµ·¥º
Á¤ºÉ°ªµ¤
Ê¸É°°Â¨³Á·
®¸Ê¦µµ¦®¸
·¦µµ¦°»
¡´r ¼o¥º¤
Áo
µ
®¸

Ê
¦
»
·

®¨´
¦´¡¥rÂ¼¨³´
¦µµ¦®¸Ê¸É°°Â¨³Á·
o¥º¤µºÊ° µ¥
Áoµ¨n®¸ª®o
Ê»¦·µ®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥
Áoµ®¸ÊÎµ´®´´¸

¨nª®oµ
Áoµ®¸ÊÎµ´®´´¸

¦µ¥µ¦°»¨
µ¦¦´°µª´¨´ÌªÁ·Â¨³µ¦ÊÎµ¦³´
¦µ¥µ¦°»
¨
µ¦¼o¥º¤
µ¦¦´£µ¦³¼
°µª´¨¡´´Ìª°ºÁ·ÉÂ¨³µ¦ÊÎµ¦³´

Á¤ºÉ°É°ª
ª
Á¤º
µ¤
µ¤

Å¤n¤¸ Å¤n¤¸ ®¸Ê¸ÉÅ¤nn°®¸Ê¸ÉÅ¤nn°
0
–
3
Áº
°

312
Áº
°

1-5
e
Á·

5
e
Ä®oÁ·* ¦µ¥Åo*¦ª¤
0 – 3 Áº° 3- 12 Áº°
1-5 e
Á· 5 e
Îµ®Îµ®Ä®oÁ·¦µ¥Åo

903
903
773
773
-1818
14,246

- 25,924
25,924
- 5252
18,647

- 4,025
4,025
- 1,218
1,218
38,058

- - 44 44
1
827 827
105,918
5,058

15,940

725
725
31
31
45,379

43,301

106,789

21,176
21,176
1,299
448
1,299
448

10,359
10,359
2,869
2,869
128 -

5,918
5,918
7,522
7,522
129 -

14,246

15,940

18,647

45,379

38,058

43,301

1,462 -

128
59,705

72,480129

1,462

59,705

72,480

24,385 -

470
284
73,815

86,049 -

24,385

73,815

86,049

-

5
149

ª¥ : ¨oµµ)
(®nª¥ : ¨o(®n
µµ)

470
284

3,514

-

4,124

105,918

1
- 1,591 1,591
5,058
-

-

-

18

-

5,059
1,591
106,789
5,059
1,591

526
2,788 526
2,788
1 -

5,750 1 6,000 18
5,750
-

9,065

-

- 6,018

9,065
4,868

6,000
-

-

6,018
1,750

-

3,345
3,345

- 903
903
30,722
30,722
- 45
45
3,706
3,706
186,272

3,345

-

725

37,979
37,979
14,478
- 448 14,478
- 276
448

145,397
-

470
284

276

145,397

199,332

4,279

186,272

725
31
31
221,404
3,345
221,404

-

¦ª¤

-

470
284
199,332

5
18,684

* ®¸
µ¦¼
o¥Êº¤¸É¦³´µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åoµ¤Ár .
5
149É¥µµ¦Å¤n
3,514
4,124
4,868
1,750
4,279
£µ¦³¼¡´°ºÉ Ã¦°nµ¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´ªµ¤Á¸
°¨o°´ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦³¥³´Êµ¤°µ¥»´µÄnª¸É 1 ®´ª o°¸É 2 * ®¸Ê¸É¦³´{
µ¦¦´

¦¼
¦
o
µ¥Åo

µ¤Ár
.
´¥ªµ¤Á¸É¥

Ã¦°nµ¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´ªµ¤Á¸É¥µµ¦Å¤n°¨o°´ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·Ä¦³¥³´Êµ¤°µ¥»´µÄnª¸É 1 ®´ª o°¸É 2
{´¥ªµ¤Á¸
(2) É¥ µ¦Ä®o·ÁºÉ°
x Ã¥µ¥µ¦Ä®o· ÁºÉ°

(2)

µ¦Ä®o
·Áº
·Áº
É°»É°¦·
x Ã¥µ¥µ¦Ä®o
· ÁºÉ° ÃoÂ¨³¦·¬´¥n°¥¸É¤¸µ¦Ä®o·ÁºÉ°) ¤¸Ã¥µ¥¸É³Áoµ¦ ¥µ¥´ª °·ÁºÉ°»¦·°¥nµ
¨»n¤·Ão (Á¡µ³µµ¦·

¦³¤´¦³ª´ Ã¥Äµ¦°»¤´··ÁºÉ° Ä®¤n µµ¦³¡·µ¦µ¹ «´¥£µ¡ °»¦· Ã°µ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³º®¸Ê Â¨³
·ÁºÉ°»¦·
®¨´¦³´ ¨°°´¦µ¨°Â¸ÉÁ®¤µ³¤´ªµ¤Á¸É¥ °·ÁºÉ°Ân¨³¦µ¥ ¨»n¤·Ão³Áoµ¦ ¥µ¥´ª °·ÁºÉ°ÅÄ
¨»n¤µ·µ
Ão ¤¸(Á¡µ³µµ¦·
¨³¦·
´¥n°¥¸¨°Â¸
É¤¸µ¦Ä®o·ÉÁÁº®¤µ³¤
É°) ¤¸Ä¦¸
Ã¥µ¥¸
µ¦
¥µ¥´ªoµ¼n°·
ÁºÉ°Áº»É°¦·°¥nµ
¨µ¸É¤¸ªµ¤Î
ªµ¤Á¸É¥Ä¦³´¸ÃoÉ¥Â°¤¦´
Åo¬Â¨³Ä®o
¸ÉÉ¨»³Áo
n¤·Ão
o°µ¦Á
¨µ·
Ä®¤n ¦³ª´
¨»n¤·Ã¥Äµ¦°»
Ão³Îµµ¦ª·Á¦µ³®r
´¥ªµ¤Á¸ µ¦µ¹
É¥nµÇ °¥n«´µ´
Éª¹n°°»
 ¦ ·  Ã°µ ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ ¦³º  ®¸Ê Â¨³
¦³¤´
¤´··Áº¹Ã°µÂ¨³{
É° Ä®¤n µµ¦³¡·
¥£µ¡

®¨´¦³´ ¨°°´
°·n¤·ÁºÉ°ÃoÂn
³¦µ¥ ¨»®n¤µ¦®¨´
·Ão¦³´
³Áoµ¦
ª °·
Ã¥µ¥®¨´¦µ¨°Â¸
¦³´Ânµ´ÉÁ®¤µ³¤´
µ¤¦³Á£ªµ¤Á¸
°·ÁºÉ°É¥Ã¥¨»
¤¸¦¨³µ¦¦·
¸É¦´»¥µ¥´
¤ ¤¸¨Å¸
ÉÄoÄÁºÉ°ÅÄ
¨µ¸
¸ªµ¤Î
¤¸ªµ¤Á¸
¸É¥É°°¤¦´
ÅoÉ°ª»
Â¨³Ä®o¤ªµ¤Á¸
¨°Â¸
ÉÁ®¤µ³¤
Ä¦¸
¸É¨»¹Ên¤·°¥nµÃoÅ¦È
o°µ¦Á
µ¦¦´É¤¬µ¦³´
¤¼µ¨µ
nµ °®¨´
¦³´É¥Ä¦³´
Ä®o°¥¼nµ¤Áº
Å Á¡º
É¥µªµ¤Á¸
¥®µ¥¸
É°µÁ·
µ¤ ¨»oµn¤¼·n¨µ·
Ão ÁºÉ°
Ä®¤n
¨»
¤
n
·

Ão

³Î
µ
µ¦ª·
Á
¦µ³®r


¹
Ã°µÂ¨³{

´
¥
ªµ¤Á¸
¥
É
n
µ
Ç
°¥n
µ
´
ª
É
¹

n
°

°µ¡·µ¦µÄ®o·ÁºÉ°ÂÅ¤n¤¸®¨´¦³´´¼o¼o¸É¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°¼Á}¦µ¥Ç Å Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ®¨´¦³´ ¨»n¤·ÃoÅo
Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·¸ÉÄoÁ}®¨´¦³´Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ°·¦³®¦º°®nª¥¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °µµ¦n°µ¦
Ã¥µ¥®¨´¦³´Ânµ´µ¤¦³Á£ °·ÁºÉ° Ã¥¨»n¤·Ão¤¸¦³µ¦¦·®µ¦®¨´¦³´¸É¦´»¤ ¤¸¨Å¸ÉÄoÄ
Á·ÄoªÁ·¼o ¦ª¤´Ê¤¸µ¦ª¦µµ¦³Á¤·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Ã¥¨»n¤¤¸³°»¦¦¤µ¦¦³Á¤·¦µµ®¨´¦³´ Îµ®oµ¸É

µ¦¦´¬µ¦³´¤¼¨nµ °®¨´¦³´Ä®o°¥¼nµ¤ÁºÉ°Å Á¡ºÉ°ª»¤ªµ¤Á¸É¥µªµ¤Á¸¥®µ¥¸É°µÁ· ¹Ê °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão
°µ¡·µ¦µÄ®o·ÁºÉ°ÂÅ¤n¤¸®¨´¦³´´¼o¼o¸É¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°¼Á}¦µ¥Ç Å Äµ¦¦³Á¤·¤¼¨nµ®¨´¦³´ ¨»n¤·ÃoÅo
Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·¸ÉÄoÁ}®¨´¦³´Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ°·¦³®¦º°®nª¥¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r· °µµ¦n°µ¦
4-15
Á·ÄoªÁ·¼o ¦ª¤´Ê¤¸µ¦ª¦µµ¦³Á¤·°¥nµ¤É
ÎµÁ¤° Ã¥¨»n¤¤¸³°»¦¦¤µ¦¦³Á¤·¦µµ®¨´¦³´ Îµ®oµ¸É
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5
18,684

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
¦´·°Äµ¦°»¤´·µ¦¦³Á¤·¦µµ®¨´¦³´Ã¥¼o¦³Á¤·¦µµ£µ¥ÄÂ¨³¼o¦³Á¤·¦µµ°·¦³ µ¤Ã¥µ¥ °¨»n¤¸ÉÅoªµÅªo
£µ¥Äo®¨´Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥Â¨³®nª¥µ°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
Äµ¦Ä®o·ÁºÉ°¨¼oµÂn¨³¦µ¥ ¨»n¤·Ão¤¸ ´Ê°Â¨³®¨´Árµ¦¡·µ¦µ»¤´· °¨¼oµ¸É´Á¦´»¤Á¡ºÉ°Ä®o
Åo¨¼oµ¸É¤¸»£µ¡ Ä ³Á¸¥ª´µ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÅo°¥nµÁ®¤µ³¤ Ã¥¤¸®nª¥µ°·¦³Îµ®oµ¸É°
µÂ¨³¼Â¨¦³ªµ¦Ä®o·ÁºÉ°Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸ÉÎµ®
µ¦Îµ®¦³¥³Áª¨µÎµ¦³º¼» °¨¼®¸ÊÁ}Åµ¤Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Îµ®¦´Ã¥µ¥µ¦Îµ®
¦µµ ¨»n¤·ÃoÅ¤n¤¸Ã¥µ¥µ¦Â n ´oµ¦µµ Ã¥³Îµ®°´¦µ°Á¸Ê¥¸ÉÁ®¤µ³¤µ¤£µª³¨µÂ¨³¦³´ªµ¤Á¸É¥ °¼o¼o
¨°¡·µ¦µ¹o»Á·» °µµ¦
·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
Îµ®¦´·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¹ÉÁ}»¦·nªÄ®nÄ¨»n¤·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ ¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥¸É³ ¥µ¥·ÁºÉ°ÄÁ·¦» Ã¥Á¡µ³Ä
¨µ¸É¤¸µ¦Á·ÃÂ¨³¤¸°´¦µ¨°Â»o¤´ªµ¤Á¸É¥ Â¤oªnµµ¦Á·Ã °·ÁºÉ°ÁnµºÊ°¦¥rÄe 2554 °¥¼nÄ¦³´µ¨µ
µ¤£µª³Á«¦¬·¸É³¨°´ª °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤·Ão¥´ÄoÃ¥µ¥Äµ¦Â n ´Ã¥¦´¬µ»£µ¡·ÁºÉ° Â¨³¦´¬µnªÂn¨µ
¤µªnµµ¦Â n ´oµ¦µµ
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥Äµ¦ªµ¤µ¦µµ¦Ä®o·ÁºÉ°ÁnµºÊ°oª¥µ¦Äo¦³µ¦Ä®o³Â·ÁºÉ° (Credit Scoring) ¹É
¡´µ ¹Êµµ o°¤¼¨£µ¥Ä °µµ¦ ¦³´¨nµªnª¥ª»¤¤µ¦µµ¦°»¤´··ÁºÉ° ¨°Á¡·É¤¦³··£µ¡Â¨³¦n
¦³¥³Áª¨µµ¦°»¤´··ÁºÉ°Ä®oÁ¦Èª ¹Ê Á¡ºÉ°°°n°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ
¨»n ¤ · Ão ¤¸  µ¦¡·  µ¦µµ¦Ä®o · ÁºÉ ° Ä®o  °¨o ° ´ ªµ¤o ° µ¦ °¨µÁ¡ºÉ ° Ä®o µ¤µ¦ ¥µ¥·  ÁºÉ ° Åo ¤ µµ¤
Ájµ®¤µ¥µ¦Á·ÃÄÁ·¦»°¥nµ¤¸»£µ¡ °¥nµÅ¦Èµ¤ ¨»n¤¨¼oµ®¨´ °µµ¦¥´¤¸ªµ¤Á¸É¥ÉÎµªnµ °¼nÂ n Â¨³¨»n¤Å¤n¤¸
Ã¥µ¥µ¦Â n ´oµ¦µµ ÂnÄoµ¦Á¡·É¤»£µ¡µ¦Ä®o¦·µ¦Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤´¤¡´rµ»¦·Á}Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦Â n ´ Îµ®¦´
Ã¥µ¥oµ®¨´¦³´ ¦´¡¥r·¸ÉÄ®oÁnµºÊ°o°¤¸¨µ¦°¸ÉÁ¡¸¥¡° Â¨³¤¸µ¦Îµ¦³´£´¥°¥nµÁ®¤µ³¤
Îµ®¦´·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦Á®³ µµ¦·Ão¤¸Ã¥µ¥µ¦¨n°¥·ÁºÉ°Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 90 °¤¼¨nµ®¨´¦³´ ´Ê¸ÊÄ
¦µ¥¨³Á°¸¥³Ânµ´Å ¹Ê°¥¼n´¨´¬³ °®¨´¦³´ Änª °·ÁºÉ°Á¡ºÉ°µ¦°»Ã£¦·Ã£°ºÉ Â¨³·ÁºÉ°¸ÉÅ¤n¤¸®¨´¦³´
³¤¸°´¦µ°Á¸Ê¥¸É¼Á¡ºÉ°Á¥´ªµ¤Á¸É¥ °µ¦·´Îµ¦³®¸Ê¸É¼ ¹Ê
x µ¦°»¤´·ªÁ·Â¨³°Îµµµ¦°»¤´·
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦¤°®¤µ¥°Îµµµ¦°»¤´··ÁºÉ°Ä®oÂn³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° (Credit Committee) Á}¼o¼Â¨
£µ¥ÄoÃ¥µ¥µ¦°»¤´··ÁºÉ°¸ÉÅo¦´µ¦°»¤´·Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
Ã¥µ¥µ¦°»¤´··ÁºÉ° ¤¸µ¦Îµ®ªÁ·Â¨³¤°°Îµµµ¦°»¤´·ªÁ·Åªo°¥nµ´Á Ã¥·ÁºÉ°»¦·»¦µ¥µ¦
³o°Åo¦´µ¦°»¤´·Ã¥³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° ÁºÉ°µÁ}·ÁºÉ°¸ÉªÁ·¼o¤¸ µÄ®n ·ÁºÉ°»¦·¸É¤¸ µÄ®n¤µ
³o°Åo¦´µ¦°»¤´·Ã¥¦µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
Îµ®¦´·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ ÁºÉ°µªÁ··ÁºÉ°¤¸ µÁ¨È ¨»n¤·Ão¹¤¸µ¦Îµ®¦³Á¸¥ª·¸·´·Â¨³¤°°Îµµµ¦
°»¤´·ªÁ·Ân¨³¦³´Ä®oÂn¼o¦·®µ¦Â¨³®´ª®oµµÄÂn¨³¦³´ ÎµÅ·´·£µ¥ÄoÃ¥µ¥°»¤´··ÁºÉ°Ã¥¦ª¤¸ÉÎµ® ·ÁºÉ°
¦µ¥¥n°¥¸É¤¸ µÄ®nÁ·ªnµ¦³´·Á¤ºÉ°¡·µ¦µµ¦³Á£ °·ÁºÉ°Â¨³ª´»¦³r °µ¦¼oÁ· ³o°Åo¦´°»¤´·µ
³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° ®¦º°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á}¦¸Å
Îµ®¦´·ÁºÉ°ÁnµºÊ° ¨»n¤·ÃoÅoÎµ¦³µ¦Ä®o³Â·ÁºÉ° (Credit Scoring) Á oµ¤µÄo¦nª¤Á}ÁºÉ°Å Äµ¦¡·µ¦µ
°»¤´··ÁºÉ° Ã¥¦³³Ä®o³Â¨¼oµÂn¨³¦µ¥Ã¥¡·µ¦µµ»¤´· °¨¼oµ ¨´¬³ °·ÁºÉ° Â¨³ÁºÉ°Å °·ÁºÉ°¸É
o°µ¦
x Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ°
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °µµ¦ (Risk Management Committee) ¹É¦³°oª¥¼o¦·®µ¦¦³´¼µµ¥µ
nµÇ Á}¼o¡·µ¦µÎµ®Ã¥µ¥ Ár Â¨³ ´Ê°Ã¥¦ª¤ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦Ä®o·ÁºÉ° Ã¥¤¸³¦¦¤µ¦
¡·µ¦µ·ÁºÉ° (Credit Committee) Â¨³®´ª®oµµ¥ª»¤·ÁºÉ° (Chief Credit Officer) Á}¼o¼Â¨µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °·ÁºÉ°
Ân¨³¦µ¥µ¦ °µ¸Ê³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ (Problem Loan Committee) Îµ®oµ¸É¼Â¨·µ¤µ¦´µ¦
¨¼®¸Ê¸É¤¸{®µ Â¨³¡·µ¦µ´ÊÎµ¦° nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼Ä¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦·
µµ¦³¦µ¥µµ¦·´·µ¦ª°n°³¦¦¤¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¹ÉÁ}
¦·¬´Ä®n °¨»n¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° £µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
µµ¦·Ão¤¸®nª¥µ¡·µ¦µ»£µ¡·ÁºÉ°Â¥°°µ®nª¥µµ¦¨µ Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸É¡·µ¦µÂ¨³Ä®oªµ¤Á®È
°¥nµÁ}°·¦³Äµ¦°»¤´··ÁºÉ° Â¨³¤¸®nª¥µ°µ·ÁºÉ°¹É ¹Ê¦´®nª¥µ¦ª°£µ¥ÄÂ¨³³¦¦¤µ¦¦ª°
Îµ®oµ¸É°µªµ¤¼o°Â¨³Ã¦nÄ °µ¦Ä®o·ÁºÉ°
µµ¦·ÃoÅoÎµ¦³´°´´ªµ¤nµÁºÉ°º° °·ÁºÉ° (Credit Grading) ¤µÄoÄµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥ ´ÊÎµ®¦´
·ÁºÉ°»¦· Â¨³·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ Ã¥ÅoÁ¦·É¤ÎµÁ·µ¦ÁÈ o°¤¼¨¦³ª´·µ¦Îµ¦³Á·Â¥µ¤¨µ¦´°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°Á¡ºÉ°¦³Á¤·
»£µ¡ °¦³ Â¨³Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦¡´µµ¤µ¦Îµ¦Á·°» ° Basel Committee for Banking Supervision
´Ä®¤n £µ¥Äoª·¸µ¦Äoµ¦´°´´ªµ¤nµÁºÉ°º°£µ¥Ä (Internal Ratings Based Approach – IRB) ´Ê¸Ê¨¸É³Åo¦´Ä¦³¥³
¥µª º° µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥oµÁ¦·¸ÉÂ¤n¥ÎµÂ¨³µ¦ÄoÁ·°» °µµ¦Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡¼»
Îµ®¦´µ¦ª»¤ªµ¤Á¸É¥oµµ¦¦³»´ª °·ÁºÉ° µµ¦Îµ®Ä®o¤¸ªÁ·ªµ¤Á¸É¥Îµ®¦´Ân¨³¨»n¤·ÁºÉ°
(Concentration Limits) ¸ÉÎµ®Ä®oµ¤µ¦Ä®o·ÁºÉ°n°¼o¼o®¦º°¨»n¤¼o¼o 1 ¦µ¥ÅoÅ¤nÁ·¦³´¸ÉÎµ®Îµ®¦´·ÁºÉ°Ân¨³¦³Á£ Â¨³
·µ¤ª»¤µ¦¦³»´ª °·ÁºÉ°»¦·ÄÂn¨³£µ°»µ®¦¦¤ (Industry Limit) Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥¡·µ¦µ¦nª¤´
µ¦¦³»´ª °Á·¨»Ä¦µµ¦»ÄÂn¨³£µ°»µ®¦¦¤oª¥ °µ¸Êµµ¦¥´·´·µ¤Ár °µµ¦Â®n
¦³Á«Å¥°¥nµÁ¦n¦´ µ¤ o°Îµ®Äµ¦Ä®o·ÁºÉ°®¦º°¨»Ä·µ¦ °¼o°ºÉ®¦º°n°£µ¦³¼¡´®¦º°nµ¥Á·µ¤£µ¦³¼¡´
Á¡ºÉ°»¨®¹É»¨Ä (Single Lending Limit)
x µ¦·µ¤®¸Ê
¨»n¤ · ÃoÎµ®Ä®o¤¸®¨´Ár¦³ªµ¦·µ¤·ÁºÉ°oµ°¥nµn°ÁºÉ°  Ã¥¤¸µ¦ªµ¦Ä®o·ÁºÉ°°¥nµ
¤ÉÎµÁ¤° Â¨³·µ¤®¸Ê¸É¤¸{®µ°¥nµÄ¨o· Îµ®¦´·ÁºÉ°»¦· ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ (Problem Loan
Committee) ³Åo¦´¦µ¥µµ¦·´Îµ¦³®¸Ê °¨¼®¸Ê¸É¤¸{®µ»¦µ¥µ¦ Á¡ºÉ°¡·µ¦µµ³ °¨¼®¸ÊÂ¨³Îµ®ª·¸µ¦·µ¤
Á¦n¦´®¸Ê µ¦ÎµÁ·¸µ¤®¤µ¥ ¦ª¤¹µ¦´´Ê·¦´¡¥rÂ¨³µ¦´ÊÎµ¦°®¸Ê¼ Ã¥¤»nÁoÄÁ¦ºÉ°µ¦¦´¦»Ã¦¦oµ®¸Ê
Îµ®¦´¨¼®¸Ê¦µ¥¸Éµ¤µ¦ÎµÁ·µ¦n°ÅÅo Ã¥¨»n¤·ÃoÅoÎµ®®¨´Ár °Á  Â¨³µ¦·µ¤¨°¥nµÄ¨o· °µ¸Ê
Áoµ®oµ¸É·ÁºÉ°³o°¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µÁ¸É¥ª´µ¦·µ¤µ¦¦´¦»Ã¦¦oµ®¸Ê°¥nµn°ÁºÉ°
Îµ®¦´µ¦·µ¤·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥´Ê ¨»n¤·Ão³¦´¦»Ã¥µ¥Â¨³¨¥»rÄµ¦¦·®µ¦Â¨³·µ¤®¸ÊÄ®o°¨o°´
£µª³Á«¦¬· ¦³Á¸¥nµÇ °®nª¥µ¦µµ¦°¥nµn° ÁºÉ° Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·Éµ¦·´·µ¤¦³µ«Â¨³¦³Á¸¥ °
Îµ´µ³¦¦¤µ¦»o¤¦°¼o¦·Ã£ (...) °¥nµÁ¦n¦´ Ã¥´Ân¦³ªµ¦·µ¤®¸Ê°°Á} 3 nª º° 1) µ·µ¤
®¸ÊoµÎµ¦³ 2) µÁ¦n¦´®¸Ê·Â¨³µ¦·µ¤¥¹¦´¡¥r· Â¨³ 3) µ®¤µ¥Â¨³´´¸ Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡µ¦ÎµÁ·µÄ®o
Åo¼»
x µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê
Îµ®¦´¨¼®¸Ê¸É¤¸{®µ Án Åo¦´¨¦³µªµ¤´ªµÁ«¦¬· ®¦º°ªµ¤ ´ o°µµ¦Á· °¨¼®¸Ê ¨»n¤
·Ão¤¸Ã¥µ¥¸É³¦´Ã¦¦oµ®¸ÊÁ¡ºÉ°Á¡·É¤Ã°µÄµ¦¦´º®¸ÊÄ®oÅo¼» Ã¥®¨´Árµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê °¨»n¤µ¤µ¦Îµ
Åo®¨µ¥ª·¸ ¦³°oª¥ µ¦n°´ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³®¸ÊÄ¨´¬³nµÇ µ¦Ã°¦´¡¥r· °¨¼®¸ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦Îµ¦³®¸Ê µ¦Â¨®¸Ê
Á}¦µµ¦µµ¦Á· ®¦º°µ¦Â¨®¸ÊÁ}» °¨¼®¸Ê Á}o
µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Êµ¤µ¦ÎµÅo´¨¼®¸Ê»¦³Á£ ´Ê¸É·´Îµ¦³Â¨oª®¦º°¥´Å¤n·´Îµ¦³Èµ¤ Ã¥®nª¥µ¸ÉÄ®o
·ÁºÉ°¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê ¦ª¤¹µ¦´Á¨º°¨¼®¸Ê¸É³¤¸µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê Áoµ®oµ¸É¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥³Îµµ¦¦³Á¤·»£µ¡ °¨¼®¸ÊÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ³Â¨³µ¦ÎµÁ·µ °¨¼®¸Ê Á¡ºÉ°µµ¦r
Á¸É¥ª´Ã°µ¸É³Åo¦´Îµ¦³®¸Êº Â¨³¡·µ¦µª·¸µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê
Ä¦¸µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸ÊÎµ®¦´¨¼®¸Ê¸É¨»n¤·Ão ¦¦¤µ¦ »¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´¦¦¤µ¦ ®¦º°¼o¦·®µ¦ °¨»n¤ Á oµ nµ¥
¤¸¨¦³Ã¥rÁ¸É¥ª o°´Êµ¦Â¨³µ°o°¤ ³o°Ä®oµ´µ¦Á·°ºÉ®¦º°»¨¸Éµ¤¸ÉÅ¤n¤¸¨¦³Ã¥rÁ¸É¥ª o°´µµ¦Â¨³
¨¼®¸Ê Á}¼oª·Á¦µ³®rµ³Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ¦³®¸Ê ¨°¦³ÂÁ· °¨¼®¸Ê ´Ê¸Ê¨»n¤·Ão·´·µ¤Ár¸Éµµ¦
Â®n¦³Á«Å¥Îµ®Îµ®¦´®¸Ê¸ÉÅo¦´µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸ÊÂ¨oª»¦µ¥ ´ÊÄÁ¦ºÉ°µ¦Á¨¸É¥µ³µ¦´´Ê µ¦Îµªnª
¼Á¸¥ Â¨³µ¦´Îµ¦°
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
(3)

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

กลุมทิสโกมีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยูรอดของ
ธนาคารในระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงในอัตราที่ไมต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยง และภาระผูกพันไมต่ํา
กวารอยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเสี่ยงและภาระผูกพัน อัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร มีดังตอไปนี้
ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเสี่ยง
1

คํานวณตามเกณฑ Basel II IRB

31 ธันวาคม 2552/1
(รอยละ)
14.48
16.96

31 ธันวาคม 2553/1
(รอยละ)
11.29
15.23

31 ธันวาคม 2554/1
(รอยละ)
9.88
14.91

ขอกําหนดตาม
กฎหมาย (รอยละ)
4.25
8.50

ทั้งนี้ กลุมทิสโกมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสูงเกินกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และ
เพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑการตั้งสํารองในอนาคต
(4)

การบริหารสภาพคลอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน และโครงสรางการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบงชี้ที่สําคัญ เชน
ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และ
ระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน
การบริหารสภาพคลองในแตละวันอยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหลงเงินทุนและการลงทุน ตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแตละวันของธนาคาร ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของธนาคารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
การบริหารความเสี่ยงของกลุม และใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องการกําหนดใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพ
คลอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้
• ใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืมดังตอไปนี้
- ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภท
- ยอดรวมเงินกูยืมตางประเทศที่ครบกําหนดใน 1 ป นับแตวันกูและยอดรวมเงินกูยืมตางประเทศซึ่งอาจชําระคืนหรืออาจ
ถูกเรียกคืนก็ไดใน 1 ปนับแตวันกู เวนแตเปนเงินกูยืมตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
- ยอดรวมเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง
ทั้งนี้ ยอดรวมเงินรับฝากและยอดรวมเงินกูยืมขางตนใหนับรวมยอดเงินซึ่งโอนเขามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสํานักงาน
ใหญตางประเทศที่แสดงอยูในบัญชีระหวางกันดวย
• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ 0.5 หลักทรัพยหรือตราสาร
ซึ่งปราศจากภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมต่ํากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากในธนาคารที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
(5)

การจัดชั้นสินทรัพย การตั้งสํารอง และการตัดจําหนายหนี้สูญ

กลุมทิสโกใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรัพยที่ไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได โดยสรุปไดดังนี้
(1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว เชน ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคน
สาบสูญ ลูกหนี้เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้
(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน เชน สิทธิเรียกรองจาก
ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ
(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตน
เงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ
(4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกใหชําระคืน หรือไมกอใหเกิด
รายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ
(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ
(6) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ํากวามาตรฐาน หรือกลาวถึง
เปนพิเศษ
กลุมทิสโกมีนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารทิสโกตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เทากับ 4,098.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 185.0 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยตามลําดับ โดยธนาคารมี
สินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามตาราง
แสดงสินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในขอ 5.2 ของสวนที่ 1 หัวขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สําหรับธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดําเนินการโดย บล.ทิสโกมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
(1)

แหลงที่มาของเงินทุน

เงินทุนสวนใหญมาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินบางสวน เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน
(2)

การอนุมัติวงเงินและอํานาจการอนุมัติ

บล. ทิสโก มีนโยบายในการรับลูกคาที่มีคุณภาพและใหความรูความเขาใจที่เหมาะสมแกลูกคาในการซื้อขายหลักทรัพย โดยจะ
พิจารณาวงเงินการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับความนาเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกคา ตลอดจนหลักประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหารมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ใหกับคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณา
อนุมัติวงเงินที่มีมูลคาสูง และมอบอํานาจการอนุมัติใหผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่สินเชื่อระดับตางๆ สําหรับวงเงินทั่วไปเปนผูพิจารณา
อนุมัติ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
(3)

การกําหนด margin ของหลักทรัพย
ปจจุบัน ลูกคาของ บล. ทิสโก ซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น

(4)

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนประเภทหุนทุน บล. ทิสโก มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี โดยคํานึงถึง
สภาพคลอง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนประเภท
หุนทุน บล. ทิสโก ไมมีนโยบายในการขยายการลงทุนในสวนนี้ แตจะเนนที่การติดตามโอกาสในการขายหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันออกให
ไดมูลคาสูงที่สุด สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนกู บล. ทิสโก เนนที่การลงทุนเพื่อถือหลักทรัพยไวเปนสภาพคลอง สําหรับการ
ลงทุนในหนวยลงทุน บล. ทิสโก มีนโยบายลงทุนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนและผลการดําเนินงาน
ของแตละกองทุน นอกจากนี้ บล. ทิสโก ยังมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารอนุพันธเพื่อผลกําไรและเพื่อบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวการณการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
นโยบายการลงทุนเปนไปตามกรอบนโยบายและขอกําหนดดานบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ของกลุมทิสโก ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสายงานที่สําคัญ โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทุน วงเงินลงทุน ปริมาณการซื้อขายสูงสุดใน
แตละวัน และวงเงินขาดทุน
(5)

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปของ บล.ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับรอยละ 102.5 เปรียบเทียบ
กับรอยละ 7.0 ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

4-19

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 5 ¦´¡¥r·¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·

5. ¦´¡¥r·¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·
5.1

·¦´¡¥rµª¦®¨´¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·
¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r

¨»n¤·Ão¤¸¸É· °µµ¦ Â¨³°»¦r  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2552-2554 ´¸Ê Ã¥¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Á}Áoµ °¦¦¤··ÍÂ¨³Å¤n·
£µ¦³¼¡´ÄÇ
(®nª¥: ¨oµµ)
¦µ¥µ¦

e 2552

¸É· Â¨³°µµ¦»·
1. ®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ¸ÉÎµµ¦ ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´
(¤®µ)
2. ®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ¸ÉÎµµ¦ ¦·¬´¥n°¥
3. ®o°»Îµ´µ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´µ µÁ¸¥Ä®¤n  °µµ¦» Hillside Plaza
& Condotel ®oª¥Âoª °.Á¤º° .Á¸¥Ä®¤n
4. ¸É·Â¨³°µµ¦ Îµ´µ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´ µ µ¦¤ °.Á¤º° .¦¤
¦ª¤¸É·Â¨³°µµ¦»·
nª¦´¦»Îµ´µ»·
°»¦rÎµ´µ»·
°ºÉ Ç
¦ª¤¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r»·

e 2553

e 2554

697
444

625
419

630
421

2
8
1,151
204
151
52
1,558

2
7
1,053
171
139
104
1,467

7
1,058
156
140
97
1,451

´µÁnµ¦³¥³¥µª
1. ´µÁnµ
¨»n¤ · Ão¤¸´µÁnµÎµÁ·µ¸ÉÁ¸É¥ª o° ´µ¦Ánµ°µµ¦Îµ´µÂ¨³µ µ ¹É ´µ¤¸°µ¥»¦³¤µ 3-10e Ã¥¤¸
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤µ¤®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 5.36.3
2. ´µÁnµ¦³®ªnµ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥
¨»n¤·Ão¤¸µ¦Ánµ®o°»¦³®ªnµ´Ä°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r Á¡ºÉ°ÄoÁ}Îµ´µ Ã¥¤¸µ¦·nµÁnµ¦³®ªnµ´Ä°´¦µ¨µ
Â¨³¤¸¦³¥³Áª¨µµ¦Ánµ¦µª¨³ 1-3 e Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´n°Å¸Ê
¦µ¥µ¦

¼oÄ®oÁnµ

¼oÁnµ

¡ºÊ¸ÉÁnµ
(µ¦µÁ¤¦)

®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´ ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

3,908.91

®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´É
ÁÃÃ¨¥¸ Îµ´

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

2,123.71

®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r µµ¦ ·Ão Îµ´
(¤®µ)

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

848.32

®o°»Îµ´µ°µµ¦·ÃoµªÁª°¦r «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o ·Ão Îµ´

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

590.00
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5.2

Á·Ä®o· ÁºÉ°
Ã¥µ¥µ¦´´Ê ·¦´¡¥r

·¦´¡¥r´´Ê °¨»n¤·Ão¦³°oª¥Á·Ä®o·ÁºÉ°Â¨³¨¼®¸Ê Á·¨» Â¨³¦´¡¥r·¦°µ¦ µ¥ Ã¥¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥´´Ê
·¦´¡¥rµ¤Ár °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ¹É¦»µ¦´´Ê·¦´¡¥r
°¦·¬´¥n°¥¸É¦³°»¦·µµ¦  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Åo´¸Ê
µ¦µÂ·¦´¡¥r´´Êµ¤¦³µ« °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
¨¼®¸Ê
´´Ê·
´´Ê¨nµª¹Á}¡·Á«¬
´´ÊÉÎµªnµ¤µ¦µ
´´Ê´¥
´´Ê´¥³¼
¦ª¤

Á·Ä®o· ÁºÉ°
Â¨³¨¼®¸Ê
191,868
10,880
1,517
254
443
204,962

Á·¨»
119
119

Á·¨»Ä
¨¼®¸Ê¦¸É ´Ã°¤µ

18
18

¦´¡¥r·¦°
µ¦ µ¥
50
50

(®nª¥: ¨oµµ)
¦ª¤
191,868
10,880
1,517
254
630
205,149

¦o°¥¨³
93.5
5.3
0.7
0.1
0.3
100.0

Ã¥µ¥µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
Ä ´ÊÉÎµ¨»n¤·Ão·´·µ¤ o°Îµ® °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
Äµ¦´´ÊÂ¨³´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ÅoÎµ®°´¦µµ¦´ÊnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼µ¤¦³´´Ê °Á·Ä®o·ÁºÉ°Åªo´n°Å¸Ê
1. ·¦´¡¥r´´Ê¼ Ä®o´°°µ´¸
2. ·¦´¡¥r´´Ê´¥³¼ Ä®o´Á·Îµ¦°Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 100
3. ·¦´¡¥r´´Ê´¥ Ä®o´Á·Îµ¦°Ä°´¦µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 100
4. ·¦´¡¥r´´ÊÉÎµªnµ¤µ¦µ Ä®o´Á·Îµ¦°Ä°´¦µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 100
5. ·¦´¡¥r´´Ê¨nµª¹Á}¡·Á«¬ Ä®o´Á·Îµ¦°Ä°´¦µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 2
6. ·¦´¡¥r´´Ê· Ä®o´Á·Îµ¦°Ä°´¦µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 1
Ã¥µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ÅoÎµ®ª·¸µ¦´ÊnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼µ¤¤µ¦µµ¦´¸¦³®ªnµ¦³Á« ´¸É 39 (IAS 39) ¹É¤¸
®¨´ÁrÄµ¦´ÊnµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼ Îµ®¦´·¦´¡¥r´´ÊÉÎµªnµ¤µ¦µ ·¦´¡¥r´´Ê´¥ Â¨³ ·¦´¡¥r´´Ê´¥³¼ Ã¥Ä®o
´Á·Îµ¦°Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 100 °nªnµ¦³®ªnµ¤¼¨®¸Ê´¤¼¨nµ{»´ °¦³ÂÁ·¸Éµªnµ³Åo¦´µ¨¼®¸Ê ®¦º° ¤¼¨nµ{»´ °
¦³ÂÁ·¸Éµªnµ³Åo¦´µ®¨´¦³´ ¦ª¤¹µ¦´Îµ¦°Á}¨»n¤¨¼®¸Ê (Collective Approach) Âµ¦´Îµ¦°¦µ¥´¸ÅoÎµ®¦´
¨»n¤¨¼®¸Ê¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥oµÁ¦·¸ÉÁ®¤º°´
{»´¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥Äµ¦´Á·Îµ¦°Á}¨»n¤¨¼®¸Ê (Collective Approach) Îµ®¦´¨»n¤¨¼®¸Ê¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥oµÁ¦·¸É
Á®¤º°´ Â¨³¤¸ o°¤¼¨ªµ¤Á¸¥®µ¥Ä°¸°¥nµÁ¡¸¥¡° Ã¥¨»n¤·ÃoÅoÎµ®¦³´µ¦´Îµ¦°°¥nµ¦³¤´¦³ª´ µµ¦¦³Á¤·ªµ¤
Á¸¥®µ¥¸ÉÁ· ¹ÊÄ°¸
Ã¥µ¥µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°®¸Êµ¦o°¥nµ °¦´¡¥r·
µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°µ¦¨nµ °¦´¡¥r·³¡·µ¦µµ o°n¸Êµ¦o°¥nµµ¤¤µ¦µ´¸Â¨³µ¦¦³¤µ¤¼¨nµ¸É
µªnµ³Åo¦´ºÄ°µ
Ã¥µ¥µ¦¦´¦¼oÂ¨³¦³´¦´¦¼o¦µ¥Åo
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åo°Á¸Ê¥¸ÉÁ o¤ªªnµÁr °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥¨»n¤·Ão¦´¦¼o¦µ¥Åo°Á¸Ê¥µ¤Ár
oµ Ã¥³®¥»¦´¦¼o¦µ¥Åo°Á¸Ê¥µ·ÁºÉ°»¦·¸ÉoµÎµ¦³Á}Áª¨µ¦ª¤´Á·ªnµ 1 Áº° Â¨³®¥»¦´¦¼o¦µ¥Åo°Á¸Ê¥µ·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
¸ÉoµÎµ¦³Á}Áª¨µ¦ª¤´Á·ªnµ 3 Áº° Å¤nªnµ¨¼®¸Ê¦µ¥´Ê³¤¸®¨´¦³´®¦º°Å¤n Â¨³³¥Á¨·¦µ¥µ¦°Á¸Ê¥oµ¦´¸ÉÅo´¹´¸Á}
¦µ¥ÅoÂ¨oª°°µ´¸´Ê®¤Îµ®¦´¨¼®¸Ê¸É®¥»¦´¦¼o¦µ¥Åo
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 5 ¦´¡¥r·¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·
¨»n¤·Ão³´¹¦µ¥Åo°Á¸Ê¥¸ÉÅo¦´Îµ¦³Ä£µ¥®¨´ °¨¼®¸Ê¸É®¥»¦´¦¼o¦µ¥Åo µ¤ÁrÁ·Â¨³³¦´¦¼o°Á¸Ê¥Á}¦µ¥Åo
µ¤Ároµ°¸ Á¤ºÉ°Åo¦´Îµ¦³®¸Ê¸ÉoµÁ·Îµ®¦oªÂ¨oª
¦¸µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åoµµ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê °·ÁºÉ°»¦· ¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥¦´¦¼o°Á¸Ê¥Á}¦µ¥Åoµ¤ÁrÁ· Â¨³³¦´¦¼o
¦µ¥Åoµ¤Ároµ°¸¦´Ên°Á¤ºÉ°Åo¦´¡·µ¦µ°»¤´·µ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µÂ¨oªªnµ ¨¼®¸Ê¨´¤µ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Ä
µ¦Îµ¦³®¸ÊÅoµ¤´µ
5.3

Á·¨»
¦µ¥¨³Á°¸¥ °¤¼¨nµÁ·¨»ÂÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 5.4 Á·¨»
Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r
o°¤¼¨Á¸É¥ª´Ã¥µ¥µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥rÅoÂÅªoÄnª¸É 1 ®´ª o°¸É 4 µ¦¦³°»¦· °Ân¨³µ¥»¦· ®´ª o°¥n°¥ 4.3
µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µµ¦¨»

¨»n¤·Ão³¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥µµ¦¨»Å¤nÄ®o¦³»´ªÄ®¨´¦´¡¥r®¹ÉÁ·¤ª¦ Ã¥³Áo¸Éªµ¤Á®¤µ³¤ °
Ã°µ °µ¦¨»Ä ³´Êªnµ Á°ºÊ°°Îµª¥Äoµ¨°ÂÂ¨³ªµ¤Á¸É¥°¥nµÅ¦ °µ¸Ê¦·¬´¥´¤¸¦³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É
µ¤µ¦¦ª¦ª¤ªµ¤Á¸É¥µµ¦¨»Ä»Ç oµÁ oµoª¥´ Á¡ºÉ°¡·µ¦µ¹¦³´ °ªµ¤Á¸É¥ªnµÁ®¤µ³¤´ªµ¤Á¡¸¥¡° °
Á·°» Â¨³·«µ °Ã°µ °¨°ÂÂ¨³ªµ¤Á¸É¥µÁ·¨»Ân¨³¦³Á£®¦º°Å¤n°¥nµÅ¦ Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦¦´´ªÅµ¤
·«µ¸É¼o°Åo°¥nµ´nª¸
¦µ¥¨³Á°¸¥ °¦³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Åo¨nµªÅªoÄnª¸É 1 ®´ª o°¸É 2 {´¥ªµ¤Á¸É¥
µ¦´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ
¨»n¤·Ão´ÊÎµ¦°nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °Á·¨»µ¤¤µ¦µ´¸ Ã¥Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁ¡ºÉ°oµÂµ¤¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ Â¨³
´¹µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ °®¨´¦´¡¥rÁ}¦µ¥µ¦ÎµÅ¦®¦º° µ»»·ÄÎµÅ¦ µ» Á·¨»Ä®¨´¦´¡¥rÁºÉ° µ¥´Ê¸Éº°Åªo
Á}Á·¨» ´Éª¦µªÂ¨³¦³¥³¥µªÂµ¤¤¼ ¨n µ¥»· ¦¦¤ Â¨³´¹ µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼ ¨nµ®¨´ ¦´ ¡¥r´ ¨n µªÁ}¦µ¥µ¦Â¥
nµ®µÄnª °¼oº°®»o¦³´ÉÎµ®nµ¥®¨´¦´¡¥r¹´¹µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ´ÊÄÎµÅ¦ µ»
¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®¨´¦´¡¥rÄªµ¤o°µ¦ °¨µÎµªµ¦µµÁ°ºÊ°®¨´»  ·Êª´Îµµ¦»oµ¥ °ª °¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °¦µµ¦®¸Ê °¦´µ¨Â¨³¦´ª·µ®·Â¨³¦µµ¦®¸Ê£µÁ° ÎµªÃ¥Äo¼¦¸ÉÎµ®
Ã¥¦·¬´Â®n¦³Á«Å¥Ã¥Äo°´¦µ¨°Â °¤µ¤¨µ¦µµ¦®¸ÊÅ¥®¦º° °µ´µ¦Á·°ºÉ ¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °®nª¥
¨»Îµªµ¤¼¨nµ·¦´¡¥r»· (Net Asset Value)
Ä¦¸¸É¤¸µ¦Ã°Á¨¸É¥¦³Á£Á·¨» ¨»n¤·Ão¥n°¥³¦´Á¨¸É¥¦µµ °Á·¨»Ä®¤nÃ¥Äo¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÃ°Á¨¸É¥
¦³Á£Á·¨» ¨Ânµ¦³®ªnµ¦µµµ¤´¸Â¨³¤¼¨nµ¥»·¦¦¤  ª´¸ÉÃ°Åo´¹Á}¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ ( µ») ÄÎµÅ¦ µ» ®¦º°
´¹µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµÁ·¨»Ä»¨
5.4

µ¦¨»Ä¦·¬´¥n°¥Â¨³¦·¬´¦nª¤

¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦¨»Ä¦·¬´¥n°¥Â¨³¦·¬´¦nª¤ÂÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 5.3 Á·¨» Â¨³ o° 5.5 Á·¨»Ä
¦·¬´¥n°¥
Ã¥µ¥µ¦¨»Â¨³µ¦¦·®µ¦µ
¦·¬´¤¸Ã¥µ¥µ¦¨»¸É¦oµ¨°ÂÁ¡¸¥¡°Á¤ºÉ°Îµ¹¹ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Ê Ã¥¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤¼»
Ä®o´¦·¬´Â¨³¼oº°®»o Ã¥µ¥µ¦¨» °¦·¬´ÂnÁ} 2 ¨»n¤ ÅoÂn µ¦¨»Á·¨¥»r Â¨³µ¦¨»Á¡ºÉ°¨°Â
1) µ¦¨»Á·¨¥»r (Strategic Investment)
µ¦¨»Á·¨¥»rÁ}µ¦¨»Ä¦·¬´¥n°¥®¦º°¦·¬´¦nª¤ Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»µ¤¡´· ¨¥»r Â¨³Âµ¦ÎµÁ·»¦· °¨»n¤·Ão
Ã¥¦·¬´³¨»Á·¨¥»rÁ¡ºÉ°Ä®o¦·¬´¤¸°Îµµª»¤¦·¬´´ÊÇ Ä®oÁ}Åµ¤Âªµµ¦ÎµÁ·»¦·Â¨³µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤
¦·¬´³¨»Ä¦·¬´¸É¤¸ÂªÃo¤»¦·¸É¸Â¨³Á¡·É¤¤¼¨nµÄ®o´»¦· °¨»n¤ µ¦¨»³¡·µ¦µµ¨°ÂÂ¨³ªµ¤Á¸É¥Ä
¦³¥³¥µª ¨°ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦oµ¨ÎµÅ¦ Â¨³Å¤n¤¸ o° ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 5 ¦´¡¥r·¸ÉÄoÄµ¦¦³°»¦·
¦·¬´¥n°¥¸É°¥¼n£µ¥Äoµ¦¨» °¦·¬´³o°·´·µ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¦·¬´°¥nµÁ¦n¦´ Ã¥Ã¥µ¥´¨nµª
¦°¨»¤¹ Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ ¨¥»r»¦·Â¨³µ¦¦·®µ¦´µ¦ µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³ª»¤ ¨°µ´»°ºÉ¸É
Îµ®Ã¥¦·¬´
2) µ¦¨»Á¡ºÉ°¨°Â
µ¦¨»Á¡ºÉ°¨°Â¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°Âª®µ¨°Â Â¨³µ¦¦·®µ¦£µ¡¨n° Ã¥³¨»Ä¦µµ¦µµ¦Á·Â¨³
®¨´¦´¡¥r¦³Á£nµÇ Án ¦µµ¦®¸Ê ¦µµ¦» ¦µµ¦¹É®¸Ê¹É» Â¨³°»¦ª¤ Á}o
µ¦¨»Á¡ºÉ°¨°Â³¡·µ¦µµªµ¤Á¸É¥Â¨³¨°Â £µ¡¨n° °¦µµ¦ ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·» Â¨³¦³´ªµ¤
Á¸É¥¸É¥°¤¦´Åo
¦·¬´³¨»Á¡µ³¦µµ¦µµ¦Á·Â¨³®¨´¦´¡¥r¸É¦·¬´¤¸ªµ¤Á oµÄÁ¡¸¥¡°Á¸É¥ª´ªµ¤Á¸É¥Â¨³¨°Â °®¨´¦´¡¥r
´Ê ¹É¦ª¤¹¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸É¸
µ¦µÂ¦µ¥¨³Á°¸¥Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥

(®nª¥ : ¨oµµ)
»Îµ¦³Â¨oª
ª·¸¦µµ»
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554
7,282
13,294
1,000
1,075
100
110
100
273
20
22
100
137
60
73

ºÉ°¦·¬´
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´
¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´
¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´É ÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´
¦·¬´ ·Ão ÃÁ¸¥ª ¨¸·É Îµ´
¦·¬´ Å¡¦¤´ ¨¸·É Îµ´/1
¦·¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão Îµ´ Îµ´
Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥-»·
/1
/2

3
5
-

®¥»ÎµÁ··µ¦ Â¨³°¥¼n¦³®ªnµ¦³ªµ¦Îµ¦³´¸
®´nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °Á·¨»
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 6 o°¡·¡µµ®¤µ¥

6.

o°¡·¡µµ®¤µ¥

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¤¸¸¸É¥´Å¤n·Ê»¸ÉÁ}¨µµ¦¦³°»¦·· 19 ¸ Á}¸Á·µµ¦
¦³°»¦·µµ¦¡µ·¥r °¦·¬´¥n°¥ (µµ¦·Ão) Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥¸´n°Å¸Ê
(1) ¸¦° 1 ¸ Á}¸¸É¼o¢j°¸°oµªnµÁ}Áoµ °¦¥r´¡·¡µÅo¢j°¦¤µ¦ nµÄ®o¥Á¨·¤»¼n¤º°³Á¸¥
¦¥r¸É¤¸ºÉ°µµ¦·ÃoÁ}Áoµ °¦¥rÂ¨³°°¤»¼n¤º°³Á¸¥¦¥rÄ®¤n¸É¤¸ºÉ°ÃrÁ}Áoµ °Â ´Ê¸Ê «µ¨¦°¨µÁ®Èªnµ
µµ¦·ÃoÁ}¼o¤¸nªÅoÁ¸¥ Â¨³Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦¡·µ¦µ¸ ¹¤¸Îµ´ÉÄ®oµµ¦·ÃoÁ oµÁ}¼o¼¢j°¸¦nª¤ ³¸Ê¸°¥¼n¦³®ªnµµ¦
¡·µ¦µ °«µ¨¦°¨µ
(2) ¸°µµ 1 ¸ Á}¸¸ÉÃr¢j°¼o µ¥¦¥r¤º°°Äµ¨°¤Á°µ¦Â¨³ÄoÁ°µ¦¨°¤ Â¨³¢j°µµ¦·ÃoÄµ
¦´ºÊ° °Ã¦ÁºÉ°µµµ¦·ÃoÁ}¼oÄ®oÁnµºÊ°¦¥r °Ãr µµ¦·ÃoÅo¦´µ¦¥¢j°Ã¥«µ¨´ÊoÂ¨oª ÂnÃr¥´°»¦rn°
(3) ¸Â¡n°¸ 17 ¸ Ã¥¤¸»¦´¡¥r¦ª¤¦³¤µ 136.09 ¨oµµ ¹Éo°¥ªnµ¦o°¥¨³ 5 °nª °¼oº°®»o Ã¥Ä¸Â¡n oµo
¦³°oª¥ 7 ¸ »¦´¡¥r¦ª¤ 9.25 ¨oµµ °¥¼n¦³®ªnµ ´Ê°µ¦ÎµÁ·¸Â¨³¥´Å¤nÅo¦´Îµ¡·¡µ¬µ Â¨³°¸ 2 ¸ »¦´¡¥r¦ª¤ 0.84
¨oµµ ¸É«µ¨¤¸Îµ¡·¡µ¬µÂ¨oªÂn¥´°¥¼nÄ¦³®ªnµ°»¦rÃ¥µµ¦·Ão Â¨³°¸ 8 ¸ ¤¼¨¸¦ª¤´ 126 ¨oµµ ¸Éµµ¦·ÃoÅo¦´
µ¦¥¢j°Ã¥«µ¨´ÊoÂ¨³/®¦º°«µ¨°»¦rÂ¨oª ÂnÃr¥´°»¦r®¦º°¸µn° (ÄÎµª¸Ê¤¸ 1 ¸¸ÉÁ·µµ¦¦³°»¦·¦·®µ¦µ¦
´ÁÈ®¸ÊÄ®oÂn¦·¬´¦·®µ¦·¦´¡¥r » »¤ª· Îµ´ »¦´¡¥r¦ª¤´ 40.24 ¨oµµ ¹Éµµ¦·Ão¤¸ o°¨Äµ¦Åo¦´Á¥ªµ¤
Á¸¥®µ¥¸Éµµ¦·ÃoÅo¦´ (oµ¤¸) µ¦·¬´¦·®µ¦·¦´¡¥r» »¤ª· Îµ´) °µ¸ÊÁº°¤·»µ¥ 2552 ¦·¬´¥n°¥Änµ¦³Á«Â®n®¹É
¼¢j°¦o°nµÁ¸¥®µ¥Á}ÎµªÁ· 46.6 ¨oµÁ®¦¸¥±n° Á¸¥Ánµ 190 ¨oµµ  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 Â¨³°¥¼nÄ¦³®ªnµµ¦ÎµÁ·¸
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤¦µµ¤®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 5.36.2 ¸¢j°¦o° ´Ê¸Ê iµ¥¦·®µ¦ °¨»n¤·Ãoµªnµ ¦·¬´®¦º°
¦·¬´¥n°¥³Å¤nÅo¦´¨Á¸¥®µ¥°¥nµÁ}µ¦³Îµ´µ¸¢j°¦o°Â¨³¦¸µ¦¼Á¦¸¥¦o°nµÁ¸¥®µ¥´¨nµª oµo ´Ê¸Ê Å¤n¤¸¦¦¤µ¦
¼o¦·®µ¦ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°Á}¼nªµ¤´¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥Ân°¥nµÄ
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7.
7.1

โครงสรางเงินทุน
หลักทรัพย

7.1.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน

: 11,002,000,000 บาท

ทุนชําระแลว

: 7,279,120,860 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 727,878,228 หุน และหุนบุริมสิทธิ 33,858 หุน โดยมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 10.00 บาท

ทั้งนี้ บุริมสิทธิทั้งหมดของหุนบุริมสิทธิไดครบกําหนด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทําใหตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนมา
หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญทุกประการ
7.1.2 โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)
หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)
การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund)
ไมมี
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดออกตราสารแสดงสิทธิ
ในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มหี ุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 95,253,575 หุน และ
22,300 หุนตามลําดับ รวม 95,275,875 หุน คิดเปนรอยละ 13.09 ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับ
ผลประโยชนจากหุนของบริษัทที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของบริษัทไปออก NVDR เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงจะลดลงสงผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนรายอื่นเพิ่มขึ้น
อนึ่ง จํานวนหุนของบริษัทที่นําไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวน
หุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยที่ www.set.or.th
7.1.3 หุนกู
บริษัท
บริษัทไมมีการออกหุนกูใดๆ
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บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) มีหุนกูคงเหลือ ดังนี้
1. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ 2555
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู
วันชําระดอกเบี้ย
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หุน
1,000,000 หุน
5 ป
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ไมมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.04 ตอป
ทุกวันที่ 24 พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู หากวันครบกําหนด
ชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป
: A จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2. หุนกูดอยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ 2562 ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000,000 หุน
2,000,000 หุน
10 ป
วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ไมมี
(1) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 1 – ปที่ 3 นับจากวันออก
หุนกู
(2) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.0 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 4 – ปที่ 7 นับจากวันออก
หุนกู
(3) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.5 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 8 – ปที่ 10 นับจากวันออก
หุนกู
วันชําระดอกเบี้ย
: ทุกวันที่ 17 กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู
หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวัน
ทําการถัดไป
สิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด : เมื่อผูออกหุนกูไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
ผูออกหุนกูอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนไดโดยไถถอนตามมูลคาที่
ไถถอน
ตราไวตอหนวยของหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูจะพึงมีหนังสือ
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 7 โครงสรางเงินทุน
บอกกลาวไปยังผูถือหุนกูลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน กอนวันที่กําหนดให
เปนวันไถถอนหุนกู เพื่อขอไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
(ก) กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หากผูออกหุนกูไดรับแจงจากธนาคารแหง
ประเทศไทยวา (1) หุนกูนี้ไมเปนหรือไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับเขาเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของผูออกหุนกูไดอีกตอไป หรือ (2) หุนกูนี้สามารถใชนับเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 (หาสิบ) ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผูออกหุนกู
หรือ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปนับแตวันออกหุนกู หรือ
(ค) ถาผูออกหุนกูสามารถแสดงไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกูนี้ไมหรือไมสามารถหั กเปนคาใชจาย
ของผูออกหุนกูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ
(ง) ถาผูออกหุนกูสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เทากันหรือดีกวาแทนหุนกู หรือผูออกหุนกู
มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ภายหลังจากการไถถอนหุนกู หรือ
(จ) เปนกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

: A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

3. หุนกูดอยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ 2562 ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000,000 หุน
2,000,000 หุน
10 ป
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ไมมี
(1) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.0 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 1 – ปที่ 3 นับจากวันออก
หุนกู
(2) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 4 – ปที่ 7 นับจากวันออก
หุนกู
(3) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.0 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 8 – ปที่ 10 นับจากวันออก
หุนกู

วันชําระดอกเบี้ย

: ทุกวันที่ 25 กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู
หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน
วันทําการถัดไป
:
เมื่อผูออกหุนกูไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
สิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนด
ผูออกหุนกูอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนไดโดยไถถอนตามมูลคาที่
ไถถอน
ตราไวตอหนวยของหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูจะพึงมีหนังสือ
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 7 โครงสรางเงินทุน
บอกกลาวไปยังผูถือหุนกูลวงหนาไมนอย กวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน กอนวันที่
กําหนดใหเปนวันไถถอนหุนกู เพื่อขอไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอน
ภายใตเงื่อนไขดังนี้
(ก) กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หากผูออกหุนกูไดรับแจงจากธนาคารแหง
ประเทศไทยวา (1) หุนกูนี้ไมเปนหรือไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับเขาเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของผูออกหุนกูไดอีกตอไป หรือ (2) หุนกูนี้สามารถใชนับเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผูออกหุนกู หรือ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปนับแตวันออกหุนกู หรือ
(ค) ถาผูออกหุนกูสามารถแสดงไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกูนี้ไมหรือไมสามารถหักเปนคาใชจาย
ของผูออกหุนกูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

(ง) ถาผูออกหุนกูสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เทากันหรือดีกวาแทนหุนกู หรือผูออกหุน
กูมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ภายหลังจากการไถถอนหุนกู หรือ
(จ) เปนกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

4. หุนกูดอยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ 2563 ซึ่งผูออกหุนกูมีสทิ ธิไถถอนกอนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วันชําระดอกเบี้ย

: ทุกวันที่ 17 กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู
หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน
วันทําการถัดไป
: เมื่อผูออกหุนกูไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
ผูออกหุนกูอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนไดโดยไถถอนตามมูล
คาที่ตราไวตอหนวยของหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูจะพึงมี
หนังสือบอกกลาวไปยังผูถือหุนกูลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน กอนวันที่
กําหนดใหเปนวันไถถอนหุนกู เพื่อขอไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอน
ภายใตเงื่อนไขดังนี้
(ก) กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หากผูออกหุนกูไดรับแจงจากธนาคารแหง
ประเทศไทยวา (1) หุนกูนี้ไมเปนหรือไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับเขาเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของผูออกหุนกูไดอีกตอไป หรือ (2) หุนกูนี้สามารถใชนับเปน

สิทธิไถถอนหุนกูกอ นวันครบกําหนด
ไถถอน

เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หุน
1,000,000 หุน
10 ป
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ไมมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.0 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 1 – ปที่ 10 นับจากวันออกหุนกู
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 7 โครงสรางเงินทุน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผูออกหุนกู หรือ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปนับแตวันออกหุนกู หรือ
(ค) ถาผูออกหุนกูสามารถแสดงไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกูนี้ไมหรือไมสามารถหักเปน
คาใชจาย ของผูออกหุนกูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

(ง) ถาผูออกหุนกูสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เทากันหรือดีกวาแทนหุนกู หรือผูออก
หุนกูมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ภายหลังจากการไถถอนหุนกู หรือ
(จ) เปนกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

5. หุนกูดอยสิทธิธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ 2563 ซึ่งผูออกหุนกูมีสทิ ธิไถถอนกอนกําหนด
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

วันชําระดอกเบี้ย

: ทุกวันที่ 13 มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป ตลอดอายุของหุนกู โดยจะทํา
การชํ า ระดอกเบี้ ย งวดแรกในวั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2554 หากวั น ครบกํ า หนดชํ า ระ
ดอกเบี้ยหุนกูตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยจะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ย เปน
วันทําการถัดไป
: เมื่อผูออกหุนกูไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
ผูออกหุนกูอาจไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนไดโดยไถถอนตามมูลคาที่
ตราไวตอหนวยของหุนกูตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูจะพึงมีหนังสือ
บอกกลาวไปยังผูถือหุนกูลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน กอนวันที่กําหนดให
เปนวันไถถอนหุนกู เพื่อขอไถถอนหุนกูทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดไถถอนภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
(ก) กอนวันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หากผูออกหุนกูไดรับแจงจากธนาคารแหง
ประเทศไทยวา (1) หุนกูนี้ไมเปนหรือไมถูกจัดใหเปนตราสารที่สามารถนับเขาเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของผูออกหุนกูไดอีกตอไป หรือ (2) หุนกูนี้สามารถใชนับเปน
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ไดต่ํากวารอยละ 50 ของเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของผูออกหุนกู หรือ
(ข) ณ วันครบรอบ 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู หรือ ณ วันชําระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 ปนับแตวันออกหุนกู หรือ
(ค ถาผูออกหุนกูสามารถแสดงไดวา ดอกเบี้ยตามหุนกูนี้ไมหรือไมสามารถหักเปน
คาใชจาย ของผูออกหุนกูเพื่อประโยชนทางภาษีอากรไดอีกตอไป หรือ

สิทธิไถถอนหุนกูกอ นวันครบกําหนด
ไถถอน

เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000,000 หุน
1,000,000 หุน
10 ป
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไมมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.8 ตอป สําหรับระยะเวลาตั้งแตปที่ 1 – ปที่ 10นับจากวันออกหุนกู
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การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

(ง) ถาผูออกหุนกูสามารถจัดหาเงินทุนในจํานวนที่เทากันหรือดีกวาแทนหุนกู หรือผูออก
หุนกูมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เกินกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ภายหลังจากการไถถอนหุนกู หรือ
(จ) เปนกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
: A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

6. หุนกูระยะสั้น ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ลักษณะการเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
จํานวนที่เสนอขาย
จํานวนหุนกูคงเหลือ
อายุหุนกู
วันออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู
หลักประกันหุนกู
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู
วันชําระดอกเบี้ย
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนหุนกู

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

เพื่อเสนอขายผูลงทุนสถาบัน และผูลงทุนรายใหญ
1,000 บาท
1,000 บาท
76,000 หุน
76,000 หุน
ไมเกิน 270 วัน นับจากวันออกหุนกู
29 ธันวาคม 2554
5 กรกฎาคม 2555
ไมมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.4 ตอป ตลอดอายุหุนกู
ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู
“A” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด แนวโนม Positive (บวก)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

7.1.4 ตั๋วเงิน
บริษัท
บริษัทไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ใหเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลักษณะการเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
: ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)
1. ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ตั๋วแลกเงินประเภทไมมีอัตราดอกเบี้ย
2. ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : ตั๋วแลกเงินประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ จายดอกเบี้ยเมื่อครบ
กําหนดไถถอน

อายุตั๋วแลกเงิน
มูลคาการเสนอขายรวม
มูลคาที่ตราไว

: ไมเกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
: ไมเกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นลานบาท)
: ไมต่ํากวา 1,000,000 บาทตอฉบับ (หนึ่งลานบาท)

วันที่ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น

: วันที่ระบุบนตั๋วแลกเงินระยะสั้น จะตองอยูระหวางวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2555

ราคาขายของตั๋วแลกเงินระยะสั้น

: ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ราคาตามหนาตั๋วแลกเงินระยะสั้น หักสวนลด
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : ราคาตามหนาตั๋วแลกเงินระยะสั้น
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อัตราดอกเบี้ยบนหนาตั๋วแลกเงิน

: ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ไมมีดอกเบี้ย
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด

วันชําระดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

: ตั๋วแลกเงินแบบที่ 1 : ไมมีการชําระดอกเบี้ย
ตั๋วแลกเงินแบบที่ 2 : ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดตามหนาตั๋วแลกเงิน

การจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท

: อันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารหนี้ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจํานวน 1,808.83 ลานบาท เปนตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบที่ 2 ทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.75 – 4.25 และมีอายุคงเหลือเฉลี่ย 99 วัน
บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลคา 136,710.77 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
1.75 – 4.50 และอายุคงเหลือเฉลี่ย 117 วัน สําหรับตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ 732 วันสําหรับตั๋วแลกเงินระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ไฮเวย จํากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลคา 839.00 ลานบาท เปนตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด โดยมี
อัตราดอกเบี้ยบนหนาตั๋วแลกเงินรอยละ 4.42
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด มีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลคา 105.00 ลานบาท เปนตั๋วแลกเงินแบบเผื่อเรียกทั้งหมด โดย
มีอัตราดอกเบี้ยบนหนาตั๋วแลกเงินรอยละ 4.42
7.1.5 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท
โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย
ไมมี
7.2

ผูถือหุน
ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 (วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผล) มีดังตอไปนี้
ลําดับ
1

ชือ่ ผูถือหุน

หุน สามัญ

บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากั ด

รวม

รอยละ

101,066,932

22,300

101,089,232

13.89%

72,791,200

-

72,791,200

10.00%

42,370,100

-

42,370,100

5.82%

Chase Nominees Limited 42

37,767,056

-

37,767,056

5.19%

Sathinee Company Limited

35,893,425

-

35,893,425

4.93%

6

HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd

35,713,846

-

35,713,846

4.91%

7

สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

17,875,800

-

17,875,800

2.46%

8

BNP Paribas Securities Services Luxembourg

15,621,000

-

15,621,000

2.15%

9

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.20

13,155,400

-

13,155,400

1.81%

10,440,400

-

10,440,400

1.43%

382,695,159

22,300

382,717,459

52.58%

ผูถ ือหุนรายยอยอื่น

345,183,069

11,558

345,194,627

47.42%

รวม

727,878,228

33,858

727,912,086

100.00%

2

CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd.

3

State Street Bank Europe Limited

4
5

/1

10 J.P. Morgan Ireland (Nominees) Limited 574
รวมการถือหุน ของผูถือหุน สูงสุด 10 รายแรก

/1

จํานวนหุน
หุนบุริมสิทธิ

CDIB & Partners Investment Holding Pte Ltd. ถือหุนทางออมรอยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation
ผานทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศไตหวันและประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Activities)
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7.3 นโยบายการจายปนผล
บริษัท
การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หรือไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดเพียงพอตามกฎหมายหลังจายเงินปนผล หามมิใหจาย
เงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน เวนแตที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอ ยละ 50 หรือสูงกวา ของกําไรสุทธิในแตละป ภายหลังจากหักสํารองตาม
กฎหมาย โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว แผนการลงทุน และกลยุทธทางธุรกิจ
โดยการจายเงินปนผลจะตองไมสงผลกระทบตอการดํารงสถานะของบริษัทยอยของบริษัท ในฐานะธนาคารพาณิชยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทํา
เชนนั้น
บริษัทยอย
เงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทในเครือของกลุมทิสโกถือเปนรายไดหลักของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทยอยและบริษัทในเครือทุกบริษัทจะจายเงินปนผลใหผูถือหุนของแตละบริษัทในอัตราตามที่บริษัทใหญกําหนด โดยบริษัทใหญจะพิจารณา
อัตราการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทในเครือแตละบริษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจําเปน
ในการใชเงินเพื่อการลงทุนและกลยุทธธุรกิจ ทั้งนี้ธนาคารทิสโกจะจายเงินปนผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
(BIS Ratio) สูงกวารอยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได เมื่อเห็นวาบริษัทยอยและ
บริษัทในเครือมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦

8. µ¦´µ¦
8.1

Ã¦¦oµµ¦´µ¦

¦·¬´Á}¦·¬´Ä®n °¨»n¤·Ão Îµ®oµ¸Éª»¤¼Â¨¦·¬´Ä¨»n¤´Ê®¤Ä®oÎµÁ·»¦·£µ¥Äo¤µ¦µÁ¸¥ª´Â¨³ÎµÁ··µ¦
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r¼» °¼oº°®»o Ã¥µoµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ¡´µ»¦· Îµ´Â¨³ª»¤ Â¨³µ´»nª¨µ
¦ª¤«¼¥r°¥¼n¸É¦·¬´ ¦·¬´¥n°¥Ân¨³¦·¬´³ÎµÁ·µÁ¤º°®nª¥¨¥»rµ»¦· (Strategic Business Unit) ¦´·°Änªµoµ
µ¦¨µÂ¨³¨¼oµ´¤¡´r Â¨³µoµ·´·µ¦Â¨³ª»¤·ÁºÉ°
³¦¦¤µ¦¦·¬´¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´ª»¤·µ¦ °¨»n¤·Ão nª³¦¦¤µ¦°ºÉÇ ³¼Ân´Êµ¤ªµ¤ÎµÁ}Â¨³ªµ¤
Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦µ¤£µ¦·Â¨³µÁ¡µ³oµ Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ãoµ¤µ¦ÂÁ}Â£µ¡Åo´n°Å¸Ê
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
• Îµ®Ã¥µ¥ ®¨´ÁrÄµ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦
Â¨³¼o ¦·®µ¦¼»
• Á°ºÉ°»¨Á¡ºÉ°Á}¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´
µ¦Ân´ÊÃ¥³¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³¼o ¦·®µ¦
¼» Â¨³¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦nµÇ(¦·¬´Ä®n
Â¨³µµ¦)
• ´Ä®o¤¸Ã¥µ¥µ¦nµ¥nµ°ÂÎµ®¦´¦¦¤µ¦,
¸É¦¹¬µÂ¨³¡´µ
• ¼Â¨Ä®oµ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÁ}Åµ¤
®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸

•
•
•
•

³¦¦¤µ¦¦·¬´

³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³
¡·µ¦µnµ°Â

• Îµ®Ã¥µ¥ Â¨³¨¥»rµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É 
Ã¥¦ª¤ °¨»¤n
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  °¨»¤n
• ¼Â¨Ä®o¨»¤n ¤¸¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É ¸É¤¸¦³··£µ¡

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥

• Îµ®Ã¥µ¥ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« °¨»¤n Â¨³
¼Â¨µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥²¸ÉÎµ®
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·µoµÁÃÃ¨¥¸
µ¦Á« °¨»¤n

¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
¨»n¤·Ão

¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
³¦¦¤µ¦
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

ª»¤µ¦Á·Â¨³
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

¡´µ»¦·
Â¨³¨¥»r

Îµ´°r¦

Îµ®·«µÂ¨³Ájµ®¤µ¥Á·¨¥»rÄ£µ¡¦ª¤ °¨»¤n
¼Â¨Ä®o¤¸µ¦´ÎµÃ¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»¤n Â¨³µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥²
¡·µ¦µÂn´Ê³¦¦¤µ¦»nµÇÂ¨³¼Â¨Ä®oÁ·ªµ¤¤´ÉÄªnµ µi ¥´µ¦¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦´µ¦µ °¦·¬´
ªÂ¨³·µ¤µ¦ÎµÁ·»¦·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ °¨»¤n

• ´Ä®o¤¸Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦ °¨»¤n ·Ão
• ´Ä®o¤¸¨¥»rÂ¨³Â»¦· °
¨»¤n
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·
»¦· °¨»¤n
• Ân´Ê³¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦·®µ¦
°¦·¬´¥n°¥
• Îµ®¨¥»r Â¨³Â»¦· °
¨»¤n ¦ª¤´Ê¼Â¨µ¦·´·µ¤Â
Â¨³¨¥»r¸ÉªµÅªo
• Îµ´¼Â¨Ä®o¦·¬´¥n°¥Ä¨»¤n
·´·µ¤¨¥»r Â¨³Âªµµ¦
Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»¤n
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·
»¦· ¨°¨µ¦ÎµÁ·µ
Â¨³¦³¤µ °¨»¤n

¦´¡¥µ¦»¨

• °µµ¦Á· µ¦¦ª°
ª»¤£µ¥Ä Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤
Á¸¥É oµ·´·µ¤Ár
• °µµ¦·´·µ¤Ã¥µ¥¸É
Îµ® ¨°®¤µ¥Â¨³
ÁrnµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
• ¼Â¨Ä®oµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼ ¨¤¸ªµ¤
Ã¦nÄÂ¨³¦oª

³¦¦¤µ¦¦ª°
¦ª°
£µ¥Ä

³¦¦¤µ¦Îµ ´
ÁrÂ¨³µ¦·´·µ

• ¼Â¨Ä®o¨»¤n ·Ão·´·µ¤
®¤µ¥Â¨³ÁrnµÇ ¸É
Á¸É¥ª o°
• ¼Â¨Ä®o¨»¤n ·Ão¤¸¦³µ¦
ª»¤£µ¥Ä¸É¤¸¦³··£µ¡

Îµ´

·Á«´¤¡´r

¦·¬´¥n°¥

¤.µµ¦·Ão
• ¼Â¨Ä®oµµ¦Îµ
Ã¥µ¥Â¨³¨¥»r
¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  °
¨»¤n Å·´·
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤
µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥
Â¨³¨¥»r¦·®µ¦ªµ¤
Á¸¥É  °¨»¤n
• ¼Â¨Ä®oµµ¦ÎµÃ¥µ¥
¡·µ¦µ·ÁºÉ° Â¨³
Ã¥µ¥¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É
¤¸{®µ °¨»¤n Å·´·
• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤
µ¦·´·µ¤Ã¥µ¥
¡·µ¦µ·ÁºÉ° Â¨³
Ã¥µ¥¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É
¤¸{®µ °¨»¤n

• Îµ´ ¼Â¨ Â¨³
ª»¤µ¦ÎµÁ·
»¦· °µµ¦
µ¤Ã¥µ¥µ¦
Îµ´¼Â¨·µ¦ °
¨»n¤·Ão

³¦¦¤µ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
³¦¦¤µ¦
¡·µ¦µ·ÁºÉ°

³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ
·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ

µ¦¨µÂ¨³
¨¼oµ´¤¡´r

³¦¦¤µ¦µµ¦

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦

• ¼Â¨Ä®oµµ¦/¦·¬´·´·µ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤ ·Ão
• Îµ®¨¥»rµ»¦·Â¨³Âµ¦ÎµÁ·µ
• ¼Â¨µ¦·´ ·µ¤Ã¥µ¥Â¨³Â»¦·

³¦¦¤µ¦
¦ª°

¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
·´·µ¦

³¦¦¤µ¦
¦ª°

(Á}¦¦¤µ¦»Á¸¥ª´¤. ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p)

• °µÄ®oµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Á}Åµ¤Ã¥µ¥
µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»¤n ·Ão ¦ª¤´Ê®¤µ¥
Â¨³ÁrnµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°
• °µµ¦Á· ¦³¦ª°Â¨³ª»¤
£µ¥Ä
• ¼Â¨Ä®oµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼ ¨¤¸ªµ¤Ã¦nÄÂ¨³¦oª

³¦¦¤µ¦¦·¬´

• ¦´ o°¦o°Á¦¸¥µ¼o °´¸Á¸É¥ª´
¡§·µ¦r°´ª¦´¥ªnµ¦¦¤µ¦ ®¦º°
¼o ¦·®µ¦Åo¦³Îµªµ¤·µ¤¤µ¦µ¸É
¦³»ÅªoÄ¡¦.®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ
®¨´¦´¡¥r

• Îµ®¨¥»rµ¦ÎµÁ·»¦·Ä®oÁ}Åµ¤¨¥»r °¨»¤n
• ¼Â¨Ä®oµ¦ÎµÁ·Â»¦·Á}Å°¥nµ¤¸ ¦³··£µ¡
• Îµ´ ª»¤ Â¨³·µ¤µ¦ÎµÁ··µ¦

µ¦¨µÂ¨³
¨¼oµ´¤¡´r

ª»¤·ÁºÉ°
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³¦¦¤µ¦
¡·µ¦µ·ÁºÉ°
Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥ ¸É¤¸µ¦°»¤´·· ÁºÉ°
(µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤)

¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦ /
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ /
¦¦¤µ¦¼o´µ¦

·´·µ¦

ª»¤·ÁºÉ°

• ¡·µ¦µ·ÁºÉ°
£µ¥Äo°Îµµ¸É
Åo¦´°»¤´·

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
. ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555

³¦¦¤µ¦¦·¬´
Á¨ µ»µ¦¦·¬´

³¦¦¤µ¦¦ª°

³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³
¡·µ¦µnµ°Â

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦

¦ª°£µ¥Ä

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão
³¦¦¤µ¦Îµ´
ÁrÂ¨³µ¦·´·µ

µ¥Îµ´°r¦

³¦¦¤µ¦ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

µ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

µ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r

¦´¡¥µ¦»¨

Á¨ µ»µ¦¦·¬´

¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

¡´µ¨·£´rÂ¨³µ¦¨µ

¨¥»r¦´¡¥µ¦»¨

®¤µ¥

ª·´¥ªµ¤Á¸É¥

¡´µn°µµ¦Îµ®nµ¥

¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨

Îµ´ - »¦·µµ¦

¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦

Á¡·É¤¨¨·

Îµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r´µ¦°»

ªµÂÂ¨³¦³¤µ

¦·®µ¦Ã¦µ¦

Îµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r

´¸

»¦µ¦Îµ´µ

¦·®µ¦ o°¤¼¨Â¨³¦µ¥µ

´¨»´¤¡´r

ª·Á¦µ³®rÂ¨³¦·®µ¦ o°¤¼¨°r¦

µ¦¨»
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·Á«´¤¡´r

สวนที่ 1 สหัววนที
ขอ่ ที1่ 8หัวการจั
ขอทีด่ 8การ
การจัดการ
บริษัทมีคบริ
ณะกรรมการรวม
ษัทมีคณะกรรมการรวม
4 คณะ 4ประกอบด
คณะ ประกอบด
วย (1) คณะกรรมการบริ
วย (1) คณะกรรมการบริ
ษัท (2) ษคณะกรรมการบริ
ัท (2) คณะกรรมการบริ
หาร(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
หาร(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
และ และ
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิ
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาคจาารณาค
ตอบแทน
าตอบแทน
นอกจากนี
นอกจากนี
้ ในป 2553
้ ในป บริ
2553
ษัทไดบริ
ทําษการโอนย
ัทไดทําการโอนย
ายผูบริหาารระดั
ยผูบริบหสูารระดั
งและผูบสูบงริและผู
หารของกลุ
บริหารของกลุ
มที่ มที่
รับผิดชอบดู
รับผิแดลหรื
ชอบดู
อกํแาลหรื
กับสอวกํนงานหลั
ากับสวนงานหลั
กที่มีความสํ
กที่มาีคคัวามสํ
ญตอาการดํ
คัญตาอเนิการดํ
นธุรกิาเนิ
จของกลุ
นธุรกิจมของกลุ
ทิสโก มมาเป
ทิสโก
นพนั
มาเป
กงานในสั
นพนักงานในสั
งกัดของบริ
งกัดษของบริ
ัท โดยบริ
ษัทษโดยบริ
ัทได ษัทได
มอบหมาย
มอบหมาย
(Secondment)
(Secondment)
ใหผูบริหให
ารดัผูบงกล
ริหาารดั
วไปบริ
งกลหาวไปบริ
ารจัดการบริ
หารจัษดการบริ
ัทยอยเต็ษัทมยเวลาโดยมี
อยเต็มเวลาโดยมี
งานในความรั
งานในความรั
บผิดชอบเช
บผินดชอบเช
เดียวกับนกเดีอยนการโอนย
วกับกอนการโอนย
าย
าย
เพื่อใหมั่นเพืใจว
่อใหาสามารถอุ
มั่นใจวาสามารถอุ
ทิศเวลาในการบริ
ทิศเวลาในการบริ
หารจัดการบริ
หารจัษดัทการบริ
ดังกลษาวได
ัทดังอกล
ยาางเต็
วไดมอทีย่ภาายใต
งเต็มนทีโยบายของกลุ
่ภายใตนโยบายของกลุ
มและแผนที
มและแผนที
่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริ
่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
8.1.1 8.1.1
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
ณ วันที่ 1ณมกราคม
วันที่ 1 มกราคม
2555 คณะกรรมการบริ
2555 คณะกรรมการบริ
ษัทประกอบด
ษัทประกอบด
วยกรรมการ
วยกรรมการ
12 คน ดั12
งนี้ คน ดังนี้
ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล
ตําแหนงตําแหนง
1. นายปลิ
1. วนายปลิ
มังกรกนก
ว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการบริ
ประธานคณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
2. นายฮอน
2. นายฮอน
คิท ชิง (นายอเล็
คิท ชิง (นายอเล็
กซานเดอร
กซานเดอร
เอช ชิง) เอช ชิง)
รองประธานคณะกรรมการบริ
รองประธานคณะกรรมการบริ
ษัท กรรมการบริ
ษัท กรรมการบริ
หาร หาร
และกรรมการสรรหาและพิ
และกรรมการสรรหาและพิ
จารณาคจาารณาค
ตอบแทน
าตอบแทน
3. นางอรนุ
3. ชนางอรนุ
อภิศักดิช์ศอภิ
ิริกศุลักดิ์ศิริกุล
กรรมการกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริ
และประธานคณะกรรมการบริ
หาร หาร
4. นางกฤษณา
4. นางกฤษณา
ธีระวุฒิ ธีระวุฒิ
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
สระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ
จารณาคจาารณาค
ตอบแทน
าตอบแทน
/1
/1
5. นางสาวปนั
5. นางสาวปนั
ดดา กนกวั
ดดา
ฒนกนกวัฒน
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ศ. ดร.6.ปราณี
ศ. ดร.ทิปราณี
นกร ทินกร
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ และกรรมการตรวจสอบ
สระ และกรรมการตรวจสอบ
/1
/1
7. นางภั7.ทรียนางภั
า เบญจพลชั
ทรียา เบญจพลชั
ย
ย
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ และกรรมการตรวจสอบ
สระ และกรรมการตรวจสอบ
/1
/1
8. รศ. ดร.
8. อัรศ.
งครัดร.
ตนอัเพรี
งครัยตบจริ
น เพรี
ยวัฒ
ยบจริ
น ยวัฒน
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ และที
สระ
่ปรึและที
กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
/2
/2
9. นายชายน
9. นายชายน
อย เผื่อนโกสุ
อย เผืม่อนโกสุม
กรรมการอิ
กรรมการอิ
สระ สระ
10. นายฮิ10.
โรฮินายฮิ
โกะ โนมู
โรฮิโรกะ
ะ โนมูระ
กรรมการกรรมการ
กรรมการบริ
กรรมการบริ
หาร และกรรมการสรรหาและพิ
หาร และกรรมการสรรหาและพิ
จารณาคจาารณาค
ตอบแทน
าตอบแทน
/3
/3
11. นายชื11.
อ-เหา
นายชื
ซุนอ-เหา
(นายโฮเวิ
ซุน (นายโฮเวิ
รด ซุน) รด ซุน)
กรรมการกรรมการ
12. นายสุ12.
ทัศนายสุ
น เรือทงมานะมงคล
ัศน เรืองมานะมงคล
กรรมการกรรมการ
และกรรมการบริ
และกรรมการบริ
หาร หาร
/1

/2

/3

เพื่อปฏิ/1บัตเพืิให่อเปฏิ
ปนบไปตามหลั
ัติใหเปนไปตามหลั
กการกํากักบการกํ
ดูแลกิาจกัการที
บดูแลกิ
่ดีภจายใต
การทีก่ดฎบั
ีภายใต
ตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุ
ในการประชุ
มคณะกรรมการบริ
มคณะกรรมการบริ
ษัท ครั้งทีษ่ 2/2554
ัท ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ เมื
22่อเมษายน
วันที่ 22 เมษายน
2554 ที่ป2554
ระชุมได
ที่ปมระชุ
ีมติแมตไดงตัม้งีมตินางสาวปนั
แตงตั้ง นางสาวปนั
ดดา กนกวั
ดดา
ฒนกนกวั
ดํารงตํ
ฒนาแหน
ดํารงตํ
งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
าแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางภัทรียนางภั
า ทรียา
เบญจพลชัเบญจพลชั
ย ดํารงตํายแหน
ดํารงตํ
งกรรมการตรวจสอบ
าแหนงกรรมการตรวจสอบ
แทนที่รศ.แทนที
ดร. อั่รงศ.
ครัตดร.น เพรี
อังครัยบจริ
ตน เพรี
ยวัฒยบจริ
น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที
ยวัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที
่ครบวาระในการดํ
่ครบวาระในการดํ
ารง
ารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบในป
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบในป
2554 และจากการร
2554 และจากการร
องขอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิ
องขอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิ
จารณาจากประสบการณ
จารณาจากประสบการณ
ที่โดดเดนทดี่โาดดเด
นบัญนชีดแาละ
นบัญชีและ
การเงิน ทีการเงิ
่ประชุนมจึทีง่ปมีระชุ
มติแมตจึงงตัมี้งมรศ.ดร.
ติแตงตัอั้ง งรศ.ดร.
ครัตน เพรี
อังครั
ยบจริ
ตน ยเพรี
วัฒยนบจริ
ดํายรงตํ
วัฒานแหน
ดํารงตํ
งที่ปารึแหน
กษาคณะกรรมการตรวจสอบ
งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุ/2มคณะกรรมการบริ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ษัท ครั้งทีษ่ 2/2554
ัท ครั้งทีเมื
่ 2/2554
่อวันที่ 22
เมื่อเมษายน
วันที่ 22 2554
เมษายน
มีม2554
ติแตงตัมี้งมนายชายน
ติแตงตั้ง นายชายน
อย เผื่อนโกสุ
อย เผื
ม ่อเขนโกสุ
าดํารงตํ
ม เขาาแหน
ดํารงตํ
งกรรมการอิ
าแหนงกรรมการอิ
สระ สระ
แทนที่ ดร.นิ
แทนที
ทั ศ่ นดร.นิ
ภั ททรโยธิ
ั ศ น นภั ทซึรโยธิ
่ ง ได ลนาออกจากตํ
ซึ่ ง ได ล าออกจากตํ
า แหน ง กรรมการอิ
า แหน ง กรรมการอิ
ส ระ บริ ษสั ทระไดบริ
ดํ าษเนิั ทนไดการจดทะเบี
ดํ า เนิ น การจดทะเบี
ย นต อ กรมพั
ย นตฒอนาธุ
กรมพัร กิฒจนาธุ
การคร กิา จ การค า
กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิ
ชยให นายชายน
ชยให นายชายน
อย เผื่อนโกสุ
อย มเผืเข
่อนโกสุ
าดํารงตํ
ม เขาแหน
าดํารงตํ
งกรรมการบริ
าแหนงกรรมการบริ
ษัท เมื่อวันษทีัท่ 8เมืมิ่อถวัุนายน
ที่ 8 มิ2554
ถุนายน 2554
ที่ประชุ/3มคณะกรรมการบริ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ษัท ครั้งทีษ่ 3/2554
ัท ครั้งทีเมื
่ 3/2554
่อวันที่ 28
เมื่อมิวัถนุนทีายน
่ 28 มิ2554
ถุนายน
มีม2554
ติแตงตัมี้งมตินายชื
แตงตัอ้ง-เหา
นายชื
ซุนอ(นายโฮเวิ
-เหา ซุน (นายโฮเวิ
รด ซุน) เปรดนกรรมการ
ซุน) เปนกรรมการ
แทนที่ แทนที่
นายแดนนีนายแดนนี
่ เสิ่น แคม่ เสิยิ่มน แคม
ซึ่งไดลยิาออกจากตํ
ม ซึ่งไดลาออกจากตํ
าแหนงกรรมการ
าแหนงกรรมการ
บริษัทไดดบริําเนิ
ษัทนได
การจดทะเบี
ดําเนินการจดทะเบี
ยนตอกรมพั
ยนตฒอนาธุ
กรมพั
รกิฒ
จการค
นาธุรากิกระทรวงพาณิ
จการคา กระทรวงพาณิ
ชยให ชยให
นายชือ-เหา
นายชื
ซุนอเข-เหา
าดําซุรงตํ
น เขาแหน
าดํารงตํ
งกรรมการบริ
าแหนงกรรมการบริ
ษัท เมื่อวันษทีัท่ 29
เมื่อมิวันถทีุน่ายน
29 มิ2554
ถุนายน 2554

กรรมการผู
กรรมการผู
มีอํานาจลงนาม
มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู
กรรมการผู
มีอํานาจลงนามผู
มีอํานาจลงนามผู
กพันบริษกัทพันไดบริแกษัทนางอรนุ
ไดแก นางอรนุ
ช อภิศักชดิ์ศอภิ
ิริกศุลักนายฮอน
ดิ์ศิริกุล นายฮอน
คิท ชิง (นายอเล็
คิท ชิง (นายอเล็
กซานเดอร
กซานเดอร
เอช ชิง) เอชและ
ชิง) และ
นายฮิโรฮินายฮิ
โกะ โนมู
โรฮิโรกะ
ะ โดยนางอรนุ
โนมูระ โดยนางอรนุ
ช อภิศักชดิ์ศอภิ
ิริกศุลักดิลงลายมื
์ศิริกุล ลงลายมื
อชื่อและประทั
อชื่อและประทั
บตราสําบคัตราสํ
ญของบริ
าคัญษของบริ
ัท หรือษกรรมการสองคนจากรายชื
ัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื
่อ
่อ
ดังตอไปนีดั้งลงลายมื
ตอไปนี้ ลงลายมื
อชื่อรวมกัอนชื่อและประทั
รวมกัน และประทั
บตราสําคับญ
ตราสํ
ของบริ
าคัญษของบริ
ัท นายฮอน
ษัท นายฮอน
คิท ชิง (นายอเล็
คิท ชิง (นายอเล็
กซานเดอร
กซานเดอร
เอช ชิง) และ
เอช ชินายฮิ
ง) และ
โรฮินายฮิ
โกะ โนมู
โรฮิโรกะ
ะ โนมูระ
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
°Á  °Îµµ ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦·¬´
1.

Îµ®·«µÂ¨³¨¥»rÄ£µ¡¦ª¤ °¨»n¤·Ão Â¨³´Ä®o¤¸Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·ÃoÁ¡ºÉ°´´Äo´
¦·¬´´Ê®¤Ä¨»n¤£µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ (Consolidated Supervision) Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °
¨»n¤·Ão³¦³°oª¥Ã¥µ¥Â¨³®¨´Ár¸ÉÎµ´Á¸É¥ª´Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨³µ¦ÎµÁ·»¦· ¨¥»r
µ»¦· µ¦¦·®µ¦Â¨³µ¦ÎµÁ··µ¦ µ¦ª»¤Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ µ¦´¡¥µ¦»¨ ´¸Â¨³µ¦Á· ·¦¦¤
°r¦ Â¨³·Á«´¤¡´r ´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦o°ª»¤¼Â¨Ä®o¦·¬´´Ê®¤Ä¨»n¤¥¹º°Â¨³·´·µ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦ °¨»n¤·Ão°¥nµ ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨ Á¡ºÉ°¦³Ã¥r¼» °¼oº°®»o

2.

Îµ®Â¨³´Ä®o¤¸µ¦¦ª°oµ¨¥»r (Strategic Audit) Á¡ºÉ°·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨¨¥»r¸ÉÎµ®Åªo °¦·¬´

3.

´Ä®o¤¸´´·Á¸É¥ª´¦¦¥µ¦¦µ»¦· ¦·¥¦¦¤µ»¦· ¦·¥¦¦¤ °¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ

4.

·µ¤µ¦ÎµÁ··µ¦ °¨»n¤·Ão¨°Áª¨µ Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µÎµÁ··µ¦µ¤
Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ão ¨°®¤µ¥Â¨³Ár¸ÉÁ¸É¥ª o°

5.

¼Â¨Ä®oÁ·ªµ¤¤´ÉÄªnµ¼o¦·®µ¦¤¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦·®µ¦´µ¦µ °¨»n¤·Ão

6.

ÎµÁ·µ¦Ä®o¨»n¤·Ão¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³¦ª°£µ¥Ä¸É¤¸¦³··£µ¡

7.

¼Â¨Ä®o iµ¥´µ¦¦µ¥µÁ¦ºÉ°¸ÉÎµ´n°³¦¦¤µ¦

8.

¼Â¨Ä®o¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥ ¦³ªµ¦Â¨³µ¦ª»¤oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¦³Á£nµÇ °¥nµ¦oª

9.

¡·µ¦µÂn´Ê³¦¦¤µ¦»nµÇ µ¤ªµ¤ÎµÁ} Â¨³ªµ¤Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦µ¤£µ¦·Â¨³µÁ¡µ³oµÁ¡ºÉ°Ä®o
¤´ÉÄªnµµ¦ÎµÁ·»¦·Á}Åµ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ão

10. ¼Â¨Ä®o¨»n¤·Ão¤¸Âµ¦º°ÎµÂ®nµÎµ®¦´¼o¦·®µ¦¼»
11. Ân´ÊÁ¨ µ»µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¼Â¨·¦¦¤ °¦¦¤µ¦Â¨³´µ¦µ °°r¦¸ÉÎµ´
12. ¼Â¨Ä®oµµ¦·ÃoÂ¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉ¸É¤¸µ¦°»¤´··ÁºÉ°¤¸Ã¥µ¥ ®¨´Ár Â¨³ ´Ê°µ¦ª»¤µ¦°»¤´··ÁºÉ° Â¨³
Á·¨»´»¨¸É¤¸nªÁ¸É¥ª o°
13. ¼Â¨Ä®o¤¸¦³ªµ¦Äµ¦´n¦µ¥µ (Management Letter) µ¼o°´¸£µ¥°Â¨³ o°·Á®Èµ iµ¥´µ¦ °
¨»n¤·Ãon°³¦¦¤µ¦
14. ´Ä®o¤¸µ¦nª»¨°Îµµ ° iµ¥´µ¦ Â¨³/®¦º° ¼oº°®»o¦µ¥Ä®nÄ®o°¥¼nÄ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´n°´nª®¦º°
Îµª °¦¦¤µ¦°·¦³Ä³¦¦¤µ¦¦·¬´
15. ¼Â¨Ä®o³¦¦¤µ¦Åo¦´ o°¤¼¨¸ÉÁ¡¸¥¡°¸É³ÎµÄ®oµ¤µ¦·´·µ¤°Îµµ ®oµ¸É Â¨³ªµ¤¦´·°Åo°¥nµ¤¼¦r
16. ¦µ¥µµ¦ÎµÁ·»¦· Â¨³¨¦³°µ¦n°¼oº°®»o
ÄÁ¦ºÉ°n°Å¸Ê³¦¦¤µ¦o°Åo¦´°»¤´·µ¸É¦³»¤¼oº°®»on°µ¦ÎµÁ·µ ÅoÂn Á¦ºÉ°¸É®¤µ¥Îµ®Ä®oo°Åo¦´¤·°»¤´·
°¸É¦³»¤¼oº°®»o Án µ¦Á¡·É¤» µ¦¨» µ¦°°®»o¼o µ¦ µ¥®¦º°Ã°·µ¦ °¦·¬´´Ê®¤®¦º°µnª¸ÉÎµ´Ä®oÂn»¨°ºÉ ®¦º°
µ¦ºÊ°®¦º°¦´Ã°·µ¦ °¦·¬´°ºÉ µ¦ÂoÅ ®´º°¦·®r·®¦º° o°´´ ¦ª¤¹µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´Â¨³µ¦ºÊ° µ¥·¦´¡¥r¸É
Îµ´µ¤Ár °®nª¥µÎµ´¼Â¨
´Ê¸Ê³¦¦¤µ¦°µ¤°°ÎµµÄ®o³¦¦¤µ¦»°ºÉÇ ®¦º°»¨Ä»¨®¹ÉÎµÁ·µ¦ÄÇ Â³¦¦¤µ¦ Ã¥Äµ¦¤°
°Îµµ´¨nµª ®¦º°µ¦¤°°Îµµnªo°Å¤n¤¸¨´¬³¸ÉÎµÄ®o¼o¦´¤°°Îµµµ¤µ¦°»¤´·¦µ¥µ¦¸É®¦º°»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o
(µ¤¸É·¥µ¤ÅªoÄ¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r) ¤¸nªÅoÁ¸¥ ®¦º°°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r°ºÉÄ´
¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥ °¦·¬´
¦µ¥¨³Á°¸¥³¦¦¤µ¦µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) ¹ÉÁ}¦·¬´Â °¨»n¤·Ão Â¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ ÂÅªoÄÁ°µ¦Â 3
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦´Ê¸É 3/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 28 ¤·»µ¥ 2554 Åo¤¸¤·Ân´Êµ¥Á°¡¨ °£·´¦r Á} Á¨ µ»µ¦¦·¬´
Â µµª¸¦·¦r »ª¦¦Á¤¸¥r ¸ÉÅo °¨µ°°Ã¥Ä®o¤¸¨´ÊÂnª´¸É 1 ¦µ¤ 2554 Á}oÅ Á¨ µ»µ¦¦·¬´¤¸®oµ¸É¦´·°
ÎµÁ·µ¦´ÎµÂ¨³ÁÈ¦´¬µ³Á¸¥¦¦¤µ¦ ®´º°´¦³»¤³¦¦¤µ¦ ¦µ¥µµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ ¦µ¥µ¦³Îµe ®´º°
´¦³»¤¼oº°®»o Â¨³¦µ¥µµ¦¦³»¤¼oº°®»o ÎµÁ·µ¦ÁÈ¦´¬µ¦µ¥µµ¦¤¸nªÅoÁ¸¥¸É¦µ¥µÃ¥¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ ¦ª¤¹
ÎµÁ·µ¦°ºÉÇ µ¤¸É³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ»¦³µ«Îµ®
.

8.1.2 ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Åo¦´µ¦Ân´Êµ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
¦³°oª¥¦¦¤µ¦ ´¸Ê
ºÉ°-»¨

³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´

ÎµÂ®n

1. µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨

¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦

2. µ¥±° · · (µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)

¦¦¤µ¦¦·®µ¦

3. µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³

¦¦¤µ¦¦·®µ¦

4. µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨

¦¦¤µ¦¦·®µ¦

°Á  °Îµµ ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
1.

Îµ®Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ão Â¨³¼Â¨Ä®o¦·¬´´Ê®¤Ä¨»n¤·´·µ¤Ã¥µ¥´¨nµª°¥nµÁ¦n¦´
£µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ (Consolidated Supervision)
Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ão
¦³°oª¥Ã¥µ¥ Â¨³®¨´Ár¸ÉÎµ´Á¸É¥ª´Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨³µ¦ÎµÁ·»¦· ¨¥»rµ»¦· µ¦
¦·®µ¦Â¨³µ¦ÎµÁ··µ¦ µ¦ª»¤Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ µ¦´¡¥µ¦»¨ ´¸Â¨³µ¦Á· ·¦¦¤°r¦ Â¨³·Á«
´¤¡´r

2.

Îµ®¨¥»rµ»¦· µ¦ª¦ª¤Â¨³Åo¤µ¹É·µ¦ ¡·µ¦µµ¦¨»Ä»¦·Ä®¤n ¦ª¤¹¨·£´rÂ¨³µ¦Ä®o¦·µ¦Ä®¤n
°¨»n¤·Ão

3.

°»¤´·Â»¦·Â¨³¦³¤µ¦³Îµe °¨»n¤·Ão

4.

Îµ´ ¼Â¨Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·»¦· °¨»n¤·Ão

5.

·µ¤µ¦ÎµÁ·µÄ®oÁ}Åµ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤·Ão ¦ª¤´Ê ®¤µ¥ Â¨³Ár¸ÉÁ¸É¥ª o°

6.

·´·µ¦°ºÉÄµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´¤°®¤µ¥oª¥ªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦¦·®µ¦

7.

Ân´Ê¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¥n°¥´Ê®¤

8.

¼Â¨Ä®o iµ¥´µ¦ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥¦µ¥µÁ¦ºÉ°¸ÉÎµ´n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Åo¦´ o°¤¼¨
µ iµ¥´µ¦°¥nµÁ¡¸¥¡°¸É³ÎµÄ®oµ¤µ¦·´·µ¤°Îµµ ®oµ¸É Â¨³ªµ¤¦´·°Åo°¥nµ¤¼¦r

9.

ª»¤¼Â¨»¦¦¦¤¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥¼ °¦·¬´¥n°¥

10. ´Ä®o¤¸Ã¥µ¥Â¨³¦³Á¸¥·´·Á¸É¥ª´µ¦·´·µ¦Â¨³µ¦ª»¤¸ÉÎµ´ °¨»n¤·Ão ¹É¦ª¤¹Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦
ªµ¤Á¸É¥ Ã¥µ¥µ¦Ä®o·ÁºÉ° Ã¥µ¥µ¦Ä®o·ÁºÉ°Â¨³µ¦¨»´»¨¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥µ¥µ¦ª»¤£µ¥Ä Â¨³
Ã¥µ¥µ¦Äo¦·µ¦µ¼oÄ®o¦·µ¦£µ¥°
11. ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°Á¦nnª ¹ÉÄ¦¸·o°Åo¦´°»¤´·µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥³¦µ¥µµ¦ÎµÁ·µ¦´¨nµªn°¸É¦³»¤
³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°¦´¦µÄµ¦¦³»¤¦´Ê´Å
12. ¦µ¥µµ¦ÎµÁ·»¦·Â¨³¨¦³°µ¦n°³¦¦¤µ¦¦·¬´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
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8.1.3

³¦¦¤µ¦¦ª°

³¦¦¤µ¦¦ª°Åo ¦´  µ¦Ân  ´Ê  µ³¦¦¤µ¦¦· ¬´  Ã¥  ª´  ¸É 1 ¤¦µ¤ 2555 ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³°oª¥¦¦¤µ¦°·¦³ ´¸Ê
ºÉ°-»¨

ÎµÂ®n

1. µµª´µ ª´r

¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°

2. «.¦. ¦µ¸ ·¦

¦¦¤µ¦¦ª°

3. µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥

¦¦¤µ¦¦ª°

¦«.¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r
®¤µ¥Á®»

¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°

¦¦¤µ¦¦ª°´Ê 3 nµ¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÁ¡¸¥¡°¸É³µ¤µ¦Îµ®oµ¸ÉÄµ¦°µªµ¤nµÁºÉ°º° °µ¦Á·

°Á  °Îµµ ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦ª°
1.

°µÄ®o¨»n¤·Ão¤¸µ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸É¼o°Â¨³Á¡¸¥¡°

2.

°µÂ¨³¦³Á¤·¨Ä®o¨»n¤·Ão¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä (Internal Control) Â¨³¦³µ¦¦ª°£µ¥Ä (Internal
Audit) ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··¨

3.

°µµ¦ÎµÁ·»¦· °¨»n¤·ÃoÄ®oÁ}µ¤®¤µ¥ Â¨³Ár¸ÉÁ¸É¥ª o°

4.

¡·µ¦µ ´Á¨º° Á°Ân´Ê»¨¹É¤¸ªµ¤Á}°·¦³Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸ÉÁ}¼o°´¸ °¨»n¤·Ão Â¨³Á°nµ°Â °
»¨´¨nµª ¦ª¤´ÊÁ oµ¦nª¤¦³»¤´¼o°´¸Ã¥Å¤n¤¸ iµ¥´µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤oª¥°¥nµo°¥e¨³ 1 ¦´Ê

5.

¡·µ¦µ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦µ¥µ¦´¨nµª¤Á®»¤¨Â¨³
Á}¦³Ã¥r¼»n°¨»n¤·Ão

6.

¼Â¨Ä®oµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤¼o°Â¨³¦oª Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·ÉÄ¦¸¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É
°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r

7.

´Îµ¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°Ã¥ÁdÁ¥ÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe °¦·¬´ ¹É¦µ¥µ´¨nµªo°¨µ¤Ã¥¦³µ
³¦¦¤µ¦¦ª°

8.

¡·µ¦µªµ¤Á}°·¦³ °®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä °¨»n¤·Ão ¨°Ä®oªµ¤Á®È°Äµ¦¡·µ¦µÂn´Ê Ã¥¥oµ¥
Á¨·oµ®´ª®oµ®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ®¦º°®nª¥µ°ºÉÄ¸É¦´·°Á¸É¥ª´µ¦¦ª°£µ¥Ä

9.

¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦¦´¦»ÂoÅ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É³¦¦¤µ¦¦ª°Á®È¤ª¦ Ä¦¸¸É
³¦¦¤µ¦¦ª°¡®¦º°¤¸ o°´¥ªnµ¤¸¦µ¥µ¦®¦º°µ¦¦³Îµ´n°Å¸Ê ¹É°µ¤¸¨¦³°¥nµ¤¸´¥Îµ´n°µ³
µ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´
x ¦µ¥µ¦¸ÉÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
x µ¦»¦· ®¦º°¤¸·É·· ®¦º°¤¸ªµ¤¡¦n°¸ÉÎµ´Ä¦³ª»¤£µ¥Ä
x µ¦ iµ g®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ®µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ®¦º°¼o¦·®µ¦Å¤nÎµÁ·µ¦Ä®o¤¸µ¦¦´¦»ÂoÅ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É

³¦¦¤µ¦¦ª°Îµ® ³¦¦¤µ¦¦ª°³o°ÁdÁ¥µ¦¦³Îµ´¨nµªÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³
¦µ¥µn°µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
10. ·´·µ¦°ºÉÄµ¤¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´¤°®¤µ¥oª¥ªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦¦ª°
11. °»¤´·Ã¥µ¥oµµ¦·´·µ¤Ár ¦ª¤´Ê¦³Á¤·¦³··£µ¡ °µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµµ¦·´·µ¤Ár
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
8.1.4 ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Åo¦´Ân´Êµ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555 ³¦¦¤µ¦¦¦®µ
Â¨³¡·µ¦µnµ°Â ¦³°oª¥¦¦¤µ¦ ´¸Ê
ºÉ°-»¨

ÎµÂ®n

1. µ§¬µ ¸¦³ª»·

¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

2. µ¥±° · · (µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)

¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

3. µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³

¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

°Á  °Îµµ ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
1.

Îµ®Ã¥µ¥ ®¨´Ár Â¨³ª·¸µ¦Äµ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¼» °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Ä¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°Á°
Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µ°»¤´· Â¨³n¤°Ã¥µ¥´¨nµªÄ®o®nª¥µÎµ´¼Â¨Á¤ºÉ°ªµ¤

2.

´Á¨º° Â¨³Á°ºÉ°»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®nnµÇ ´n°Å¸Ê Ä¦·¬´ Â¨³¦·¬´
¥n°¥¸É¤¸´nª¦µ¥ÅoÁ·ªnµ¦o°¥¨³ 25 °¦µ¥Åo¦ª¤ °¨»n¤
x ¦¦¤µ¦
x ¦¦¤µ¦Ä³¦¦¤µ¦»°ºÉnµÇ ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥°Îµµ®oµ¸É Â¨³ªµ¤¦´·°Ã¥¦µ³¦¦¤µ¦
¦·¬´
x ¼o¦·®µ¦¼»
x ¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³/®¦º°³¦¦¤µ¦»°ºÉ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°
Ã¥¦µ³¦¦¤µ¦

3.

¼Â¨Ä®o³¦¦¤µ¦ °¦·¬´Ä¨»n¤¤¸ µÂ¨³°r¦³°¸ÉÁ®¤µ³¤´°r¦ ¦ª¤¹¤¸µ¦¦´Á¨¸É¥Ä®o°¨o°´
£µ¡Âª¨o°¤¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å Ã¥³¦¦¤µ¦¦³°oª¥»¨¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¦³µ¦rÄoµnµÇ¸É
®¨µ®¨µ¥

4.

¡·µ¦µª Â¨³Îµ®Ã¥µ¥Â¨³®¨´Árµ¦nµ¥nµ°Â Â¨³¨¦³Ã¥r°ºÉÄ®oÂn¦¦¤µ¦ ¸É¦¹¬µÂ¨³
¡´µÄ¨»n¤·Ão¸É´ÁÂ¨³Ã¦nÄ µ¤ o°Á° ° iµ¥´µ¦

5.

¼Â¨Ä®o¦¦¤µ¦Åo¦´¨°Â¸ÉÁ®¤µ³¤´®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° Ã¥¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®o¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤
¦´·°Á¡·É¤ ¹Êª¦Åo¦´nµ°Â¸ÉÁ®¤µ³¤´®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥´Ê

6.

Îµ®Âªµµ¦¦³Á¤·¨µ °¦¦¤µ¦Â¨³¡´µÄ¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°¡·µ¦µ¦´¨°Â¦³Îµe Ã¥³o°
Îµ¹¹®oµ¸Éªµ¤¦´·° Â¨³ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ¦ª¤¹Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµ °nª °¼oº°®»oÄ¦³¥³¥µª

7.

¼Â¨Ä®o¤¸µ¦¦³»¤¦³®ªnµ³¦¦¤µ¦ Â¨³¼o¦·®µ¦Ã¥Å¤n¤¸¼o¦·®µ¦¼»Á oµ¦nª¤°¥nµo°¥e¨³¦´Ê n°µ¦¦³Á¤·¨µ¦
ÎµÁ·µ¦³Îµe °¼o¦·®µ¦¦³´¼

8.

¼Â¨Ä®o¤¸µ¦´ÎµÂº°ÎµÂ®n °¼o¦·®µ¦¼» °¦·¬´Ä¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·»¦·Á}Å°¥nµ¦µ¦ºÉÂ¨³
n°ÁºÉ° Ã¥³ÎµÁ·µ¦ªÂ´¨nµªÁ}¦³¥³Ç

9.

ÁdÁ¥Ã¥µ¥Á¸É¥ª´µ¦¦¦®µ Â¨³ª·¸µ¦¦¦®µÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe

10. ÁdÁ¥Ã¥µ¥µ¦Îµ®nµ°Â Â¨³nµ°Â¦¼ÂnµÇ °¦¦¤µ¦ ¦ª¤´Ê´Îµ Â¨³ÁdÁ¥¦µ¥µ °
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â¹É¦°¨»¤ª´»¦³r µ¦ÎµÁ·µÂ¨³ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦¦®µ
Â¨³¡·µ¦µnµ°ÂÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe
11. ¦µ¥µµ¦ÎµÁ·µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
12. · ´ ·  µ¦°ºÉ  Äµ¤¸É  ³¦¦¤µ¦¦· ¬´  ¤°®¤µ¥o ª ¥ªµ¤Á®È  ° °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·  µ¦µ
nµ°Â
8-8

nª¸nªÉ 1¸®´É ª1 o°®´¸ªÉ 8o°¸µ¦´
É 8 µ¦´
µ¦µ¦
¦µ¥¨³Á°¸
¦µ¥¨³Á°¸
¥µ¦Á
¥µ¦Á
oµ¦nª¤¦³»
oµ¦nª¤¦³»
¤ °¦¦¤µ¦¦·
¤ °¦¦¤µ¦¦·
¬´ ¬·´Ão·Å¢ÂÁ¸
ÃoÅ¢ÂÁ¸
¥¨¦»¥¨¦»
p Îµp´Îµ(¤®µ)
´ (¤®µ)
ÄeÄe
25542554
¤¸´¤¸¸Ê ´¸Ê
ºÉ°-»
ºÉ°¨-»¨

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Îµªµ¦¦³»
Îµªµ¦¦³»
¤´Ê¤®¤
´Ê®¤
(¦´Ê(¦´
) Ê)
µ¥¨·
1. µ¥¨·
ª ¤´ª¦
¤´¦
µ¥±°
2. µ¥±°
· ·· ·
(µ¥°Á¨È
(µ¥°Á¨È
µÁ°¦r
µÁ°¦r
Á° ·Á°
) ·)
µ°¦»
3. µ°¦»
 °£·«°£·
´·«Í ´·¦··»¨Í«·¦·»¨
µ§¬µ
4. µ§¬µ
¸¦³ª»¸¦³ª»
· ·
/1 /1
µµª´
5. µµª´
µª´
µ ª´
r 
r
«.¦.
6. «.¦.
¦µ¸
¦µ¸
·¦·¦
µ£´
7. µ£´
¦¸¥µ¦¸Á¡¨´
¥µ Á¡¨´
¥/1 ¥/1

/1 /1
8. ¦«.
8. ¦.
¦«. °´¦.
¦´°´r¦´Á¡¦¸
r¥Á¡¦¸
¦·¥¥¦·
ª´¥rª´
r
/2 /2
9. µ¥µ¥o
9. µ¥µ¥o
°¥ Áº°¥É°Ã»
ÁºÉ°Ã»
¤ ¤

10. ¦.·
10. ¦.·
´«r£´´«r¦Ã¥·
£´¦Ã¥·
 
11. µ¥±·
11. µ¥±·
Ã¦±·Ã³
Ã¦±·ÃÃ¤¼
³ ¦Ã¤¼
³ ¦³
12. µ¥º
12. µ¥º
°-Á®µ°-Á®µ
» (µ¥Ã±Áª·
» (µ¥Ã±Áª·
¦r »¦r) /3») /3
13. µ¥Â¸
13. µ¥Â¸
É Á·ÉÉ Á·
Â¤
É Â¤
¥·¤ /3¥·¤ /3
14. µ¥»
14. µ¥»
´«rÁ¦º´«°r¤µ³¤¨
Á¦º°¤µ³¤¨
/1

/2

Îµª¦´
Îµª¦´
Ê¸ÉÁ Êoµ¸¦nÉÁª¤¦³»
oµ¦nª¤¦³»
¤ ¤
³¦¦¤µ¦¦·
³¦¦¤µ¦¦·
¬´ ¬´ ³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³
¦·®µ¦
¦·®µ¦
¦ª°
¦ª°
¡·µ¦µn
¡·µ¦µn
µ°Â
µ°Â
6 6
12 12
13 13
10 10
6 6
- - - /5 /5
6 6
10 10
- 9/5 9/5
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

12
-

6 6
4 4
(µÎ
(µÎ
µªµª
4 ¦´4Ê)¦´Ê)
2 2
6 6
3 3
(µÎ
(µÎ
µªµª
3 ¦´3Ê)¦´Ê)
1 1
6 6

12
-

- - -

- - 13 13
12 12
7 7
(µÎ
(µÎ
µªµª
8 ¦´8Ê)¦´Ê)
/4 /4
12 12
- -

10
-

10
-

- 11 11

- - -

- 10 10

- -

- -

- -

- 12 12

- - -

- - -

- - -

Á¡º/1É°·
Á¡ºÉ°·
´·Ä®oÁ´}·Ä®oÅµ¤®¨´
Á}Åµ¤®¨´
µ¦Î
µ¦Î
µ´¼µÂ´¨·
¼Âµ¦¸
¨·µ¦¸
É¸£µ¥Äo
É¸£µ¥Äo
´´
¦³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³¦¦¤µ¦¦ª°
Äµ¦¦³»
Äµ¦¦³»
¤³¦¦¤µ¦¦·
¤³¦¦¤µ¦¦·
¬´ ¦´
¬´Ê¸¦´
É 2/2554
Ê¸É 2/2554
Á¤ºÉ°ª´Á¤º¸É°É ª´22
¸Á¤¬µ¥
É 22 Á¤¬µ¥
25542554
¸É¦³»
¸É¤¦³»
Åo¤¤¸¤Åo·¤Ân¸¤·´ÂÊnµµª´
´Ê µµª´
µ ª´
µ ª´
r Îµr¦Î
Îµµ¦Î
Â®nµÂ®n
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
µ£´µ£´
¦¸¥µ¦¸¥µ
Á¡¨´
Á¡¨´
¥ Îµ¥¦ÎÎµ¦Î
Â®nµÂ®n
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦¦ª°
Â¸Â¸
É¦«. ¦.
É¦«.°´¦.
¦´°´r¦´Á¡¦¸
r¥Á¡¦¸
¦·¥¥¦·
ª´¥rª´¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°¸
r ¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°¸
É¦ªµ¦³Äµ¦Î
É¦ªµ¦³Äµ¦Î
µ¦ µ¦
ÎµÂ®n
ÎµÂ®n
¦¦¤µ¦¦ª°Äe
¦¦¤µ¦¦ª°Äe
25542554
Â¨³µµ¦¦o
Â¨³µµ¦¦o
° °°°³¦¦¤µ¦¦ª°Ã¥¡·
° °³¦¦¤µ¦¦ª°Ã¥¡·
µ¦µµ¦³µ¦r
µ¦µµ¦³µ¦r
¸ÉÃÁn
¸ÉÃÁn
oµ´
o
µ´
¸Â
¨³¸Â¨³
µ¦Á·µ¦Á·
 ¸É¦³»
¸É¤¦³»
¹¤¸¤¤¹·Â¤¸n¤·´ÂÊn¦«.¦.
´Ê ¦«.¦.
°´¦´°´r¦´Á¡¦¸
r¥Á¡¦¸
¦·¥¥¦·
ª´¥rª´Îµr¦ÎÎµ¦Î
Â®nµÂ®n
¸É¦¹¸¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¸/2É¦³»
¸É¤¦³»
³¦¦¤µ¦¦·
¤³¦¦¤µ¦¦·
¬´ ¦´¬´Ê¸¦´
É 2/2554
Ê¸É 2/2554
Á¤ºÉ°ª´Á¤º
¸É°É ª´22¸Á¤¬µ¥
É 22 Á¤¬µ¥
25542554
¤¸¤·¤¸Ân¤·´ÂÊnµ¥µ¥o
´Ê µ¥µ¥o
°¥ Áº°É°¥Ã»
ÁºÉ°Ã»
¤ Á oµ¤ÎÁµ¦Î
oµÎµµ¦Î
Â®nµÂ®n
¦¦¤µ¦°·
¦¦¤µ¦°·
¦³ ¦³
Â¸
Â¸
É ¦.·É ¦.·
´ « r£´´ «r¦Ã¥·
£´  ¦Ã¥·
 ¹É Åo¹¨É µ°°µÎ
Åo ¨ µ°°µÎ
µ Â®nµ Â®n
 ¦¦¤µ¦°·
 ¦¦¤µ¦°·
 ¦³ ¦·
¦³¬¦·
´  Åo¬´Î µÅoÁ·Î µµ¦³Á¸
Á·  µ¦³Á¸
¥ n¥°n
¦¤¡´
° ¦¤¡´
 µ»
 µ»
¦ ·  µ¦o
¦ ·  µ¦o
µ µ
¦³¦ª¡µ·
¦³¦ª¡µ·
¥rÄ®oµ¥µ¥o
¥rÄ®o µ¥µ¥o
°¥ Áº°É°¥Ã»
ÁºÉ°Ã»
¤ Á oµ¤ÎÁµ¦Î
oµÎµ¦Î
Â®nµÂ®n
¦¦¤µ¦¦·
¦¦¤µ¦¦·
¬´ Á¤º¬É°´ª´Á¤º
¸É°É ª´8¤·¸É 8»µ¥
¤·»µ¥
25542554

/3

¸/3É¦³»
¸É¤¦³»
³¦¦¤µ¦¦·
¤³¦¦¤µ¦¦·
¬´ ¦´
¬´Ê¸¦´
É 3/2554
Ê¸É 3/2554
Á¤ºÉ°ª´Á¤º
¸É°É ª´28
¸¤·É 28
»µ¥
¤·»µ¥
25542554
¤¸¤·¤¸Ân¤·´ÂÊnµ¥º
´Ê µ¥º
°-Á®µ°-Á®µ
» (µ¥Ã±Áª·
» (µ¥Ã±Áª·
¦r »¦r) Á}
»)¦¦¤µ¦
Á}¦¦¤µ¦
Â¸Â¸
É É
µ¥Â¸
µ¥Â¸
É Á·ÉÉ Â¤
Á·É Â¤
¥·¤ ¹¥·É¤Åo¹¨Éµ°°µÎ
Åo¨µ°°µÎ
µÂ®nµÂ®n
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦·¬´¦·Åo¬´ÎµÅoÁ·Îµµ¦³Á¸
Á·µ¦³Á¸
¥n°¥¦¤¡´
n°¦¤¡´
µ»¦µ»
·µ¦o
¦·µ¦o
µ ¦³¦ª¡µ·
µ ¦³¦ª¡µ·
¥rÄ®o¥rÄ®o
µ¥ºµ¥º
°-Á®µ°-Á®µ
» Á »oµÎÁµ¦Î
oµÎµ¦Î
Â®nµÂ®n
¦¦¤µ¦¦·
¦¦¤µ¦¦·
¬´ Á¤º¬É°´ª´Á¤º
¸É°É ª´29¸¤·É 29»µ¥
¤·»µ¥
25542554

/4

Á /4oµ¦nªÁ ¤¦³»
oµ¦nª¤¦³»
¤Äµ³
¤Äµ³
¸É¦¹¸¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
Îµª
Îµª
7 ¦´Ê7 ¦´Ê
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µ¥±°
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¤oª¥Á°Äµ¦¦³»
¤oª¥Á°Äµ¦¦³»
¤³¦¦¤µ¦¦·
¤³¦¦¤µ¦¦·
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³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 8 การจัดการ
สวนที่ 1 หัวขอที่ 8 การจัดการ
8.1.5 ผูบริหาร
8.1.5 ผูบริหาร
ในป 2553 บริษัททําการโอนยายผูบริหารระดับสูงและผูบริหารของกลุมที่รับผิดชอบดูแลหรือกํากับสวนงานหลักที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจในป
ของกลุ
มทิสบริ
โกษมาเป
นพนักงานในสั
ของบริบษสูงัทและผู
โดยได
คาตอบแทนและสวั
สดิการต
างๆอกํจากบริ
ัท ทั้งนี้ บริ
มอบหมาย
2553
ัททําการโอนย
ายผูบงริกัหดารระดั
บริรหับารของกลุ
มที่รับผิดชอบดู
แลหรื
ากับสวษนงานหลั
กทีษ่มัทีคได
วามสํ
าคัญตอการ
(Secondment)
ใหผูบริมหทิารดั
าวไปบริ
ดการบริ
ยอยเต็ษมัทเวลาโดยมี
บผิดชอบเช
เดียาวกั
กอนการโอนย
เพืษ่อให
า
ดําเนินธุรกิจของกลุ
สโกงกล
มาเป
นพนัหการจั
งานในสั
งกัษดัทของบริ
โดยไดรับงคานในความรั
าตอบแทนและสวั
สดิกนารต
งๆบจากบริ
ษัท ทั้งานีย้ บริ
ัทไดมั่นมใจว
อบหมาย
สามารถอุ
ทิศเวลาในการบริ
ารจังดกลการบริ
ษัทหดัารจั
งกลดาการบริ
วไดอยษางเต็
่ภายใต
นโยบายของกลุ
ม และแผนที
่อนุมัตนิโเดี
ดยคณะกรรมการบริ
ษัทาย เพื่อใหมั่นใจวา
(Secondment)
ใหผูบริหหารดั
าวไปบริ
ัทยมอทียเต็
มเวลาโดยมี
งานในความรั
บผิดชอบเช
ยวกับกอนการโอนย
สามารถอุ
ทิศเวลาในการบริ
ารจัดการบริ
อยางเต็2555
มที่ภายใต
นโยบายของกลุ
คณะผู
บริหารระดับสูงหของกลุ
มทิสโกษัทณดัวังนกลทีา่ 1วได
มกราคม
ประกอบด
วยบุคคลดังมตและแผนที
อไปนี้ ่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุ
งในบริ2555
ษทั ประกอบดวยบุคคลดังตตํอาไปนี
แหน
คณะผู
บริลหารระดับสูงของกลุมทิสโก ณ วันตํทีา่ แหน
1 มกราคม
้ งที่ไดรับมอบหมายในบริษัทยอย
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงในบริษทั
ตําแหนงที่ไดรับมอบหมายในบริษัทยอย
1. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล/1
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมทิสโก
2.นายสุ
ทัศน เรืช ออภิ
งมานะมงคล
กรรมการผู
จัดาการใหญ
กรรมการผู
จัดการใหญ
1. นางอรนุ
ศักดิ์ศิริกุล/1/1
ประธานเจ
หนาที่บริหารกลุมทิสโก
/1
ธนาคารทิ
สโก จํจาัดกัการใหญ
ด (มหาชน)
2.นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผู
/1
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผู
สายสินเชื่อรายยอย
ธนาคารทิสจโกัดการใหญ
จํากัด (มหาชน)
/1
ธนาคารทิ
สโก จํากัดจัด(มหาชน)
3. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผู
การใหญ สายสินเชื่อรายยอย
/1
4. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
รองกรรมการผู
สายกลุมลูกคาบรรษัท
ธนาคารทิสจโกัดการใหญ
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิ
สโก จํากัดจัด(มหาชน)
4. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม/1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
รองกรรมการผู
การใหญ สายกลุมลูกคาบรรษัท
/1
5. นายเมธา ปงสุทธิวงศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
ผูชวธนาคารทิ
ยกรรมการผู
อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ
สโกจัดจํการใหญ
ากัด (มหาชน)
/1
และบริ
ารธนาคาร จัดการใหญอาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ
5. นายเมธา ปงสุทธิวงศ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
ผูชวกยกรรมการผู
ธนาคารทิ
จํากัด (มหาชน)
และบริสกโการธนาคาร
/1
6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการอํ
านวยการ
ธนาคารทิ
สโก จํากัด (มหาชน)
/1
บริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
จัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการอํายนวยการ
7. นายไพบูลย นลินทรางกูร/1
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
ประธานเจ
าหนกทรั
าทีพ่บยริหจัดารการกองทุน ทิสโก จํากัด
บริษัทหลั
/1
บริษประธานเจ
ัทหลักทรัพายหนทิสาทีโก่บจํริหากัารด
7. นายไพบูลย นลินทรางกูร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
8. นางยุถิกา สนธยานาวิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผู
จัดกการ
บริษัทหลั
ทรัพย ทิสโก จํากัด
บริ
ษ
ท
ั
ทิ
ส
โก
อิ
น
8. นางยุถิกา สนธยานาวิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจฟอร
ัดการเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด
9. นายชลิต ศิลปศรีกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวบริ
ยกรรมการผู
ษัท ทิสโกจอิัดนการใหญ
ฟอรเมชั่นการตลาดสิ
เทคโนโลยีนจํเชืา่อกัรายย
ด อย
ธนาคารทิ
สโก จํากัด จ(มหาชน)
9. นายชลิต ศิลปศรีกุล
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผู
ัดการใหญ การตลาดสินเชื่อรายยอย
/1
10. นายชาตรี จันทรงาม
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
- ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
สายควบคุ
มการเงินและบริ
หารความเสี่ยง
10. นายชาตรี จันทรงาม/1
ผูชวยกรรมการผู
จัดการใหญ
-

สายควบคุมาการเงิ
หารความเสีกทรั
่ยงพย
ผูบริหารตามเกณฑนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํ
กับหลันกและบริ
ทรัพยและตลาดหลั

/1

/1

ผูบขอบเขต
ริหารตามเกณฑ
ิยามของสํ
านักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลั
พยและตลาดหลั
กทรัพย
อํานาจนหน
าที่และความรั
บผิดชอบของคณะผู
บริกหทรั
ารระดั
บสูง

1. ขอบเขต
ประสานงานและร
ไขประเด็บนผิสํดาคัชอบของคณะผู
ญตางๆ ระหวาบงกลุ
มธุรกิจบในด
อํานาจ หนวามแก
ที่และความรั
ริหารระดั
สูง านการดําเนินธุรกิจ ปฏิบัติงาน และควบคุมความเสี่ยง
2. 1.ดูแประสานงานและร
ลใหหนวยธุรกิจตาวงๆมแก
ดําไเนิ
นกลยุนทสํธาทคัางธุ
เปนไปในทิ
ยวกัานนการดํ
เพื่อกอาเนิ
ใหนเกิธุดรกิประโยชน
สุดและควบคุมความเสี่ยง
ขประเด็
ญตรกิาจงๆใหระหว
างกลุมศธุทางเดี
รกิจ ในด
จ ปฏิบัตสิงูงาน

2. ดูแอํลให
วยธุาทีรกิ่และความรั
จตางๆ ดําบเนิผิดนชอบของประธานเจ
กลยุทธทางธุรกิจใหาเหน
ปนาไปในทิ
ศทางเดี
ขอบเขต
านาจหนหน
ที่บริหารกลุ
มทิยสวกั
โกน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
1. ขอบเขต
ทําหนาอํทีา่ปนาจ
ระธานคณะกรรมการบริ
พิจารณากําหนดทิาศหนทางโดยรวม
หนาที่และความรับผิหดารชอบของประธานเจ
าที่บริหารกลุกลยุ
มทิทสธโกทางธุรกิจและการบริหารของกลุมทิสโก ควบคุมดูแล
ทธการดําเนินงานและแผนธุ
โดยรวมของกลุ
มทิสโก
ใหทมธีปทระสิ
ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทาง
1.การปฏิ
ทําหนบาัตทีิต่ปามแผนกลยุ
ระธานคณะกรรมการบริ
หาร พิจารณากํรกิาจหนดทิ
ศทางโดยรวม
กลยุ
างธุทรธิกิภจาพ
และการบริ
หารของกลุมทิสโก ควบคุมดูแล
ปฏิการปฏิ
บัติที่ไดบรัตับิตอนุามแผนกลยุ
มัติจากคณะกรรมการบริ
ษ
ท
ั
รวมถึ
ง
ให
เ
ป
น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบี
ย
บต
า
งๆ
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
ทธการดําเนินงานและแผนธุรกิจโดยรวมของกลุมทิสโกใหมีประสิทธิภาพ ใหเปงนไปตามนโยบายและแนวทาง

กับบดูัตแลิที่ไควบคุ
ม การปฏิ
บัติงานของผูบ ริหารระดั
สูงของกลุ
เพือ่ ความมีประสิทธิภาพและเพื
่อใหากงๆารดํทีา่เกีเนิ่ยนวขงานสอดคล
องกับเปาหมาย
2. กําปฏิ
ดรับอนุ
มัติจากคณะกรรมการบริ
ษัทบรวมถึ
งใหมเปทินสโก
ไปตามกฎหมายและกฎระเบี
ยบต
อง
3. 2.ตรวจสอบแผนการสื
ทอดตําบแหน
ง (Succession
ของผูมบทิริสหโการสูเพืงอ่ สุความมี
ดของกลุ
มทิทสธิโกภาพและเพื
อยางสม่่อําให
เสมอ
กํากับ ดูแล ควบคุมบการปฏิ
ัติงานของผู
บ ริหารระดัPlan)
บสูงของกลุ
ประสิ
การดําเนินงานสอดคลองกับเปาหมาย

3. ตรวจสอบแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของผูบริหารสูงสุดของกลุมทิสโก อยางสม่ําเสมอ
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µ´µÎµ-´»¦·-»®¨´
¦·¦´
®¨´¡¥r¦´¡¥r
®´ª®o®´µª¨¥»
®oµ¨¥»
r¦´¡r¥µ¦»
¦´¡¥µ¦»
¨ ¨

/1
µ¥µ¦¸
µ¥µ¦¸
´¦µ¤
´¦µ¤
Á}¼Á}
o¦·®¼µ¦¦³´
o¦·®µ¦¦³´
¼ °¨»
¼ °¨»
n¤·Ãon¤·Ão

¼o¦·/2®¼µ¦µ¤Ár
o¦·®µ¦µ¤Ár
·¥µ¤·¥°Î
µ¤µ°Î
´µ³¦¦¤µ¦Î
µ´µ³¦¦¤µ¦Î
µ´®¨´
µ´¦´®¨´¡¥r¦´
Â¨³¨µ®¨´
¡¥rÂ¨³¨µ®¨´
¦´¡¥r¦´¡¥r

8.2 8.2 ®¨´®¨´
Ár
Ár
µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦
µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦°·
¦¦¤µ¦°·
¦³Â¨³¼
¦³Â¨³¼
o¦·®µ¦
o¦·®°¦·
µ¦ °¦·
¬´ ¬´
8.2.18.2.1µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦°·
µ¦¦¦®µ¦¦¤µ¦Â¨³¦¦¤µ¦°·
¦³ ¦³
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·
 µ¦µn
 µ¦µn
µ°Â³¡·
µ°Â³¡·
 µ¦µ´
 µ¦µ´
Á¨º°Â¨³¨´
Á¨º° Â¨³¨´
É ¦°»
É ¦°»
¨¸É¤¨¸
¸» É¤¤´
¸»  ¤´
·Á®¤µ³¤
·Á®¤µ³¤
¦ª¤¹¦ª¤¹
 ¤¸ªµ¤¦¼
 ¤¸ªµ¤¦¼
o o
ªµ¤µ¤µ¦
ªµ¤µ¤µ¦
Â¨³¦³µ¦r
Â¨³¦³µ¦r
ÄoµÄn
oµµÇ
n¤¸µÇªµ¤Á
¤¸ªµ¤Á
oµÄÁ¡¸oµ¥ÄÁ¡¸
¡°o
¥¡°o
µµ¦µµ¦
µµ¦µµ¦
µ¦Á·µ¦Á·
 ¦ª¤¹
 ¦ª¤¹
»¦·»®¨´
¦·¦´
®¨´¡¥r¦´Á«¦¬·
¡¥r Á«¦¬·
 ®¤µ¥
 ®¤µ¥
Â¨³°ºÂ¨³°º
ÉÇ ÉÇ
Ã¥ÎÃ¥Î
µ¹¹µ¹ªµ¤Î
¹ªµ¤Î
µÁ}µÁ}
°°r
 °°r
¦ Â¨³µ¦Î
¦ Â¨³µ¦Î
µ´¼µÂ´¨·
¼Âµ¦¸
¨·µ¦¸
É¸ ´ÊÉ¸¸ Ê ´³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·
Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·
µ¦µn
µ¦µn
µ°Â³¦´
µ°Â³¦´
¢{ o°¢{Á°Â³
 o°Á°Â³
° °
8-11 8-11

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥¹ÉÁ°ºÉ°»¨¸Éª¦Åo¦´µ¦Á¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦®¦º°¦¦¤µ¦°·¦³ °¦·¬´oª¥ ´Ê¸Ê¦·¬´ÁdÃ°µÄ®oÄ®o¼oº°®»oÁ°
ºÉ°»¨Á¡ºÉ°¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦ Äµ¦µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»oÅoµ¤®¨´Ár¸É¦·¬´Îµ® ¦µ¥¨³Á°¸¥ÂÅªoÄ o°
¥n°¥ 8.5
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â³Á°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µÂn´Ê¦¦¤µ¦Â¨³/®¦º°¦¦¤µ¦°·¦³Â
¦¸¸ÉÎµÂ®n¦¦¤µ¦ªnµ¨Ä³¦¦¤µ¦Á¡¦µ³Á®»°ºÉ°µ¹¦µª°°µ¤ªµ¦³ ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ°n°¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ¡ºÉ°
Á¨º°´Ê¦¦¤µ¦Â¨³/®¦º°¦¦¤µ¦°·¦³Ä¦¸¸É¦¦¤µ¦¡oÎµÂ®nµ¤ªµ¦³ ®¦º°Á¨º°´Ê¦¦¤µ¦Ä®¤nÁ¡·É¤Á·¤Ã¥®¨´ÁrÄµ¦´ÊÂ¨³
°°¦¦¤µ¦µ¤¸É¦³»ÅªoÄ o°´´ °¦·¬´Á}´¸Ê
1)

Ä®o¼oº°®»oÃ¥¤· °¸É¦³»¤¼oº°®»o Îµ®Îµª¼o¸É³Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´Á}¦µªÇ Å Ã¥Ä®o¤¸ÎµªÅ¤n
o°¥ªnµ 5  Ã¥¦¦¤µ¦ÎµªÅ¤no°¥ªnµ¹É®¹É °Îµª¦¦¤µ¦´Ê®¤ o°¤¸·É¸É°¥¼nÄ¦µ°µµ´¦ Â¨³¤¸¦¦¤µ¦
¸É¤¸´µ·Å¥µ¤¸É®¤µ¥Îµ®

2)

Äµ¦¨³ÂÁ¸¥Á¨º°´Ê¦¦¤µ¦Ä®o¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ¨º°´Êµ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸µ¦´n°Å¸Ê
(1) ¼oº°®»o®¹É¤¸³ÂÁ¸¥Ánµ´Îµª®»o¸Éº°¼oª¥Îµª¦¦¤µ¦¸É³Á¨º°´Ê
(2) ¼oº°®»oÂn¨³³Äo³ÂÁ¸¥¸É¤¸°¥¼n´Ê®¤µ¤ (1) Á¨º°´Ê»¨Á¸¥ª®¦º°®¨µ¥Á}¦¦¤µ¦ÈÅo Ä¦¸¸É
Á¨º°´Ê»¨®¨µ¥Á}¦¦¤µ¦³Ân³ÂÁ¸¥Ä®oÂn¼oÄ¤µo°¥Á¡¸¥ÄÈÅo
(3) »¨¹ÉÅo¦´³ÂÁ¸¥¼»µ¤¨Îµ´¨¤µ Á}¼oÅo¦´µ¦Á¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦ÁnµÎµª¦¦¤µ¦¸É³¡¹¤¸ Ä¦¸
¸É»¨¹ÉÅo¦´µ¦Á¨º°´ÊÄ¨Îµ´´¨¤µ ¤¸³ÂÁ¸¥Ánµ´Á·Îµª¦¦¤µ¦¸É³¡¹¤¸ Ä®oÁ¨º°Ã¥ª·¸´¨µ
Á¡ºÉ°Ä®oÅoÎµª¦¦¤µ¦¸É³¡¹¤¸

3)

Äµ¦¦³»¤µ¤´¦³Îµe»¦´Ê Ä®oÁ¨º°´Ê³¦¦¤µ¦´Ê»¡¦o°¤´Ä¦µªÁ¸¥ª ÂnÄ®o³¦¦¤µ¦»Á·¤¦´¬µµ¦Ä
ÎµÂ®nÁ¡ºÉ°ÎµÁ··µ¦ °¦·¬´n°Å¡¨µn°Ánµ¸ÉÎµÁ}ªnµ³¦¦¤µ¦»Ä®¤n³Á oµ¦´®oµ¸É ¦¦¤µ¦¼o°°Å
´Ê³Åo¦´Á¨º°Á oµ¦´ÎµÂ®n°¸ÈÅo

4)

¼oÁ}¦¦¤µ¦´ÊÁ¡µ³Ân¼oº°®»oÄµ¦¦³»¤¼oº°®»oÁnµ´Ê¸É³´Ê®¦º°°Åo °¥nµÅ¦È¸ oµ®µªnµ¤¸ÎµÂ®nªnµ¨Ä
³¦¦¤µ¦Á¡¦µ³Á®»°ºÉ °µ¹¦µª°°µ¤ªµ¦³ ®¦º°·ÊÎµ®Áª¨µ´¸É¦³»ÅªoÂ¨oª Ä®o¦¦¤µ¦¸ÉÁ®¨º°°¥¼n´Ê¼o °ºÉ
¹ÊÄ®¤nÄ®oÁÈ¤¸Éªnµ ÁªoÂnªµ¦³ °¦¦¤µ¦³Á®¨º°o°¥ªnµ°Áº° ´Ê¸Ê ¤·Äµ¦´Ê¦¦¤µ¦´¨nµªo°¦³°oª¥
³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµµ¤Ä¸É °Îµª¦¦¤µ¦¸É¥´Á®¨º°°¥¼n Ân¼o¸ÉÅo¦´µ¦´Êµ¦¦¤µ¦¸ÉÁ®¨º°´ªnµ¸Ê ³°¥¼nÄ
ÎµÂ®nÅoÁ¡¸¥ÁnµÎµ®Áª¨µ¸É¦¦¤µ¦¼o¸ÉÁ µÁ oµºÎµÂ®nÂ°¸É³°¥¼nÅo Ä¦¸¸É¦³»¤¼oº°®»o°¦¦¤µ¦¼o®¹É
Â¨³´Ê¼o°ºÉ ¹ÊÅªoÂ¸É ¼o¸É¦´Á¨º°´Ê´ÊÄ®o°¥¼nÄÎµÂ®nÅoÁ¡¸¥ÁnµÎµ®Áª¨µ¸É¦¦¤µ¦¼o¼°´Ê°¸É³°¥¼nÅo

5)

¸É¦³»¤¼oº°®»o°µ¨¤·Ä®o¦¦¤µ¦Ä°°µÎµÂ®nn°¹¦µª°°µ¤ªµ¦³Åooª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµµ¤Ä¸É
°Îµª¼oº°®»o¹É¤µ¦³»¤Â¨³¤¸··°°Á¸¥ Â¨³¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ¹É®¹É °Îµª®»o¸Éº°Ã¥¼oº°®»o¸É¤µ
¦³»¤Â¨³¤¸··°°Á¸¥

°µ¸Ê ¦·¬´Îµ®Ä®o¤¸Îµª¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÅoÁ}¼o¦·®µ¦¦³´¼¤µªnµÎµª¦¦¤µ¦¸ÉÁ}¼o¦·®µ¦¦³´¼ Ä ³¸É
Îµª´ªÂ °¼oº°®»o¦µ¥Ä®nÂn¨³¦µ¥³Á}Åµ¤´nªµ¦º°®»oÁ¡ºÉ°µ¦nª»¨°Îµµ°¥nµÁ®¤µ³¤
8.2.2 µ¦¦¦®µ¼o¦·®µ¦
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â ³¡·µ¦µ´Á¨º°Â¨³¨´É¦°»¨¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦Â¨³»¤´·¸ÉÁ®¤µ³¤ Á¡ºÉ°
Îµ¦ÎµÂ®n¼o¦·®µ¦¼» Ã¥¤¸{´¥ÁºÊ°o¸ÉÄo¦³°µ¦¡·µ¦µ ÅoÂn »¤´· ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¦³µ¦rÄµ¥µ
oµµ¦Á· ¼o¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Ä®oÎµ¦ÎµÂ®nª¦¤¸Âª·Â¨³ª·´¥´«rÄµ¦¦·®µ¦´µ¦ÄÂªµÁ¸¥ª´³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°Ä®o
µ¦ÎµÁ·µ °°r¦¦³¨ÎµÁ¦È¨»¨nªµ¤Ájµ®¤µ¥ ¹É¼o¦·®µ¦¼»Â¨³³¦¦¤µ¦¦·¬´³o°¤¸ªµ¤ÅªoªµÄ¹É´Â¨³´
¨°¤¸µ¦¦³µµ´°¥nµÄ¨o· Ã¥³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â³Á°ºÉ°»¨¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°n°
³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ên°Å
Îµ®¦´ÎµÂ®n¼o¦·®µ¦°ºÉÇ ¼o¦·®µ¦¼»³Á}¼o¡·µ¦µ»¤´·Á¡ºÉ°Á°n°³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Â¨³
Á°n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·Ân´Ên°Å
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8.3 »¤´· °¦¦¤µ¦°·¦³
Äµ¦¦¦®µÂ¨³Ân´Ê»¨Á oµÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°·¦³´Ê »¨´¨nµª³o°¤¸»¤´·µ¤Ã¥µ¥Â¨³Âªµ·´·µ¦
Îµ´¼Â¨·µ¦ °¦·¬´ (CG Policy and Code of Conduct) ¹ÉÁ o¤ªªnµ¸ÉÎµ®Ã¥¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ» Â¨³¦³µ«
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥µ¤¸ÉÅo¦»Åªo ´¸Ê
1. º°®»oÅ¤nÁ·¦o°¥¨³ 0.25 °Îµª®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´Ê®¤ °¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ
¤¸ªµ¤ ´Â¥o ´Ê¸Ê Ä®o´¦ª¤¹®»o¸Éº°°¥¼nÃ¥¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° °¦¦¤µ¦°·¦³¦µ¥´ÊÇ oª¥
2. Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¦¦¤µ¦¸É¤¸nª¦nª¤¦·®µ¦µ ¨¼oµ ¡´µ ¸É¦¹¬µ¸ÉÅo¦´Á·Áº°¦³Îµ ®¦º°¼o¤¸°Îµµª»¤Ä
¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤n
o°¥ªnµ 2 e
3. Å¤nÁ}»¨¸É¤¸ªµ¤´¤¡´rµµ¥Ã¨®· ®¦º°Ã¥µ¦³Á¸¥µ¤®¤µ¥ Ä¨´¬³¸ÉÁ} ·µ¤µ¦µ ¼n¤¦ ¡¸Éo°
Â¨³»¦ ¦ª¤´Ê¼n¤¦ °»¦ °¼o¦·®µ¦ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¼o¤¸°Îµµª»¤ ®¦º°»¨¸É³Åo¦´µ¦Á°Ä®oÁ}¼o¦·®µ¦
®¦º°¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´ ®¦º°¦·¬´¥n°¥
4. Å¤n¤¸®¦º°Á¥¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·µ¤¨´¬³¸ÉÎµ®Ã¥³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ» ´¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥
¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oÄ¨´¬³¸É°µÁ}µ¦ ´ ªµµ¦Äoª·µ¦µ°¥nµ°·¦³ ° ¦ª¤´ÊÅ¤nÁ}
®¦º°Á¥Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn¦¦¤µ¦°·¦³ ®¦º°¼o¦·®µ¦ °¼o¸É¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·´¦·¬´ ¦·¬´Ä®n
¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ 2 e
5. Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¼o°´¸ °¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o Â¨³Å¤nÁ}¼oº°®»o
¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn¦¦¤µ¦°·¦³ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°®»onª¼o´µ¦ °Îµ´µ°´¸ ¹É¤¸¼o°´¸ °¦·¬´
¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o´´°¥¼n ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oª
Å¤no°¥ªnµ 2 e
6. Å¤nÁ}®¦º°Á¥Á}¼oÄ®o¦·µ¦µª·µ¸¡ÄÇ ¹É¦ª¤¹µ¦Ä®o¦·µ¦Á}¸É¦¹¬µ®¤µ¥®¦º°¸É¦¹¬µµµ¦Á· ¹ÉÅo¦´
nµ¦·µ¦Á·ªnµ°¨oµµn°e µ¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ®¦º°··»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o ´Ê¸Ê Ä¦¸
¸É¼oÄ®o¦·µ¦µª·µ¸¡Á}··»¨ Ä®o¦ª¤¹µ¦Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦¹ÉÅ¤nÄn¦¦¤µ¦°·¦³ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°®»onª
¼o´µ¦ °¼oÄ®o¦·µ¦µª·µ¸¡´Êoª¥ ÁªoÂn³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ 2 e
7. Å¤nÁ}¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Ê ¹ÊÁ¡ºÉ°Á}´ªÂ °¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ®¦º°¼oº°®»o¹ÉÁ}¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´¼o
º°®»o¦µ¥Ä®n °¦·¬´
8. Å¤n¦³°·µ¦¸É¤¸£µ¡°¥nµÁ¸¥ª´Â¨³Á}µ¦Â n ´¸É¤¸´¥´·µ¦ °¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥ ®¦º°Å¤nÁ}®»onª¸É¤¸´¥
Ä®oµ®»onª ®¦º°Á}¦¦¤µ¦¸É¤¸nª¦nª¤¦·®µ¦µ ¨¼oµ ¡´µ ¸É¦¹¬µ¸É¦´Á·Áº°¦³Îµ ®¦º° º°®»oÁ·¦o°¥¨³®¹É
°Îµª®»o¸É¤¸··°°Á¸¥´Ê®¤ °¦·¬´°ºÉ ¹É¦³°·µ¦¸É¤¸£µ¡°¥nµÁ¸¥ª´Â¨³Á}µ¦Â n ´¸É¤¸´¥´
·µ¦ °¦·¬´ ®¦º°¦·¬´¥n°¥
9. Å¤n¤¸¨´¬³°ºÉÄ¸ÉÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦Ä®oªµ¤Á®È°¥nµÁ}°·¦³Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´
8.4

nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦

8.4.1 Ã¥µ¥Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
nµ°Â¦¦¤µ¦¦·¬´Îµ®Ã¥¸É¦³»¤ ¼oº° ®»o ¹É nµµ¦¡·µ¦µÂ¨³ÎµÁ°Ã¥³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µ
nµ°Â ´Ê¸Ê nµ°Â´¨nµª³o°¤¸ÎµªÂ¨³nª¦³°¸Éµ¤µ¦¹¼¦¦¤µ¦¸É¤¸ªµ¤µ¤µ¦Â¨³¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦
·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦Åo Â¨³³®¨¸Á¨¸É¥µ¦nµ¥nµ°Â¸É¤µÁ·ªµ¤ÎµÁ} Äµ¦Îµ®nµ°ÂÎµ®¦´¦¦¤µ¦³
¡·µ¦µµ¤®¨´·´·Ã¥´ÉªÅÄ°»µ®¦¦¤ ¹É¡·µ¦µµ¦³µ¦rÎµµ ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦ ªµ¤´ÊÄÂ¨³»n¤Á ¦ª¤´Ê
»¦³Ã¥rnµÇ ¸É¦¦¤µ¦Ân¨³µ¤µ¦ÎµÄ®o´¦·¬´Åo Â¨³Á¦¸¥Á¸¥´¦·¬´¸É³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥¸É°¥¼n
Ä°»µ®¦¦¤Â¨³»¦·¸É¤¸ µÄ¨oÁ¸¥´ ¦ª¤¹ÅoÁ¸¥Á¸¥´nµÁ¨¸É¥ °¦·¬´³Á¸¥ µ¦µ¥µ¨Îµ¦ª°´¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦·¬´³Á¸¥ °¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥Â¨oª
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Ä¦¸¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´¤°®¤µ¥Ä®o¦¦¤µ¦¦µ¥ÄÎµ®oµ¸ÉÁ¡·É¤Á·¤ (Án µ¦Á}¤µ·Ä³¦¦¤µ¦nµÇ Á}o)
¦¦¤µ¦¦µ¥´Ê³Åo¦´nµ°ÂÁ¡·É¤Á·¤µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¼o¡·µ¦µnµ°Â¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥
®oµ¸ÉÁ¡·É¤Á·¤´¨nµª Îµ ®¦´  n µ °Â¼o  ¦· ® µ¦³°¨o ° ´  ¨µ¦Îµ Á·  µ °¦· ¬´  Â¨³¨µ °¼o  ¦· ® µ¦Ân ¨ ³ ¦ª¤´Ê 
Á}  Åµ¤®¨´  µ¦Â¨³Ã¥µ¥¸É °»¤´·Ã¥³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Â¨³Åo¦´µ¦¦´¦°µ³¦¦¤µ¦¦·¬´
µ¦Îµ®nµ°Â³o°Åo¦´µ¦°»¤´·µ¤¨Îµ´°ÎµµÁ¡ºÉ°®¨¸Á¨¸É¥ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥rÂ¨³Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄ Án
¼oº°®»o°»¤´·nµ°Â °³¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦¦·¬´°»¤´·nµ°Â °¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦°»¤´·
nµ°Â °¼o¦·®µ¦ Ã¥¤¸³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÁ}¼o¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤
°¹É °Á®º°µµ¦nµ°ÂÄ®oÂn¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Â¨oª ¨»n¤·Ão¤¸Á¡¸¥µ¦nµ¥
nµ°ÂÄ®oÂn¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥¸É¤·ÅoÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ Ä¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Â¨³/®¦º° Îµ¦ÎµÂ®n
¼o¦·®µ¦ °¦·¬´Ä¨»n¤·ÃoÄ¦¼ÂÂ¨³°´¦µÁ¸¥ª´¸Énµ¥Ä®o¦¦¤µ¦¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
8.4.2 nµ°Â¸ÉÁ}´ªÁ·
¸É¦³»¤µ¤´¼oº°®»o ¦³Îµe 2554 ¤¸¤·°»¤´·nµ°Â¦¦¤µ¦Ä¦¼ °Á·¦µª´¨ nµ°Â¦µ¥Áº° Á¸Ê¥¦³»¤ Â¨³
Ã´ Ä®oÂn¦³µ³¦¦¤µ¦Å¤nÁ· 2,400,000 µn°e Â¨³¦¦¤µ¦nµ°ºÉÅ¤nÁ·nµ¨³ 500,000 µn°e Ã¥Ä®o¤¸¨¨°Å®¦º°
ªnµ³¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ ³¦¦¤µ¦µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ¼oº°®»o ³Îµ®ÎµªÁ·¸ÉÂn° Â¨³ÎµªÁ·¸É³nµ¥¦·ÄÂn¨³
¦µª ´Ê¸Ê Å¤n¦ª¤¹··¸É¦¦¤µ¦³Åo¦´nµ°Â®¦º°¨¦³Ã¥r°ºÉÁ¡·É¤Á·¤¦¸Åo¦´¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦¦·¬´Ä®o·´·®oµ¸É
Á¡·É¤Á·¤ µ´Ê ¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦´Ê¸É 2/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 22 Á¤¬µ¥ 2554 Åo°»¤´·´¦¦nµ°Â¦¦¤µ¦ Á}´¸Ê
³¦¦¤µ¦

nµ°Â¦µ¥Áº°
(µ / Áº°)

³¦¦¤µ¦¦·¬´
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦¦ª°
¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

Á¸Ê¥¦³»¤
(µ / µ¦¦³»¤)

200,000*
40,000

-

-

40,000
35,000

-

50,000
40,000
35,000

-

50,000
40,000

®¤µ¥Á®»: *nµ°Â °¦³µ³¦¦¤µ¦nµ¥Ä®oÄ°´¦µ 200,000 µn°Áº°´ÊÂnÁº°¤·»µ¥ 2554 ´Ê¸Ê Änªn°¦ªµ¦³®¹Ée °
µ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦³µ³¦¦¤µ¦nµ°Ânµ¥Ä°´¦µ 150,000 µn°Áº°
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 8 การจัดการ
สวนที่ 1 หัวขอที่ 8 การจัดการ
คาตอบแทนกรรมการในชวงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 เปนดังนี้
คาตอบแทนกรรมการในชวงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554 เปนดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

1. นายปลิว มังกรกนก
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายฮอน
2. นายฮอน
คิท ชิงคิท ชิง
(นายอเล็
กซานเดอร
(นายอเล็
กซานเดอร
เอช ชิเอช
ง) ชิง)
3. นางอรนุ
3. นางอรนุ
ช อภิศชักอภิ
ดิ์ศศิรักิกดิุล์ศิริกุล
4. นางกฤษณา
ธีริ ะวุฒิ
4. นางกฤษณา
ธีระวุฒ
/1
5. นางสาวปนั
ดดา กนกวั
5. นางสาวปนั
ดดา กนกวั
ฒน/1 ฒน
6. ปราณี
ดร. ปราณี
6. ดร.
ทินกรทินกร
7. นางภั
รียา เบญจพลชั
7. นางภั
ทรียาทเบญจพลชั
ย ย
/1
8. ดร.
รศ.อัดร.
ตนยบจริ
เพรียวับจริ
8. รศ.
งครัอัตงนครัเพรี
ฒนย/1วัฒน
/2
9. นายชายน
เผื่อมนโกสุ
ม/2
9. นายชายน
อย เผือ่อยนโกสุ
/2
10. ดร.
ทัศนนิทภััศทนรโยธิ
10. นิดร.
ภัทนรโยธิ
น/2
11. นายฮิ
โรฮิโกะ
11. นายฮิ
โรฮิโนมู
โกะระโนมูระ
12. นายชื
อ-เหาอซุ-เหา
น (นายโฮเวิ
รด ซุนร)ด/3 ซุน) /3
12. นายชื
ซุน (นายโฮเวิ
13. นายแดนนี
่ เสิ่น แคม
ม/3 ยิม/3
13. นายแดนนี
่ เสิ่น ยิแคม
14. นายสุ
ทัศน ทเรืัศอนงมานะมงคล
14. นายสุ
เรืองมานะมงคล
รวม รวม
/1

/2

/3

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ
พิจารณา
รวม
พิจารณา
รวม
คาตอบแทน
คาตอบแทน
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุม
2,096,000
2,096,000
2,096,000
2,096,000
- 360,000 360,0001,190,0001,190,000
480,000480,000 350,000350,000
480,000480,000
480,000480,000
480,000480,000
480,000480,000
480,000480,000
480,000480,000
280,000280,000
160,000160,000
480,000480,000
240,000240,000
240,000240,000
480,000480,000
7,336,000
7,336,000

- 960,000 960,000
480,000480,000
- 500,000 500,000 980,000 980,000
- 600,000600,000
1,080,000
1,080,000
- 480,000480,000
- 960,000 960,000
- 280,000280,000
- 760,000 760,000
- 495,000495,000
- 975,000 975,000
280,000 280,000
- 160,000 160,000
420,000420,000
- 400,000 400,0001,300,0001,300,000
240,000 240,000
- 240,000 240,000
420,000420,000
- 900,000 900,000
1,670,000
12,121,000
1,670,000 1,855,000
1,855,000 1,260,0001,260,000
12,121,000

/1 ่อปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
เพื
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
22 เมษายน
2554 2554
ที่ประชุทีม่ปได
มีมมติไดแตมงีมตัติ้งแนางสาวปนั
ดดา กนกวั
น ดํารงตํ
งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางภัทรียนางภั
า เบญจพลชั
ย ดํารง ย ดํารง
22 เมษายน
ระชุ
ตงตั้ง นางสาวปนั
ดดาฒกนกวั
ฒนาแหน
ดํารงตํ
าแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรียา เบญจพลชั
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนที่รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทนที่รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบในป 2554 และจากการรองขอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากประสบการณที่โดดเดนดานบัญชีและการเงิน ที่ประชุมจึงมีมติ
ตรวจสอบในป 2554 และจากการรองขอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากประสบการณที่โดดเดนดานบัญชีและการเงิน ที่ประชุมจึงมีมติ
แตงตั้ง รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
แตงตั้ง รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
ที/2่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 มีมติแตงตั้ง นายชายนอย เผื่อนโกสุม เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทนที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 มีมติแตงตั้ง นายชายนอย เผื่อนโกสุม เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทนที่
ดร.นิ ทัศน ภั ทรโยธิ น ซึ่ ง ได ล าออกจากตํ าแหน ง กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นต อ กรมพั ฒนาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ใ ห
ดร.นิ ทัศน ภั ทรโยธิ น ซึ่ ง ได ล าออกจากตํ าแหน ง กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นต อ กรมพั ฒนาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ใ ห
นายชายนอย เผื่อนโกสุม เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554
นายชายนอย เผื่อนโกสุม เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554
ที/3่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 3/2554 เมื่ อ วั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2554 มี ม ติ แ ต งตั้ ง นายชื อ -เหา ซุ น (นายโฮเวิ ร ด ซุ น) เป นกรรมการ แทนที่
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 3/2554 เมื่ อ วั นที่ 28 มิ ถุ นายน 2554 มี ม ติ แ ต งตั้ ง นายชื อ -เหา ซุ น (นายโฮเวิ ร ด ซุ น) เป นกรรมการ แทนที่
นายแดนนี่ เสิ่ น แคม ยิ ม ซึ่ ง ได ล าออกจากตํ า แหน ง กรรมการ บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นต อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ใ ห
แคม
ยิ มงกรรมการบริ
ซึ่ ง ได ล าออกจากตํ
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นต อ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย ใ ห
นายชืนายแดนนี
อ-เหา ซุน เข่ าเสิดํ่ นารงตํ
าแหน
ษัท เมื่อวันาทีแหน
่ 29 งมิกรรมการ
ถุนายน 2554
นายชือ-เหา ซุน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554

ในป 2554 บริษัทจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ในป 2554านวนบริ14
ษัทจาราย
ยคาและคณะผู
ตอบแทนสํบาริหรั
บคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาคาตอบแทนจํ
หารระดั
บสูงของกลุคณะกรรมการบริ
มทิสโกรวมทั้งผูบริหหารารของบริ
ษัท จํานวน 36 รายคณะกรรมการสรรหาและ
เปนจํานวนรวม
พิ
จ
ารณาค
า
ตอบแทนจํ
า
นวน
14
ราย
และคณะผู

บ
ริ
ห
ารระดั
บ
สู
ง
ของกลุ

ม
ทิ
ส
โก
ร
วมทั
้
ง
ผู

บ
ริ
ห
ารของบริ
ษ
ั
ท
จํ
า
นวน
ราย เปนจํานวนรวม
218,088,589 บาท โดยอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผั36นตามผลการ
ดําเนิ218,088,589
นงานของกลุมทิบาท
สโก โดยอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการ
ดําเนินงานของกลุมทิสโก
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
nµ°Â¦¦¤µ¦¦·¬´¥n°¥
Äe 2554 µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ) nµ¥nµ°ÂÄ®oÂn¦¦¤µ¦Îµª 1 nµ º°µ¥¡·´¥ ´ª¸¦³µ· Á}Îµª¦ª¤
480,000 µ µµ¦nµ¥nµ°ÂÎµ®¦´¦¦¤µ¦Îµª 1 nµ Â¨³¼o¦·®µ¦ °µµ¦ Îµª 32 ¦µ¥ (Å¤n¦ª¤¼o¦·®µ¦ 5 ¦µ¥¸É´´
¦·¬´Ä®n¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ (Secondment) Ä®o¤µ¦·®µ¦´µ¦µµ¦) Á}Îµª¦ª¤ 116,334,785 µ Ã¥°¥¼nÄ¦¼nµ°Â¦µ¥Áº°
Á·Áº° Á·¤°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ Â¨³Ã´¹ÉÂ¦´µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ °µµ¦
°µµµ¦·Ão ¨»n¤·Ão¥´¤¸µ¦nµ¥nµ°ÂÄ®o´¦¦¤µ¦¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ°¸Á}Îµª¦ª¤ 480,000 µ
8.4.3 nµ°Â°ºÉ
°µµ¦nµ¥nµ°ÂÄ®oÂn¦¦¤µ¦Ä¦¼ °nµ°Â¦µ¥Áº° Â¨³nµÁ¸Ê¥¦³»¤Â¨oª ¦·¬´¥´´Ä®o¤¸¦¦³ÎµÎµÂ®n
Îµ®¦´¦³µ³¦¦¤µ¦ Ã¥¦·¬´Á}¼o¦´·°nµ¦ª£µ¡ nµn°¤ ³Á¸¥¦ Â¨³¦³´£´¥¦¥rµ¤¸ÉÁ· ¹Ê¦·´Ê®¤
8.5

µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦

¨»n¤·Ão¤»nÁoµ¦Ä®o¦·µ¦µµ¦Á·¸É´¤´¥ ¦oµ¦¦r Â¨³Á®¤µ³¤ Á¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ Ã¥¥¹¤´ÉÄ
¤µ¦µ¼»oµ¦¦¥µ¦¦Â¨³µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ oª¥¦³®´ªnµ»¦·o°ÎµÁ·ª¼nÅ´µ¦Á}¡¨Á¤º°¸É¸ °´¤Â¨³µ¦
¼Â¨¼o¤¸nªÅoÁ¸¥»¨»n¤¸ÉÁ¸É¥ª o° Å¤nªnµ³Á}¼oº°®»o ¡´µ ¨¼oµ ¼noµÂ¨³Áoµ®¸Ê ¼nÂ n ´¤ Â¨³·ÉÂª¨o°¤
¨»n¤·ÃoÅoÎµ®Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ (Corporate Governance Policy) °oµ°·µ®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸Îµ®¦´
¦·¬´³Á¸¥ e 2549 µ¤Âªµ¸É¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Îµ® ¹É¦°¨»¤Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨ Âª·´·Äµ¦Îµ´
¼Â¨·µ¦ Ã¦¦oµµ¦·´·µ ®oµ¸É °®nª¥µÎµ´¼Â¨ Â¨³Ã¥µ¥µ¦·´·µÂ¦ª¤«¼¥r Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥·´·
µ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤°¥nµÁ¦n¦´
¨»n¤·ÃoÅo´Îµ “Âª·´·Äµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦” (Corporate Governance Code of Conduct) Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄ®oÂn
³¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ Â¨³¡´µ °¨»n¤·ÃoÄµ¦·´·µ¤®¤µ¥ ¦³Á¸¥Â¨³ o°´´¸ÉÁ¸É¥ª o° Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦·¬´Ä
¨»n¤·Ão ÎµÁ·»¦·oª¥ªµ¤¦´·°¼» ¤¸ªµ¤Ã¦nÄ Â¨³·´·n°¼o¤¸nªÅoÁ¸¥°¥nµÁnµÁ¸¥¤´ ¦ª¤´ÊÁ¡ºÉ°´»Ä®o¦·¬´Ä
¨»n¤·Ão¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦oª¥ªµ¤ºÉ°´¥r»¦· ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨ µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¨»n¤·Ão¥¹Á}®¨´Äµ¦ÎµÁ·
»¦·¤µ°¥nµn°ÁºÉ° ÂnÁ} 5 ®´ª o°®¨´¨nµªº° ·· °¼oº°®»o µ¦·´·n°¼oº°®»o°¥nµÁnµÁ¸¥¤´ µ °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥
µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³ªµ¤Ã¦nÄ Â¨³ ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦ (¦µ¥¨³Á°¸¥ °Âª·´·Äµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¦·¬´
µ¤µ¦¼ÅoµÁªÈÅr °¦·¬´ (www.tisco.co.th) °µ¸Ê ¦·¬´¥´´Ä®o¤¸¦³Á¸¥·´·Â¨³¼n¤º°·´·µ Á¡ºÉ°Ä®o³¼o¦·®µ¦¦³´¼
Â¨³¡´µº°·´·ÄoµnµÇ Án µ¦´µ¦ o°¦o°Á¦¸¥ °¨¼oµ µ¦j°´¤·Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r µ¦ª»¤ o°¤¼¨
£µ¥Ä µ¦¦´¬µªµ¤¨´ Â¨³µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r °¡´µ Á}o
Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¡´µ»¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄÁ¸É¥ª´¦³Á¸¥ o°´´ ¦ª¤´Ê¦¦¥µ¦¦»¦· Â¨³µ¤µ¦·´·®oµ¸É
Åo°¥nµ¼o°Á®¤µ³¤ ¦·¬´ÎµÁ·µ¦Ä®o¡´µ»ÎµÂ° Compliance and Human Resource Policy Á}¦³¥³Ç nµ¦³
Intranet °¦·¬´ Â¨³Îµ¨¸ÉÅo¤µ¦³Á¤·¦³´ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤Á oµÄ °¡´µÁ¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦ºÉ°µ¦Ä®o¡´µ¤¸ªµ¤Á oµÄ°¥nµ´Éª¹
¡¦o°¤¦³®´¹®oµ¸É °Äµ¦nÁ¦·¤µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ °°r¦n°Å Ã¥¦·¬´¦´¦»Â¨³¡´µÂ°´¨nµªÄ®o
°¨o°´®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å¨°Áª¨µ ¦ª¤¹Îµ®Ä®o¡´µ¸ÉÎµÂ°Åo³ÂÅ¤n¹Ár¸ÉÎµ®«¹¬µ
®µªµ¤¦¼o Á ¡·É ¤ Á· ¤ Â¨³Î µ Â°n µ Ár °µ¡´  µ{  » ´  ¸É o ° Î µ Â°¹É  º ° Á}  n ª ®¹É  °´ ª ¸Ê ª´  ¨
µ¦ÎµÁ·µÂ¨oª ¡´µ¸ÉÁ oµÎµµ¦³®ªnµe»³o°ÎµÂ°´¨nµªoª¥ °Á®º°µµ¦Á oµ¢{¦³Á¸¥Äµ¦¤·Á«
¨µ¦°Á}nª®¹ÉÄµ¦¡·µ¦µ¨µ¦·´·µ °¡´µÁn´
µªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦Îµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸¤µÄo·´·°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³Á®¤µ³¤´£µ¡Âª¨o°¤ Ã¦¦oµ Â¨³ªµ¤ÎµÁ}
°°r¦ n¨Ä®o¦·¬´Åo¦´µ¦¥¥n°µµ´nµÇ Án µ¦Åo¦´µ¦¦³µ«Á¸¥¦·»Ä®oÁ}³¦¦¤µ¦Â®ne-¸Án 2553/2554
(Board of the Year for Distinctive Practices) Â¨³¦³µ«Á¸¥¦·»³¦¦¤µ¦¦ª°Â®ne (Audit Committee of the Year) Ã¥ªµ¤
¦nª¤¤º° µ 7 µ´ ÅoÂn ¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥ ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ £µ®°µ¦oµÂ®n¦³Á«Å¥
£µ°»µ®¦¦¤Â®n¦³Á«Å¥ ¤µ¤µµ¦Å¥ ¤µ¤¦·¬´³Á¸¥Å¥ Â¨³£µ»¦·¨µ»Å¥ ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°®¤µ¥Îµ´¸É
Â¹ªµ¤¤»n¤´ÉÂ¨³»n¤Á °³¦¦¤µ¦¦·¬´Äµ¦Îµ®oµ¸É°¥nµÃ¦nÄ ÁÈ¤Îµ¨´ªµ¤µ¤µ¦ ¥¹¤´ÉÄ¦¦¥µ¦¦µ¦¦³°
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
»¦· Îµ¹¹¦³Ã¥r¼» °¼oº°®»o Â¨³Ä®oªµ¤Îµ´´¼o¤¸nªÅoÁ¸¥nµÇ ÅoÂn ¼oº°®»o ¨¼oµ ¼noµÂ¨³Áoµ®¸Ê ¼nÂ n ¡´µ ¦ª¤´Ê
´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤°¥nµn°ÁºÉ°
°µ¸Ê ¦·¬´¥´Åo¦´µ¦¦³Á¤·»£µ¡µ¦¦³»¤¼oº°®»oµ¤´¦³Îµe 2554 Ã¥¤µ¤nÁ¦·¤¼o¨»Å¥ ¤µ¤
¦·¬´³Á¸¥ Â¨³Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Ä¦³´ “¸Á¥¸É¥¤” Â¨³Á} 1 Ä 243 ¦·¬´³Á¸¥¸ÉÅo
³Â´ÊÂn 90 ³Â ¹ÊÅ µÎµª¦·¬´³Á¸¥¸ÉÁ oµ¦nª¤Ã¦µ¦¦³Á¤·´Ê®¤ 416 ¦·¬´ ¦ª¤´Ê¥´Åo¦´ ¦µª´¨Á¸¥¦·¥«
Â®ne SET Awards 2554 ¦³Á£¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥oµµ¦¦µ¥µ¦¦¬´£·µ¨¸Á¥¸É¥¤ (Top Corporate Governance Report
Awards) ´Ã¥¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥¦nª¤´ªµ¦µ¦µ¦Á·µµ¦ ¹É¦µª´¨´¨nµªÁ}¦µª´¨¸É¤°Ä®oÂn¦·¬´³Á¸¥¸É¤¸
ªµ¤ÃÁnoµ¦µ¥µµ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ Ã¥¡·µ¦µµ o°¤¼¨¸É¦·¬´³Á¸¥ÁdÁ¥ÅªoÄÂÂ o°¤¼¨
¦³Îµe (Â 56-1) ¦µ¥µ¦³Îµe ÁªÈÅr ¦ª¤´Ê®´º°´¦³»¤¼oº°®»oÂ¨³¦µ¥µµ¦¦³»¤¼oº°®»o¦³Îµe ¦µª´¨´¨nµªÁ}¦µª´¨
¸É¨»n¤·ÃoÅo¦´¤µÂ¨oª¹ 3 ¦´Êoª¥´ °µ¦µª´¨¸É¨nµª¤µ oµo ¦·¬´¥´Åo¦´µ¦¦³µ«Á¸¥¦·»Ä®oÁ}¦·¬´³Á¸¥¸É¤¸µ¦
·´·µ¤®¨´¦¦¬´£·µ¨¦³´ “¸Á¨·«” µµ¦¦³Á¤·µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¦·¬´³Á¸¥¦³Îµe 2554 Ã¥¤µ¤nÁ¦·¤
µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥ (IOD) ¡·µ¦µµ o°¤¼¨¸É¦·¬´Á¥Â¡¦nnµn°µµ¦ºÉ°µ¦ °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥¨°
Á°µ¦Á¥Â¡¦n°ºÉÇ °¦·¬´°¸oª¥ ¦·¬´³¦µ¥µ¨µ¦¦³Á¤·´¨nµªÄ®o³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´¦´¦µ Â¨³ÎµÁ°¸É
¦³»¤³¦¦¤µ¦ ¡¦o°¤´¡·µ¦µ o°Á°Â³Á¡ºÉ°ÎµÅ¡´µÂ¨³¦´¦»µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¦·¬´n°Å
¦·¬´ÅoÄ®oªµ¤Îµ´n°µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ Â¨³µ¦¡³´´¨»´ÊÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á«°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Á¡ºÉ°¸ÊÂÃ¥µ¥
Â¨Á¨¸É¥ªµ¤·Á®ÈÂ¨³° o°´µ¤nµÇ ®¨´µ¦ÎµÁ··µ¦¡ºÊµ °ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³Á}¤º°°µ¸¡ Ã¥Îµ¹¹¼o¤¸nª
ÅoÁ¸¥»¨»n¤
1.

·· °¼oº°®»o

¦·¬´¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °·· °¼oº°®»o¼oÁ}Áoµ °¦·¬´¸ÉÂo¦· Ã¥µ¦¦´¬µ··Â¨³¨¦³Ã¥r °¼oº°®»o»
¨»n¤°¥nµÁ¤°£µ ·· ´Ê¡ºÊµµ¤®¤µ¥ °¼oº°®»o ÅoÂn µ¦ºÊ° µ¥®¦º°Ã°®»o µ¦¤¸nªÂnÄÎµÅ¦ °¦·¬´ µ¦Åo¦´ nµªµ¦
o°¤¼¨ °¦·¬´°¥nµÁ¡¸¥¡°nµµn°µ¸ÉÁ oµ¹Åonµ¥Â¨³ÄÁª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤ µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤Á¡ºÉ°Äo··°°Á¸¥Ä¸É¦³»¤¼oº°®»o
Á¡ºÉ°Ân´Ê®¦º°°°¦¦¤µ¦ Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦ Ân´Ê¼o°´¸Â¨³Îµ®ÎµªÁ·nµ°´¸ ¦ª¤¹Á¦ºÉ°°ºÉÇ ¸É¤¸
¨¦³°¥nµ¤¸´¥n°¦·¬´ Á}o °µ¸Ê¦·¬´nÁ¦·¤Ä®o¼oº°®»oÄo·· °°¥nµÁÈ¤¸É Ã¥µ¦°Îµª¥ªµ¤³ªÂ¨³´®µn°µ
°´Á}µ¦Á°ºÊ°Ä®o¼oº°®»oµ¤µ¦Äo··ÅoÃ¥Å¤n¥»n¥µ Án µ¦Ä®o o°¤¼¨Îµ´nµÁªÈÅr °¦·¬´ µ¦´Ä®o¤¸®nª¥µ´¨»´¤¡´r
Á¡ºÉ°·n°ºÉ°µ¦´¼oº°®»oÃ¥¦ µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»oÁ°¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤¼oº°®»oÂ¨³»¨Á¡ºÉ°¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}
¦¦¤µ¦ Â¨³µ¦°Îµª¥ªµ¤³ªÄµ¦Á oµ¦³»¤¼oº°®»o Á}o
Äµ¦´¦³»¤¼oº°®»o °µµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe¹Éo°´£µ¥Ä 4 Áº° ´Ânª´·Ê» °¦°e´¸Â¨oª
³¦¦¤µ¦°µÁ¦¸¥¦³»¤ª·µ¤´Äª´ Áª¨µ Â¨³µ¸É¸É³¦¦¤µ¦Îµ® ´Ê¸Ê ¼oº°®»o¹É¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ 1 Ä 5 °
Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤ ®¦º°¼oº°®»oÅ¤no°¥ªnµ 25  ¹É¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ 1 Ä 10 °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤°µ
Á oµºÉ°Îµ®´º°¦o° °Ä®o³¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦³»¤¼oº°®»oÁ}µ¦¦³»¤ª·µ¤´Åo ÂnÄ®´º°¦o° °´Ê³o°¦³»¹ª´»¦³r °
µ¦Á¦¸¥¦³»¤ Á¤ºÉ°¤¸Îµ¦o° °Ánªnµ´Ê ³¦¦¤µ¦³o°Îµ®ª´ Áª¨µ Â¨³µ¸É¸É³¦³»¤ Ã¥ª´´¦³»¤¸ÉÎ µ®³o°Å¤noµ
ªnµ 1 Áº°´µª´¸ÉÅo¦´®´º°¦o° °
¦·¬´Ä®oªµ¤Îµ´´µ¦¦³»¤¼oº°®»oÁ}°¥nµ¥·É oª¥Á}Ã°µÎµ´¸É¼oº°®»o³µ¤µ¦Äo··Á¡ºÉ° ¤¸nª¦nª¤Ä
µ¦¡·µ¦µ´·ÄÄÁ¦ºÉ°Îµ´nµÇ °·µ¦ ¹ÉÅo°Îµª¥ªµ¤³ªÄÁ¦ºÉ°nµÇ ´¸Ê
x

µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»oÁ°¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o Â¨³»¨Á¡ºÉ°¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦

¦·¬´ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»o °¦·¬´¹Éº°®»o°¥nµo°¥ 100,000 ®»o ®¦º°·Á}´nªo°¥ªnµ¦o°¥¨³ 1 °®»o¸É°°Â¨³
Îµ®nµ¥ÅoÂ¨oª´Ê®¤ °¦·¬´ Ã¥°µÁ}¼oº°®»o¦µ¥Á¸¥ª®¦º°®¨µ¥¦µ¥¦ª¤´ÈÅo Á°Á¦ºÉ°¸ÉÁ®ÈªnµÎµ´Â¨³ª¦¦¦»Á}¦³Á¸¥ªµ¦³
Äµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o Â¨³Á°ºÉ°»¨¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦Â¨³»¤´·¸ÉÁ®¤µ³¤Á}¦¦¤µ¦¤µ¥´¦·¬´ Ã¥¤¸Îµ®
¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³Á¡¸¥¡° ¼oº°®»oµ¤µ¦Îµn o°Á°¤µ¥´¦·¬´¨nª®oµn°µ¦¦³»¤¼oº°®»oµ¤¦¼ÂÂ¨³ª·¸µ¦¸É¦·¬´
Îµ® Änª °ªµ¦³µ¦¦³»¤´Ê ³¦¦¤µ¦³¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦¦¦»Á}¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤Ä®´º°Á·¦³»¤
¼oº°®»o Îµ®¦´ o°Á°Á¸É¥ª´»¨Á¡ºÉ°Á oµ¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â³¡·µ¦µ
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
Â¨³Á°n°³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ°¼oº°®»oÄµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»on°Å Îµ®¦´Á¦ºÉ°¸ÉÅ¤nnµªµ¤Á®È°µ³¦¦¤µ¦
¦·¬´ Â¨³/®¦º° ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â ¦·¬´³ÂoÄ®o¼oº°®»o¦µ¡¦o°¤¸ÊÂÁ®»¨Äµ¦¦³»¤¼oº°®»o ÁªÈÅr
°¦·¬´ ®¦º°n°µµ¦Á¥Â¡¦n o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ®¤µ³¤n°Å
Îµ®¦´µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 ´Ê ¦·¬´ÅoÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥¤¸··Á°Á¡·É¤¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦
¦³»¤ µ¤´ ¼oº ° ®»o  Â¨³Á°ºÉ ° » ¨¼o ¸É¤¸ » ¤´ ·Á ®¤µ³¤Á¡ºÉ ° ¦´  µ¦¡· µ¦µÁ¨º ° ´Ê Á} ¦¦¤µ¦Á} Áª¨µ 1 Áº °  ´Ê  Ân
ª´¸É 15 ¡§«·µ¥ 2553 ¹ 16 ´ªµ¤ 2553 Ã¥¦·¬´ÅoÁ¥Â¡¦nÁªÈÅr¦·¬´ Ä®o¼oº°®»o¦µ¹··Â¨³ª·¸µ¦Á°Á¡·É¤ªµ¦³ ¦ª¤´Ê
Îµ®¦³¥³Áª¨µ·Ê»µ¦Á°Á¡·É¤ªµ¦³Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦¡·µ¦µÅoªnµ³¦¦» ®¦º° Å¤n¦¦»Á}ªµ¦³Ä®´º°´¦³»¤ Â¨³ª·¸µ¦
Á°ºÉ°»¨¼o¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦n°³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÅo¡·µ¦µ
´Á¨º°Â¨³Ä®oªµ¤Á®Èn°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°Á°n°¸É¦³»¤¼oº°®»oÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥¦·¬´ÅoÂoµ¦Á¥Â¡¦n o°¤¼¨nµ
¦³ nµª °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Á¡ºÉ°Ä®o¼oº°®»o¦µ¨nª®oµ
x

µ¦Âo¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦³»¤Â¨³Á°µ¦µ¦¦³»¤

¦·¬´´ÎµÁ°µ¦µ¦¦³»¤´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Â¨³ÁdÁ¥Ä®o´¨»¦µÁ}µ¦´ÉªÅ¨nª®oµn°µ¦
¦³»¤ Ã¥Âoµ¦ÁdÁ¥Ä®o¦µnµn°µµ¦Á¥Â¡¦n o°¤¼¨ °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³ÁdÁ¥ o°¤¼¨ÄÁªÈÅr °¦·¬´
Á¡ºÉ°ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»oÅo¤¸Áª¨µ«¹¬µ o°¤¼¨¦³°µ¦¦³»¤¨nª®oµ°¥nµÁ¡¸¥¡° Ä ³¸É¦·¬´³ÎµÁ·µ¦´n®´º°Á·¦³»¤
¡¦o°¤´ÊÁ°µ¦¦³°µ¦¦³»¤Ä®oÂn¼oº°®»o¨nª®oµÅ¤no°¥ªnµ 7 ª´ n°ª´¦³»¤¼oº°®»oµ¤¸É®¤µ¥Îµ® ´Ê¸Ê ¦µ¥¨³Á°¸¥¸É
¦µÁªÈÅr Â¨³ÄÁ°µ¦¸É´nÄ®o¼oº°®»o Á} o°¤¼¨Á¸¥ª´¦³°oª¥ (1) ®´º°Á·¦³»¤ (2) o°·´·Äµ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤
(3) ¦³ª´·¦¦¤µ¦°·¦³¸ÉÅo¦´µ¦Á°ºÉ°Ä®oÁ}¼o¦´¤°´³ °¼oº°®»o (4) o°´´ °¦·¬´ Ä®¤ªÁ¦ºÉ°µ¦¦³»¤¼oº°®»o ¦¦¤µ¦
(ªnµoª¥Á¦ºÉ°Îµª µ¦Á¨º°´Ê Â¨³ªµ¦³ °¦¦¤µ¦) Â¨³Á·{¨ (5) ªµ¦³µ¦¦³»¤ (6) ¦µ¥µ¦³Îµe (7) Â®´º°¤°´³
(8) ®´º°¨³Á¸¥Á oµ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â (9) Â¸Éµ¸É¦³»¤ Â¨³ (10) °»¦·°¦´ °µ¸Ê ¦·¬´¥´¨¦³µ«
°¨nµªµ¦´¦³»¤¼oº°®»oµ®´º°¡·¤¡rÁ}Áª¨µ 3 ª´·n°´ ¨nª®oµn°ª´¦³»¤Å¤no°¥ªnµ 3 ª´°¸oª¥ ´Ê¸Ê ¦µ¥¨³Á°¸¥ªµ¦³
µ¦¦³»¤¦³»´ÁªnµÁ}Á¦ºÉ°¸É³Á°Á¡ºÉ°¦µ Á¡ºÉ°°»¤´· ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂ¨oªÂn¦¸ ¦ª¤´Êªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦ÄÁ¦ºÉ°´¨nµª
Îµ®¦´µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 ¦·¬´ÅoÂoªµ¦³µ¦¦³»¤nµn°µµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥´ÊÂnª´¸É 28 »¤£µ¡´r 2554 Â¨³ÁdÁ¥Á°µ¦µ¦¦³»¤´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬ Ä®o´¨»¦µÁ}
µ¦´ÉªÅnµn°µµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³ÄÁªÈÅr °¦·¬´ ´ÊÂn ª´¸É 29 ¤¸µ¤ 2554 Ä ³¸É
´n®´º°Á·¦³»¤¡¦o°¤´ÊÁ°µ¦¦³°µ¦¦³»¤Ä®oÂn¼oº°®»o´ÊÂnª´¸É 29 ¤¸µ¤ 2554
x

µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤

¦·¬´´Ä®o¤¸Áoµ®oµ¸ÉÁ¡ºÉ°¦ª°Á°µ¦ °¼oº°®»o®¦º°¼o¦´¤°´³¸É¤¸··Á oµ¦nª¤¦³»¤µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´
Á°µ¦®¦º°®¨´µÂªµ¤Á}¼oº°®»o®¦º°¼o¦´¤°´³¸ÉÅoÂoÅªoÄ®´º°Á·¦³»¤Á¡ºÉ°¦´¬µ··Â¨³ªµ¤ÁnµÁ¸¥¤´ °¼oº°®»o
¼oº°®»oµ¤µ¦¨³Á¸¥Á oµ¦³»¤¨nª®oµÅon°µ¦¦³»¤°¥nµÁ¡¸¥¡° Â¨³Á¡ºÉ°°Îµª¥ªµ¤³ªÄ®oÂn¼oº°®»o ¦·¬´ÅoÎµ¦³
°¤¡·ªÁ°¦r¤µÄoÄµ¦¨³Á¸¥¡¦o°¤´Ê´¡·¤¡r´¦¨³ÂÄÂn¨³ªµ¦³Ä®oÂn¼oº°®»ooª¥ n¨Ä®oµ¦¨³Á¸¥Á}Åoª¥ªµ¤
¦ªÁ¦Èª Â¨³¼o° °µ¸Ê Ä¦³®ªnµµ¦¦³»¤ ¼oº°®»o¥´µ¤µ¦¨³Á¸¥Á oµ¦nª¤¦³»¤Á¡ºÉ°Äo··°°Á¸¥Äªµ¦³¸É¥´¤·Åo¨³Â
Åo°¸oª¥ Îµ®¦´¼oº°®»o¸ÉÅ¤nµ¤µ¦¤µ¦nª¤¦³»¤Åooª¥Á° Â¨³¤¸ªµ¤¦³r³¤°´³Ä®o»¨°ºÉ ¦ª¤¹ ¼o¦·®µ¦ ®¦º° ¦¦¤µ¦
°¦·¬´Á oµ¦³»¤Â´Ê ¦·¬´ÅoÁ°ºÉ°¦¦¤µ¦°·¦³¤µªnµ 1  ¡¦o°¤¦³ª´·Ä®o¼oº°®»o¡·µ¦µ¤°´³ ¦·¬´ÅoÂ®´º°
¤°´³¸É¼oº°®»oµ¤µ¦Îµ®·«µµ¦¨³ÂÁ¸¥Åo °¸´Ê µ¤µ¦°°Á¸¥¨³Â¨nª®oµÄ®´º°¨³Á¸¥Á oµ¦³»¤Â¨³
°°Á¸¥¨³Â¹ÉÎµnÄ®o¼oº°®»oÅ¡¦o°¤´®´º°Á·¦³»¤ °µ¸Ê ¼oº°®»oµ¤µ¦µªrÃ®¨®´º°¤°´³¦³Á£°ºÉ Â¨³
®´º°¨³Á¸¥Á oµ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅoµÁªÈÅr °¦·¬´Åo°¸oª¥
Îµ®¦´µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 ¦·¬´ÅoÁ°ºÉ°¦¦¤µ¦°·¦³¡¦o°¤¦³ª´· Ä®o¼oº°®»o¡·µ¦µ¤°´³
Îµª 2 nµ ÅoÂn ¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Ã¥¦·¬´ÅoÂ®´º°
¤°´³ Â . ¹É¼oº°®»oµ¤µ¦Îµ®·«µµ¦¨³ÂÁ¸¥Åo¤µ¡¦o°¤´®´º°Á·¦³»¤ °µ¸Ê¼oº°®»oµ¤µ¦µªrÃ®¨
®´º°¤°´³¦³Á£°ºÉÅoµÁªÈÅr °¦·¬´Åo°¸oª¥

8-18

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
x

µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»o´µ¤Â¨³Âªµ¤·Á®È

n°ª´¦³»¤ ¦·¬´ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»onÎµµ¤Á¸É¥ª´¦·¬´Â¨³ªµ¦³µ¦¦³»¤Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦Â¨³ iµ¥¦·®µ¦
¸ÊÂÄª´¦³»¤ nµµÃ¦µ¦Â¨³®¤µ¥°·Á¨¦°·r¹®nª¥µ´¨»´¤¡´rÁ}µ¦¨nª®oµ Äª´¦³»¤¼oº°®»o ¦³µ¸É
¦³»¤³´¦¦Áª¨µÄ®oÁ®¤µ³¤Â¨³nÁ¦·¤Ä®o¼oº°®»o¤¸Ã°µÁnµÁ¸¥¤´Äµ¦Âªµ¤·Á®ÈÂ¨³°µ¤n°¸É¦³»¤µ¤¦³Á¸¥ªµ¦³
µ¦¦³»¤ Â¨³Á¦ºÉ°¸ÉÁ° ¦·¬´³ÎµÁ·µ¦°¥nµ¸¸É»Ä®o¦¦¤µ¦» ¼o¦·®µ¦¦³´¼ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥ ¦ª¤´Ê¼o°´¸Á oµ
¦nª¤¦³»¤ ¼oº°®»oÁ¡ºÉ°¸ÊÂ o°´µ¤°¸oª¥ Ã¥¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦³°·µ¥Â¨³¸ÊÂÁ®»¨°¥nµ¦¦³ÁÈÁ}¸É¦³nµ
Äµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 ¦¦¤µ¦¦·¬´Á oµ¦nª¤¦³»¤ 10 nµ µÎµª´Ê·Ê 12 nµ Ã¥¤¸¼o¦·®µ¦
¦³´¼ °¨»n¤·Ão»nµÂ¨³¼o°´¸ ÅoÁ oµ¦nª¤¦³»¤ ´Ê¸Ê¤¸´ªÂµµµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Á oµ¦nª¤´Áµ¦roª¥
x

µ¦ÎµÁ·µ¦¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â

¸É¦³»¤¼oº°®»o³¡·µ¦µ¦³Á¸¥ªµ¦³µ¤¨Îµ´¸ÉÎµ®ÅªoÄ®´º°Á·¦³»¤ ÁªoÂn¸É¦³»¤³¤¸¤·Ä®oÁ¨¸É¥¨Îµ´
¦³Á¸¥ªµ¦³oª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ°Äµ¤ °Îµª¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤¼oº°®»o ®¦º°¼oº°®»o¹É¤¸®»o´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ®¹ÉÄ
µ¤ °Îµª®»o¸ÉÎµ®nµ¥Åo´Ê®¤³ °Ä®o¸É¦³»¤¡·µ¦µÁ¦ºÉ°°ºÉ°µ¸ÉÎµ®ÅªoÄ®´º°´¦³»¤ÈÅo Ã¥n°Á¦·É¤¡·µ¦µ
¦³Á¸¥ªµ¦³nµÇ ³¤¸µ¦ÂoÎµª®¦º°´nª¼oº°®»o®¦º°¼o¦´¤°´³¸ÉÁ oµ¦nª¤¦³»¤ ¦ª¤´ÊÂoÄ®o¼oº°®»o¦´¦µ··Äµ¦¨³Â
³ÂÁ¸¥¸Éo°µ¦ÄÂn¨³ªµ¦³ Â¨³ª·¸µ¦°°Á¸¥¨³ÂÄÂn¨³¦³Á¸¥ªµ¦³ ¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤oª¥Á° ®¦º°¤¸¼oÂ¦´¤°
´³Ä®o¤µ¦nª¤¦³»¤ ¤¸··°°Á¸¥ 1 Á¸¥n° 1 ®»o ¥Áªoªµ¦³µ¦¡·µ¦µÂn´Ê¦¦¤µ¦ ¹ÉÄoª·¸µ¦¨³ÂÁ¸¥Â³¤
(Cumulative Voting) Äµ¦°°Á¸¥¨³Â Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄ ¦ª°Åo Â¨³Á¡ºÉ°Ä®oµ¦·´·n°¼oº°®»oÁ}Å°¥nµÁnµÁ¸¥¤´¤µ
¸É» ¦·¬´Îµ´¦¨³Â¤µÄoÄ»ªµ¦³¦ª¤´Êªµ¦³µ¦¡·µ¦µÂn´Ê¦¦¤µ¦ ´Ê¸Ê ¦·¬´Åo´Ä®o¤¸»¨£µ¥°Îµ®oµ¸É¼Â¨Ä®o
µ¦¦³»¤ ¼oº° ®»oÁ}Åoª¥ªµ¤Ã¦n Ä ¼o°µ¤®¤µ¥Â¨³ o° ´ ´¦·¬´ Á¤ºÉ° Á¦È·Êµ¦¦ª´³Â ³¦³µ«¨µ¦
¨³ÂÄÂn¨³ªµ¦³n°¸É¦³»¤¼oº°®»o Ã¥¦³»¨µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼oº°®»o¸É¨¤· Á®Èoª¥ Å¤nÁ®Èoª¥ Â¨³°°Á¸¥
Îµ®¦´µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 °¦·¬´ µ¦¦³»¤ÎµÁ·Åoª¥ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥Á}Åµ¤ o°´´ °
¦·¬´ Ã¥Á¦¸¥µ¤ªµ¦³¸É¦³»ÅªoÄ®´º°´¦³»¤ Â¨³Å¤n¤¸µ¦Á¡·É¤®¦º°¨´¨Îµ´ªµ¦³µ¦¦³»¤ ®¦º°Á¨¸É¥Â¨ o°¤¼¨Îµ´Ã¥Å¤nÂo
¼oº°®»o¦µ¨nª®oµ °µ¸Ê¦·¬´Åo¤°®¤µ¥Ä®o¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¼oÎµ®oµ¸É¼Â¨Ä®oµ¦¦³»¤¼oº°®»oÁ}Å
°¥nµÃ¦nÄ¼o °µ¤®¤µ¥ Â¨³ o°´´ °¦·¬´ Ã¥¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Åo´Áoµ®oµ¸ÉÁ oµ´Áµ¦rÄµ¦
¨³Á¸¥Â¨³µ¦´³ÂÁ¸¥¨°µ¦¦³»¤
2.

µ¦·´·n°¼oº°®»o°¥nµÁnµÁ¸¥¤´

¦·¬´·´·n°¼oº°®»o»¨»n¤Å¤nªnµ³Á}¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦µ¥¥n°¥ »¨¦¦¤µ ®¦º°µ´ ¼oº°®»oÅ¥®¦º°¼oº°®»onµµ·
´Ê¸ÉÁ}¼o¦·®µ¦®¦º°Å¤nÁ}¼o¦·®µ¦ oª¥ªµ¤Á}¦¦¤ Á¤°£µÁnµÁ¸¥¤´ ¼oº°®»o³Åo¦´ o°¤¼¨¸ÉÎµ´ °¦·¬´°¥nµ¼o°¦oªÄ
Áª¨µÁ¸¥ª´ °µµ¦¦´¬µ·· °¼oº°®»o°¥nµÁnµÁ¸¥¤´µ¤¸ÉÁdÁ¥Ä o° 1 ªnµoª¥Á¦ºÉ°µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»oÁ°¦³Á¸¥ªµ¦³
µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o Â¨³»¨Á¡ºÉ°¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´ÊÁ}¦¦¤µ¦ µ¦Á°ºÉ°¦¦¤µ¦°·¦³Á}¼o¦´¤°´³µ¼oº°®»oÄµ¦
Á oµ¦nª¤¦³»¤ µ¦Âo¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦¦³»¤Â¨³Á°µ¦µ¦¦³»¤ µ¦ÁdÃ°µÄ®o¼oº°®»o´µ¤Â¨³Âªµ¤·Á®ÈÄ¸É¦³»¤ Â¨oª´Ê
¦·¬´ÅoÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥µ¤µ¦Äo··ÅoÁÈ¤¸É ´¸É¨nµªn°Å¸Ê
Äµ¦°°Á¸¥¨³ÂÂn´Ê¦¦¤µ¦ ¦·¬´Äoª·¸µ¦¨³ÂÁ¸¥Â³¤ (Cumulative Voting) ¹ÉÁ}µ¦ÁdÃ°µ
Ä®o¼oº°®»o¦µ¥¥n°¥µ¤µ¦Äo··Äµ¦Á°Â¨³Á¨º°´Ê¦¦¤µ¦°·¦³Åo ¡¦o°¤´Ä®o¼oº°®»o¨³ÂÁ¨º°´Ê¦¦¤µ¦Á}¦µ¥Á¡ºÉ°ªµ¤
Á}¦¦¤Â¨³Ã¦nÄ°¸oª¥
Îµ®¦´¨ °µ¦¦³»¤¼oº°®»o´Ê ¦·¬´³Âo¤·¸É¦³»¤¼oº°®»onµn°µµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n
¦³Á«Å¥Ã¥´¸£µ¥Äª´¦³»¤ ®¦º°nªÁª¨µn°Ádµ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¦°Áoµ °¥nµo°¥ 1 ´ÉªÃ¤ °ª´Îµµ¦´ÅÁ¡ºÉ°Ä®o´¨»
¦µ´Éª´ Â¨³´Îµ¦µ¥µµ¦¦³»¤¸É¤¸µ¦³Îµ´¦oª Ã¥¤¸µ¦´¹Îµ¸ÊÂ¸ÉÁ}µ¦³Îµ´ Îµµ¤Â¨³ªµ¤·Á®ÈnµÇ Â¨³
¤·´Ê®¤ °¸É¦³»¤¼oº°®»o Â¥Á}³Â¸ÉÁ®Èoª¥ Å¤nÁ®Èoª¥ ®¦º° °°Á¸¥ ¹É¦·¬´³Á¥Â¡¦n¦µ¥µ´¨nµªÄÁªÈÅr °¦·¬´
Â¨³Îµn¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ £µ¥Ä 14 ª´´µª´¦³»¤¼oº°®»o Â¨³´ÁÈ¦µ¥µµ¦¦³»¤Åªo  Îµ´µ¦·¬´
°µ¸Ê ¦·¬´¥´Åo´Ä®o¤¸µ¦´¹Á®»µ¦rµ¦¦³»¤¼oº °®»o¨Ân´¹£µ¡ (CD) Á¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÂn¼oº°®»o¸ÉÄ Ã¥Âoªµ¤
Îµ °¦´Ân´¹£µ¡´¨nµªÅo¸É®nª¥µ´¨»´¤¡´r
8-19

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
Äµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµe 2554 °¦·¬´¹É´ ¹ÊÄª´¸É 21 Á¤¬µ¥ 2554 ¦·¬´ÅoÂo¤·¸É¦³»¤nµµÁªÈÅr
°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥Äª´¦³»¤ Â¨³Á¥Â¡¦n¦µ¥µµ¦¦³»¤Äª´¸É 3 ¡§¬£µ¤ 2554 ¹É°¨o°´¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ®
ÅªoÄª¦¦n°
Äoµ¤µ¦µ¦j°´ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r ¦·¬´ÅoÎµ®Âªµµ¦·´·µ °¡´µÄ®o·´·®oµ¸Éoª¥
ªµ¤»¦·¥»·¦¦¤ ·´·µ¤®¤µ¥ ¦³Á¸¥nµÇ Â¨³Å¤nÄ®oªµ¤Îµ´n°¨¦³Ã¥rnªÁ®º°ªµ¤¦´·°¸É¤¸n°¦·¬´ ¹É
¦ª¤¹µ¦¸É¡´µÅ¤nÎµ o°¤¼¨£µ¥ÄÅÄoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rnª ¦·¬´Îµ®Ä®o ¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦¼» ®¦º°¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³´¦·®µ¦4 ¦µ¥Â¦
´n°µ¼o¦·®µ¦¼»¨¤µ ¼o¹ÉÎµ¦ÎµÂ®nÁ¸¥Ánµ´¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³´¦·®µ¦¦µ¥¸É 4 »¦µ¥ ¦ª¤¹¼oÎµ¦ÎµÂ®n¼ªnµ®¦º°
Á¸¥Ánµ¼o´µ¦ iµ¥´¸Â¨³µ¦Á· ³o°¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´¸ÉÁ°¦ª¤¹»¨¸ÉÁ¸É¥ª o°º°Á¤ºÉ°Á oµÎµ¦ÎµÂ®n
Â¨³¦µ¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r£µ¥Ä 3 ª´Îµµ¦´µª´¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ ¦·¬´ÅoÎµ®¦³Á¸¥Á¸É¥ª´µ¦ºÊ°
µ¥®¨´¦´¡¥r °¡´µÃ¥Ä®o¡´µÁd´¸ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r´ ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´ ¹ÉÁ}¦·¬´¥n°¥Ánµ´Ê Â¨³o° °
°»¤´·®¦º°¦µ¥µ¼o´´´µÂ¨³ iµ¥Îµ´n°Îµ¦µ¥µ¦ºÊ° µ¥ °¸´Ê¥´®oµ¤¼o¦·®µ¦¦³´¼Â¨³¼o¤¸nª¦´¦¼o o°¤¼¨£µ¥Ä Îµµ¦ºÊ° µ¥
®¨´¦´¡¥r °¦·¬´Änª¦³¥³Áª¨µ´ÊÂn 7 ª´n°ª´Îµµ¦»oµ¥ °»Áº° ¹ 2 ª´´µª´¦³µ«µ¦Á· °¦·¬´®¦º°
¦µ¥µ¦¥n°Â·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· °¦·¬´
¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦¼» ®¦º°¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³´¦·®µ¦ 4 ¦µ¥Â¦ ´n°µ¼o¦·®µ¦¼»¨¤µ ¼o¹ÉÎµ¦ÎµÂ®nÁ¸¥Ánµ´
¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³´¦·®µ¦¦µ¥¸É 4 »¦µ¥ ¦ª¤¹¼oÎµ¦ÎµÂ®n¼ªnµ®¦º°Á¸¥Ánµ¼o´µ¦ iµ¥´¸ ¦ª¤¹¼n¤¦Â¨³»¦¸É¥´Å¤n¦¦¨»··
£µª³ ³o°¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´n°Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r £µ¥Ä 30 ª´´µ
ª´¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n Â¨³¦µ¥µµ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r£µ¥Ä 3 ª´Îµµ¦´µª´¸É¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ °µ¸Ê ¦¦¤µ¦
o°¦µ¥µµ¦º°®»o °¦·¬´Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¦µnµ³¦¦¤µ¦¦ª°»·ÊÅ¦¤µ Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°³
¡·µ¦µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦¦¤µ¦Â¨³¦µ¥µÄ®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¦µ£µ¥Äo·¦¦¤ °³¦¦¤µ¦¦ª°»Å¦¤µ
´Ê¸Ê »¨´¨nµª oµo³o°nÎµÁµ¦µ¥µµ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °Á°¤µ¥´¦·¬´£µ¥Äª´Á¸¥ª´¸ÉÅon¦µ¥µ
Ä®oÎµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r °µ¸Ê ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦³o°Îµn¦µ¥µ¦µ¥µ¦µ¦¤¸nªÅoÁ¸¥
°®¦º°»¨¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´´¼o¦·®µ¦ °¦·¬´®¦º°¦·¬´¥n°¥ Ä®oÁ}Åµ¤ ¦³Á¸¥ Â¨³ÁºÉ°Å nµÇ °¦·¬´¸ÉÎµ®Ã¥¦·¬´
Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´Ár °Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
ÁºÉ°µ¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°¦³µ¦¦·®µ¦µµ¦´µ¦¸É¤¸¦³··£µ¡ £µ¥Äo¦°µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É
¸ (Good Governance) ¹Å¤n¤¸Ã¥µ¥´»µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦¦ª°³
¡·µ¦µ¦µ¥µ¦´¨nµªÂ¨³¦µ¥µ¦Á¸É¥ªÃ¥®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µn°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r¦µ¥µ¦°ºÉÇ °¥nµ¦°°Â¨³¦µ¥µ
Â¨³/®¦º°Á°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µn°Å ¦·¬´³¡·µ¦µ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´Á¤º°Á}µ¦Îµ¦µ¥µ¦µ¤»¦··¸É¦³Îµ´
»¨£µ¥° ¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Á}¡·Á«¬Ä¦µ¥µ¦Ä³Å¤n¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÄµ¦°»¤´·¦µ¥µ¦´¨nµª
3.

µ °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥
°Á®º°µµ¦¸É¼o¤¸nªÅoÁ¸¥µ¤µ¦Âªµ¤·Á®È ¦o°Á¦¸¥ ®¦º°Á°Á¦ºÉ°Îµ´°ºÉÇ ÅoÃ¥¦n°¦¦¤µ¦°·¦³ ®¦º°
³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨oª Á¡ºÉ°°Îµª¥ªµ¤³ªÄ®oÂn¼o¤¸nªÅoÁ¸¥¥·É ¹Ê ¦·¬´Åo´Ä®o¤¸n°µ¸É®¨µ®¨µ¥ °µ· Ád«¼¥r¦·µ¦¨¼oµ
´¤¡´r ÁµrÁ°¦r¦·µ¦´Ê¸ÉÎµ´µÄ®nÂ¨³µ µ ÁªÈÅr °¦·¬´ Â¨³´Ä®o¤¸®nª¥µÁ¡µ³ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Âªµ¤·Á®È
¦o°Á¦¸¥ ®¦º°Á°Á¦ºÉ°Îµ´°ºÉÇ n°¦·¬´Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ Án ´Ä®o®nª¥µ´¨»´¤¡´r ¦´·°Äµ¦¦´ªµ¤·Á®È o°
¦o°Á¦¸¥nµÇ µ¼oº°®»oÂ¨³´¨» ³¸É®nª¥µ¦´¡¥µ¦»¨¦´·°Äµ¦¦´ o°·Á®ÈÂ¨³Á¦ºÉ°¦µª¦o°» rµ¡´µ
°µ¸Ê¥´¤¸®nª¥µÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä¦´·°Äµ¦¦´ o°Á°Â³ o°¦o°Á¦¸¥ ®¦º°Á¦ºÉ°Îµ´°ºÉÇ Á¸É¥ª o°´»¦· °¦·¬´
Â¨³¦³Á¸¥ µ¦Îµ´¼Â¨nµÇ ®n ª¥µÁ®¨nµ¸Ê³Á}¼o´¦°Â¨³¦µ¥µÁ¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´Å¥´³ÎµµÎµ´Â¨³¦ª°¹É
³ÎµÁ·µ¦ÂoÅ {®µ Â¨³/®¦º° ¦µ¥µn°Å¥´³¦¦¤µ¦¦ª°Á¡ºÉ°¡·µ¦µµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°³
¦µ¥µÅ¥´³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¦µn°Å
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4.

µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Â¨³ªµ¤Ã¦nÄ

¦·¬´¦³®´¹ªµ¤Îµ´ °µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨¸ÉÎµ´ °¦·¬´ ¹É¦ª¤¹ o°¤¼¨µµ¦Á·Â¨³ o°¤¼¨¸É¤·Än o°¤¼¨µ
µ¦Á·°¥nµ¼o° ¦oª Ã¦nÄ Á¤°£µ Â¨³´µ¦r ¦ª¤´ÊÁ}Åµ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o° ´Ê£µ¬µÅ¥Â¨³
£µ¬µ°´§¬ nµn°µnµÇ ¸É³ªn°µ¦o®µ Án ÁªÈÅr °¦·¬´ nµª¦³µ´¤¡´r µ¦¦³»¤´ª·Á¦µ³®r n°µµ¦ÁdÁ¥
o°¤¼¨ °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³ °Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Á}o
¦·¬´´Îµ¦µ¥µnµÇ Á¡ºÉ°Îµnn°®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨³Á¥Â¡¦nn°µµ¦¡ºÊµ °ªµ¤Á}¦¦¤Â¨³nµ¥n°
µ¦Á oµÄ Ã¥³¦¦¤µ¦¤¸®oµ¸É´Îµ¦µ¥µ°·µ¥¹¨µ¦ÎµÁ·µÂ¨³Á®»µ¦rÎµ´Ä¦°eÄ®o¼oº°®»oÅo¦´¦µ Â¨³¦´·°
n°µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¹Éµ¦¦³Á¤·ÁºÊ°oÎµÁ·µ¦Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Ã¥¤¸³¦¦¤µ¦
¦ª°Á}¼o°µn°¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´³Îµµ¦°»¤´·µ¦¦³Á¤·Á} ´Ê°»oµ¥ Äoµµ¦¦´¦°ªµ¤¼o° °¦µ¥µ
µµ¦Á· ³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦ª°Îµ®oµ¸É°µ¦µ¥µµµ¦Á· °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Ä®o¤¸µ¦´Îµ
°¥nµ¼o°µ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ Â¨³¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨°¥nµÃ¦nÄÁ¡¸¥¡°n°¼o¨»Äµ¦´·Ä¨» ¨nµªÃ¥¦»
³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¼o´Îµ¦µ¥µªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦n°¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³³¦¦¤µ¦¦ª°Åo°°¦µ¥µ
Á¸É¥ª´¦³ÁÈµ¦¦ª°ª¼n´¦µ¥µ °¼o°´¸ Ã¥¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³¦µ¥µ °¼o°
´¸ ³¦ª¦ª¤Á°µÅªoÄÂÂ¦µ¥µ¦ o°¤¼¨¦³Îµe (Â 56-1) Â¨³¦µ¥µ¦³Îµe
¦·¬´´Ä®o¤¸µ¦ÁdÁ¥¦µ¥ºÉ° Â¨³°Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦»°ºÉÇ Îµª¦´Ê °µ¦¦³»¤
Îµª¦´Ê¸É¦¦¤µ¦Ân¨³Á oµ¦nª¤¦³»¤Äe¸Énµ¤µ nµ°Â¦¦¤µ¦ ¦ª¤¹ o°¤¼¨¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ Â¨³ o°¤¼¨ °°r¦°ºÉÇ
Ä¦µ¥µ¦³ÎµeÂ¨³ÁªÈÅr °¦·¬´
¦·¬´¤°®¤µ¥Ä®oÎµ´Á¨ µ»µ¦¦·¬´ (Corporate Secretariat Office) Â¨³®nª¥µ´¨»´¤¡´r (Investor Relations)
Îµ®oµ¸ÉÁ¥Â¡¦n o°¤¼¨ °°r¦ ´Ê o°¤¼¨µµ¦Á·Â¨³ o°¤¼¨´ÉªÅÄ®oÂn¼oº°®»o ´¨» ´ª·Á¦µ³®r®¨´¦´¡¥r µ´´°´´ªµ¤
nµÁºÉ°º°Äµ¦¨» Â¨³®nª¥µÎµ´¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o° nµn°µnµÇ ÅoÂn µ¦¦µ¥µn°¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Îµ´µ
³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³ÁªÈÅr °¦·¬´Ä®´ª o° “´¨»´¤¡´r” Á¡ºÉ°Ä®o¼oÄµ¤µ¦«¹¬µ o°¤¼¨Åo
Ã¥³ª °µ¸Ê ¥´¤¸µ¦´·¦¦¤nµÇÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÂ¨³¸ÊÂ o°¤¼¨ ¦ª¤¹ÁdÃ°µÄ®o¼oÁ oµ¦nª¤·¦¦¤´µ¤ o°¤¼¨°¥nµÃ¦nÄ Ã¥
¤¸¼o¦·®µ¦¦³´¼Á oµ¦nª¤µ¦¸ÊÂoª¥ Ã¥·¦¦¤´¨nµª¦ª¤¹µ¦¦³»¤´ª·Á¦µ³®rÁ¡ºÉ°¸ÊÂ¨¦³°µ¦¦µ¥Å¦¤µ (Quarterly
Analyst Meeting) µ¦Â¨ nµªn°ºÉ°¤ª¨ (Press Conference) µ¦Ä®o o°¤¼¨Â´ªn°´ªÂn´¨»Â¨³´ª·Á¦µ³®r´ÊÄ¦³Á«Â¨³
µnµ¦³Á« Â¨³µ¦¡³¼oº°®»oÂ¨³´¨»´ÊÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á« ´Ê¸Ê ¼o¦·®µ¦¦³´¼ÅoÁ oµ¦nª¤·¦¦¤Á¸É¥ª´µ´¨»
´¤¡´rÄe 2554 ¦»Åo´¸Ê
1. µ¦¦³»¤´ª·Á¦µ³®rÁ¡ºÉ°¸ÊÂ¨¦³°µ¦¦µ¥Å¦¤µ (Quarterly Analyst Meeting) Îµª 4 ¦´Ê Â¨³¸ÊÂ
¦µ¥¨³Á°¸¥Ä¦³ÁÈ°ºÉÇ (General Meeting) Îµª 4 ¦´Ê ¤¸¼oÁ oµ¦nª¤¦³¤µ 35-40 n°¦´Ê
2. µ¦Â¨ nµªn°ºÉ°¤ª¨ (Press Conference) Îµª 7 ¦´Ê ¤¸ºÉ°¤ª¨Á oµ¦nª¤¦³¤µ 25-30 ºÉ°n°¦´Ê
3. µ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤ “¦·¬´³Á¸¥¡¼o¨»” (“SET Opportunity Day”) ¹É´Ã¥¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
Îµª 1 ¦´Ê ¤¸´ª·Á¦µ³®rÂ¨³´¨»Á oµ¦nª¤¦³¤µ 60-65 
4. µ¦Á oµ¡Â¨³Ä®o o°¤¼¨Â´ªn°´ª (One-on-One Meetings) Îµª 74 ¦´Ê Â¨³µ¦¦³»¤µÃ¦«´¡r (Conference
Calls) Îµª 11 ¦´Ê Ân´¨»Â¨³´ª·Á¦µ³®r´ÊµÄ¦³Á«Â¨³µnµ¦³Á«
5. µ¦Ä®o o°¤¼¨Ân´¨»´ÊÄ¦³Á«Â¨³nµ¦³Á« ¦°¨»¤¦³Á«nµÇ ´ÊÄª¸°Á¤¦·µ ¥»Ã¦ Â¨³Á°Á¸¥ Án
®¦´°Á¤¦·µ °´§¬ ¸É»i ±n° Â¨³·Ã¦r Á}o Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
5.1 µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤´¨» (Investor Conference) Îµª 15 ¦´Ê ÂnÁ}Ä¦³Á« 6 ¦´Ê Â¨³nµ¦³Á« 9 ¦´Ê
Ã¥¤¸µ¦¦³»¤Îµª 104 ¦´Ê Â¨³¤¸´¨»Á oµ¦nª¤¦ª¤ 172 ¦µ¥
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´Ê¸Ê ¼oÄµ¤µ¦·n°®nª¥µ´¨»´¤¡´rÅo¸É
¸É°¥¼n
Ã¦«´¡r
Ã¦µ¦
®¤µ¥°·Á¨¦°·r
ÁªÈÅr

: °µµ¦·ÃoµªÁª°¦r ´Ê 7 .µ¦Á®º°
Â ª¸¨¤ Á µ¦´ ¦»Á¡¤®µ¦ 10500
: 0 2633 6868
: 0 2633 6855
: ir@tisco.co.th
: www.tisco.co.th

°µ¸Ê ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦o°¦µ¥µÄ®o¦·¬´¦µ¹µ¦º°¦°®»o °¦·¬´Â¨³µ¦¤¸nªÅoÁ¸¥ ° ¦µ¥¨³Á°¸¥
µ¤ °o 5. ¹É³Åo¨nµª¹n°Å¸Ê
5.

ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦

5.1 Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦Åo¦´µ¦´Á¨º°Ã¥¡·µ¦µµªµ¤¦¼o ¦³µ¦r ´¬³ ªµ¤Á¸É¥ªµ¸É®¨µ®¨µ¥ ªµ¤ºÉ°´¥r
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Ä®oªµ¤Á®È¸ÉÁ}°·¦³ Â¨³ªµ¤Á oµÄÄ»¦· °¨»n¤·Ão Ã¥¤¸µ¦Îµ®Ã¦¦oµ³¦¦¤µ¦¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³Âª
·´·ÁºÊ°oªnµoª¥´nª °¦¦¤µ¦°·¦³ ¦¦¤µ¦¸ÉÁ}¼o¦·®µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦µ¼oº°®»o¦µ¥Ä®n Á¡ºÉ°Ä®o°r³ °³¦¦¤µ¦¤¸
ªµ¤Á®¤µ³¤ ´Ê¸Ê ¦¦¤µ¦Ân¨³nµ¤¸ªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÁ}Áª¨µ 1 e Ã¥Îµ®Åªo´ÁÄ o°´´ °¦·¬´ ³¦¦¤µ¦¦·¬´
Â¨³¦·¬´¥n°¥³Åo¦´µ¦Ân´ÊÄ®¤n´Ê³Äµ¦¦³»¤¼oº°®»oµ¤´¦³Îµe»¦´Ê Ã¥Ä®o³¦¦¤µ¦»Á·¤¦´¬µµ¦rÄÎµÂ®n
n°Åªnµ³¦¦¤µ¦»Ä®¤n³Á oµ¦´ÎµÂ®n
Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¦³´¼µ¤µ¦°»·«Áª¨µÄµ¦¦·®µ¦´µ¦¦·¬´Åo°¥nµÁÈ¤¸É ¹Îµ®Ä®o¦¦¤µ¦Â¨³
¼o¦·®µ¦¦³´¼Îµ¦ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦ ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ®¦º°¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¨µ¤ ÎµÂ®nÄÎµÂ®n®¹É®¦º°®¨µ¥ÎµÂ®nÄ
¦·¬´°ºÉÅoÅ¤nÁ· 3 ¨»n¤»¦· µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ¦³µ«µµ¦Â®n¦³Á«Å¥Ã¥¡·µ¦µªµ¤Á}¨»n¤»¦·µ°Îµµª»¤·µ¦
°µ¸Ê ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ ª¦®¨¸Á¨¸É¥µ¦¦´ÎµÂ®n®¦º°µÄ¸É°µn°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
°Á®º°µµ¦Îµ®Ä®o¼oÎµ¦ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´Å¤nÁ}¼o¦·®µ¦¦³´¼Â¨oª ¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³
¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°³Å¤nÁ}¦¦¤µ¦Ä³¦¦¤µ¦»¥n°¥°ºÉÄ °µ¸Ê ¦·¬´ÅoÎµ®µ®oµ¸É °¦³µ¦¦¤µ¦
¦·¬´Â¨³¼o¦·®µ¦¼»Â¥µ´°¥nµ´ÁÁ¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÁ·µµ¦r¸É»¨Ä»¨®¹É¤¸°Îµµ°¥nµÅ¤n¤¸ o°Îµ´ Án ¼oÎµ¦
ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¼»³o°Å¤nÁ}»¨Á¸¥ª´ Â¨³µ®oµ¸É °¦³µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦¼»³¼
Îµ®Ä®oÂ¥µ´´Á ³¦¦¤µ¦°µ¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦»°ºÉnª¥ÂnÁµ£µ¦³ °³¦¦¤µ¦Äµ¦°µ®¦º°
Îµµ¦«¹¬µÁ¦ºÉ°nµÇ ¸ÉÎµ´Ä¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ·Án ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µ
nµ°Â ¨»n¤·ÃoÅo¤°®¤µ¥Ä®oÁ¨ µ»µ¦¦·¬´¼Â¨·¦¦¤nµÇ °³¦¦¤µ¦ ·µ¤Ä®o¤¸µ¦·´·µ¤¤· °³¦¦¤µ¦
´µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Â¨³µ¦¦³»¤¼oº°®»o ¦ª¤¹µ¦´Îµ®´º°Á·¦³»¤ ¦µ¥µµ¦¦³»¤ Â¨³ ®oµ¸É°ºÉÇ µ¤¸É¦³»Åªo Ä
®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥ °®nª¥µÎµ´¼Â¨
5.2 µÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦·¬´¤¸µ®¨´ 2 oµ ÅoÂn µoµ¨µ¦ÎµÁ·µ Â¨³µÄµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ ÂÄ®oÁ®È
ªnµ³¦¦¤µ¦¦·¬´Å¤nÁ¡¸¥o°Ä®oªµ¤Îµ´n°µ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³¨¥»r °¦·¬´ Ân¥´o°·µ¤¼Â¨ª»¤µ¦¦·®µ¦µ °
¦·¬´Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄÅoªnµÃ¥µ¥Îµ´nµÇ °¦·¬´ÅoÎµÅÄo·´·°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨ Â¨³Á}Åµ¤®¤µ¥ o°Îµ®
ÁrnµÇ Á¡ºÉ°¤µ¦µ¦¦¥µ¦¦¼»
(1) µoµ¨µ¦ÎµÁ·µ - µ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³¨¥»r
³¦¦¤µ¦¦·¬´o°´Ä®o¤¸Â¨¥»r¦³¥³¥µª ¸É³o°¹Âª·Äµ¦ÎµÁ·»¦· Â¨³ª·´¥´«rÄµ¦ÎµÁ·»¦·Ä
°µ °¦·¬´ nªÂ»¦·¦³¥³´Êª¦¤¸Ájµ®¤µ¥¸É´ÁÂ¨³µ¤µ¦ª´¨Åo Á¡ºÉ° iµ¥´µ¦³µ¤µ¦ÎµÅ·´·Â¨³¦³Á¤·¨Åo
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°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ³¦¦¤µ¦¦·¬´°»¤´·Â»¦·Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦·´·µ °¡´µÂ¨³µ¦Îµ¦³¤µµ¦Ã¥ iµ¥´µ¦ÄÂn
¨³e Âµ¦·´·µ³¦°¨»¤¹´ªn¸Êµ¦·´·µÂ¨³Ájµ®¤µ¥µ»¦·¹É Ä¦¸¸Éµ¦ÎµÁ·µnµÅµÂ¸ÉÎµ®³o°
¤¸ µ¦¦ªÂ¨³ª· Á ¦µ³®r ° ¥n µ ¤ÉÎ µÁ¤° °µ¸Ê ª¦¤¸  µ¦¦³Á¤· ¨ Â¨³¦µ¥µµ¦ª· Á ¦µ³®r  ¨µ¦Î µ Á·  µÃ¥ i µ ¥´  µ¦n °
³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¦´¦µªµ¤º®oµ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦³¨ÎµÁ¦È¨»¨nªµ¤Ájµ®¤µ¥ µ¦·µ¤Â¨³
¦³Á¤·¨µ¦·´·µ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°³nª¥n¸Ê¹ªµ¤¨µÁ¨ºÉ° °¨µ¦·´·µµÂµ¸ÉÅoÎµ®Åªo Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦ÂoÅ Åo
°¥nµ¼o°Â¨³´nª¸
³¦¦¤µ¦¦·¬´³Îµ®Ã¥µ¥Äµ¦·´·µÁ¡ºÉ°ÄoÄµ¦Îµ´ª»¤µ¦ÎµÁ·»¦·µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ¦
¦·®µ¦¦´¡¥µ¦»¨ µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨µµ¦Á· µ¦¦ª°Â¨³µ¦¨» ¹É°¨o°´Â¨¥»r¦³¥³¥µªÂ¨³¦³¥³´Ê °¨»n¤·
Ão Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥ iµ¥´µ¦³´Á¦¸¥¤Â¨³ÎµÁ°Ã¥µ¥Â¨³Âª·´·Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´°»¤´· Ã¥³¦¦¤µ¦¦·¬´
³o°¼Â¨Ä®oÃ¥µ¥Â¨³Âª·´·Á}Åµ¤®¨´µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´ Ã¥µ¥´¨nµªnª¥Ä®o iµ¥´µ¦µ¤µ¦´·ÄÎµÁ·µ¦
ÅoÄµµ¦rnµÇ Á}µ¦Îµ´ªµ¤·¡¨µ¸Éµ¤µ¦®¨¸Á¨¸É¥Åo °´Á}¨µµ¦´·Ä¸ÉÅ¤n¼o°
Ã¥µ¥³o°¦°¨»¤·¦¦¤®¨´´Ê®¤ °¦·¬´ Â¨³³o°µ¤µ¦¦´Á¨¸É¥®¦º°Á¡·É¤Á·¤ÅoÁ¡ºÉ°¦°¦´Âª·´·Ä®¤n
®¦º°¸É¤¸µ¦¦´¦»Â¨³µµ¦r °»¦·¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å µ¦´ÎµÃ¥µ¥¸É´ÁÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦µ¤µ¦j°´µ¦ºÉ°µ¦¸É
·¡¨µÅo ¦·¬´³Îµ»¦¦¦¤Ä®¤nÅon°Á¤ºÉ°¤¸µ¦´ÎµÃ¥µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°¦°¦´Â¨oªÁnµ´Ê Ã¥³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦´Ä®o¤¸ª·¸µ¦
¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦¦µ¥µ·¦¦¤Á¸É¥¸ÉÁ®¤µ³¤
Äµ¦·´·µ¤Ã¥µ¥´Êo°¤¸µ¦´Îµ¤µ¦µµ¦·´·µ¸É´ÁÃ¥¤¸µ¦ºÉ°µ¦¤µ¦µ´¨nµªÄ®o¡´µ»
¦³´ °¦·¬´¦µÃ¥´Éª´ ´Ê¸Ê³o°¤¸Â®¨n ° o°¤¼¨°oµ°·Á¡¸¥Â®¨nÁ¸¥ªÁ¡ºÉ°Ä®oÁ}¤µ¦µÁ¸¥ª´´Ê®¤ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦
´Ä®o¤¸¤µ¦µÄµ¦ª¦´¦»Ã¥µ¥Á}¦´Ê¦µªÁ¡ºÉ°Ä®oÃ¥µ¥¤¸ªµ¤°¨o°´Â¨¥»r´Ê¦³¥³¥µªÂ¨³¦³¥³´Ê
¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´Äµ¦ÎµÁ··µ¦°¥nµ¤¸¦³··£µ¡£µ¥ÄoÂªµµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ ¨»n¤·ÃoÅ¤n¤¸Ã¥µ¥
´»Ä®o¤¸µ¦Îµ¦µ¥µ¦´»¨¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ªÃ¥´ ®¦º°µ¦Îµ¦µ¥µ¦¹É°µn°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r ´Ê¸Ê ®µÁ·
¦µ¥µ¦´¨nµª³¦¦¤µ¦¦ª°³¡·µ¦µ¦µ¥µ¦´¨nµª°¥nµ¨³Á°¸¥¸Éoª Ã¥³¦µ¥µ Â¨³/®¦º° ÎµÁ°³¦¦¤µ¦¦·¬´
¡·µ¦µ°»¤´·Â¨oªÂn¦¸ ¦·¬´³¡·µ¦µ¦µ¥µ¦´¨nµªÁ¤º°µ¦Îµ¦µ¥µ¦·µ¦oµ´ÉªÅ »¨¸ÉÁ oµ nµ¥¸É°µ³¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ
¨¦³Ã¥r³Å¤n¤¸··Äµ¦°»¤´·µ¦Á oµÎµ¦µ¥µ¦´¨nµª
(2) µÄµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ - µ¦¼Â¨ª»¤ ·µ¤¦³Á¤·¨ Â¨³ªµ¤¦´·°n°¨µÄ®oµ¸É
Â¤oªnµ³¦¦¤µ¦¦·¬´³Åo¤°®¤µ¥®oµ¸ÉÎµ´Ç nªÄ®n ¦ª¤´Êµ¦¦·®µ¦µ¦³Îµª´Ä®oÂn iµ¥´µ¦Â¨oªÈµ¤
³¦¦¤µ¦¦·¬´¥´¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦Îµ´¼Â¨Â¨³·µ¤µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Á¡ºÉ°µ¦·´·µ¤µoµµ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦¸É¸Ä®o¦oª ³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦¦´¦µ¹£µ¡Âª¨o°¤Äµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¨°Áª¨µ¦ª¤´Ê{´¥nµÇ ´Ê£µ¥ÄÂ¨³
£µ¥°¸É°µ¤¸¨¦³n°¦·¬´ ¹É¦ª¤¹£µ¡Âª¨o°¤µ»¦· Ã¦¦oµ °®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥nµÇ ¦¦¤µ¦ª¦¦³®´¹
£µ¦³ªµ¤¦´·¸É°µÁ· ¹Êµ¤®¤µ¥®¦º°¦³Á¸¥nµÇ
Â¨³ª¦¼Â¨Ä®o¦·¬´¤¸Ã¥µ¥Â¨³ª·¸·´·¸ÉÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°ª»¤
µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Ä®o¼o°µ¤®¤µ¥ o°Îµ®Â¨³¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ¦¦¤µ¦ª¦·µ¤®µªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´ÂªÃo¤µµ¦Á·´Ê
Ä¦³´o°·É ¦³´£¼¤·£µ ¦³´µ· Â¨³¦³´µ¨ ¦ª¤´Êµ¦Á¨¸É¥Â¨nµÇ µ®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥nµÇ ¸É°µ¤¸¨¦³n°
¦·¬´°¥¼nÁ¤°
¦µ¥µ¸É iµ¥´µ¦´ÎµÂ¨³ÎµÁ°Ä®oÂn³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¹ÉÂ o°¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ³ Â¨³¨¦³°µ¦oµ
nµ Ç °µ· o °¤¼¨µµ¦Á· µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Á¸É¥ª´Á·Ä®o¼o¥º¤ £µ¡¨n° £µª³Â¨³ªµ¤´ª °¨µ µ¦¨» ·¦´¡¥rÂ¨³
®¸Ê· Â¨³µ¦·´·µ¤®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥nµÇ Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ´¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´³ÄoÄµ¦Îµ®oµ¸É°n°¼Â¨µ¦
ÎµÁ·µ °¦·¬´ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦¡·µ¦µ¦µ¥µÂ¨³ o°¤¼¨nµÇ Á®¨nµ´Êoª¥ªµ¤¦°° Â¨³¦³¤´¦³ª´Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¹
´µÁº°ÄoµnµÇ Án ¨¦³°µ¦¸É°¥ ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê µ¦Äo°ÎµµÄ¨´¬³¸ÉÅ¤n¼o° ° iµ¥´µ¦ {®µ¸É
Á¸É¥ª´¦³ª»¤£µ¥Ä µ¦Å¤n·´·µ¤®¤µ¥ ®¦º°¦³Á¸¥ ²¨² ¦ª¤´Ê¦³ÁÈ°ºÉÇ ¸É°µ¤¸¨¦³n°ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³ªµ¤
¼o° °¦µ¥µ´ÊÇ
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³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦Îµ®Ä®o iµ¥´µ¦´n¦µ¥µÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´Á}¦³Îµ ¦ª¤´ÊÄ®o iµ¥´µ¦
ÂoÄ®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¦µ¹£µ¡Âª¨o°¤µ»¦· ÂªÃo¤µµ¦¨µ ¤µ¦µµ»¦· µ¦Á¨¸É¥Â¨oµÂ¨³¦³Á¸¥
nµÇ Â¨³´ªn¸ÊµÁ«¦¬·¤®£µ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° °µ¸Ê³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦Îµ®Ä®o iµ¥´µ¦¤¸®oµ¸ÉÂoÄ®o³¦¦¤µ¦
¦·¬´¦µ¹°»¦¦Äµ¦Â n ´ Ã°µµ»¦· ¨°ªµ¤Á¨¸É¥Â¨ÄÇ Ä»¦· Â¨³ ´Ê° °µµ¦¹É°µ³¤¸¨¦³n°
¦·¬´ ¦ª¤´ÊÎµ®Ä®o iµ¥´µ¦´®µ o°¤¼¨´»Ä®oÂn³¦¦¤µ¦¦·¬´Äµ¦ªµÂµ¨¥»r Îµ®Ã¥µ¥ ®¦º°Îµ´¼Â¨
·µ¦®¦º°»¦· °¦·¬´oª¥
Îµ®¦´®oµ¸ÉÄµ¦¼Â¨µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦¼Â¨Ä®oÂnÄªnµ iµ¥´µ¦¦µ¹ªµ¤Á¸É¥nµ Ç ¸É°µ
Á· ¹Ê¦ª¤´Ê¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¤¸¦³Â¨³¤¸Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¡¸¥¡°Äµ¦Îµ®´ª¸Êª´ªµ¤Á¸É¥ª·¸µ¦
¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥ ¦³ªµ¦°µÂ¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ä¦¼ÂnµÇ °µ´µ¦Á· ´Ê¸Ê³¦¦¤µ¦¦·¬´ª¦Ä®oªµ¤
Á®È°Â·´·µ¦Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °·Ão¹É iµ¥´µ¦´Îµ ¹Ê
¨»n¤·Ão°¥¼n£µ¥Äo o°´´ °®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥ o°´´nµÇ °µµ¦ Â¨³¤¸®oµ¸É³o°´Îµ¦µ¥µnµÇ
Á°n°®nª¥µ¸ÉÎµ®oµ¸ÉÎµ´¼Â¨Á}Îµª¤µ ³¦¦¤µ¦¦·¬´¹¤¸ªµ¤¦´·°Äµ¦´Ä®o¤¸¦³ª»¤nµÇ Á¡ºÉ°Ä®oÁ·
ªµ¤¤´ÉÄªnµ¨»n¤·Ão ÅoÎµÁ·µ¦Ã¥¼o°µ¤®¤µ¥ Â¨³¦³Á¸¥ o°´´ Ã¥¸É¦³ª»¤´¨nµª ³Á}Á¦ºÉ°¤º°nª¥¸ÊÁº°
Ä®oÁ®È¹µ¦·´·¸É iµ g®¤µ¥ ®¦º°Â¨³¦³Á¸¥ o°´´nµÇ ¸ÉÁ· ¹Ê®¦º°°µÁ· ¹ÊÅo°¥nµ´nª¸
5.3 ³¦¦¤µ¦»°ºÉ
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¼» Â¨³¦´¬µ¤µ¦µµ¦ÎµÁ·µÄ¦³´¼ ³¦¦¤µ¦Åo¤¸µ¦Ân´Ê
³¦¦¤µ¦»°ºÉÁ¡ºÉ°nª¥ÂnÁµ£µ¦³ °³¦¦¤µ¦Äµ¦°µ®¦º°¡·µ¦µ«¹¬µÁ¦ºÉ°nµÇ ¸ÉÎµ´Ä¦µ¥¨³Á°¸¥ ³¦¦¤µ¦
»°ºÉ¤¸°ÎµµÄµ¦´·ÄÂ³¦¦¤µ¦ Á°ªµ¤Á®È®¦º° o°Á°Â³Ä®o³¦¦¤µ¦´·Äµ¤¦°¸É³¦¦¤µ¦Á®È¤ª¦
¤°®¤µ¥ °µ· ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ³¦¦¤µ¦¦ª° ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Â¨³°ºÉÇ ®µÎµÁ} Á}¦µªÇ
Å ¹É°r³ °³¦¦¤µ¦»nµÇ ³o°¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´ µ °»¦· °Á µ¦ÎµÁ·µ ¦³µ¦rÂ¨³ªµ¤Á¸É¥ªµ
°¦¦¤µ¦Ân¨³ Â¨³Á}Åµ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ ¤µ·Ä³¦¦¤µ¦»°ºÉ¸É¤¸nªÅoÁ¸¥®¦º°°µ¤¸nªÅoÁ¸¥Ä¦µ¥µ¦
Ä³Å¤n¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÄµ¦¡·µ¦µ¦µ¥µ¦´¨nµªÁ¡ºÉ°®¨¸Á¨¸É¥ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r
³¦¦¤µ¦¤¸µ¦Îµ®µÂ¨³ÂnÂ¥ °Á  °Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦ ³¦¦¤µ¦
¦ª° ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Â¨³³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¥nµ´Á¦»Åo´¸Ê (¦µ¥¨³Á°¸¥¦µÄ °o 8.1)
³¦¦¤µ¦¦ª° ·´·®oµ¸ÉÂ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Äµ¦Îµ´¼Â¨·¦¦¤µ¦¦µ¥µ µ¦ª»¤ Â¨³µ¦
¦ª°¸É¤¸´¥Îµ´´Ê®¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Ä¨»n¤·Ão µ °³¦¦¤µ¦¦ª°¦ª¤¹µ¦¡·µ¦µÁ·»£µ¡ °
¦µ¥µµµ¦Á·¸ÉÎµÁ°n°¼oº°®»o Â¨³¦³ªµ¦¸É¦·¬´ÄoÎµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤®¤µ¥ ¦·¥¦¦¤Â¨³¦³Á¸¥ o°´´ ¦ª¤¹µ¦
¦³µµ´³¦¦¤µ¦°ºÉÂ¨³¦´¬µªµ¤´¤¡´rÄµ¦·´·µ°´¸´¼o¦·®µ¦ ¼o°´¸ Â¨³¼o¦ª°£µ¥Ä
³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦¦³Á¤·¦³··£µ¡¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä µ¦¦ª°£µ¥Ä
Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµµ¦·´·µ¤Ár Îµ´¼Â¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Ä®oÁ}Åµ¤®¤µ¥Â¨³Ár¸ÉÁ¸É¥ª o°
¡·µ¦µªµ¤Á}°·¦³ °®nª¥µ¦ª°£µ¥ÄÂ¨³¼o°´¸ ¼Â¨Ä®o iµ¥´µ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ o°¡¦n°®¦º°µ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇ ¸É
Å¤nÁ}Åµ¤®¤µ¥ Ár ¦³Á¸¥ o°´´ Â¨³{®µ°ºÉÄ µ¤¸É¼o°´¸ÂoÄ®o¦µ°¥nµ´nª¸ ¦ª¤´Ê¤¸··¦ª°Á¦ºÉ°
nµÇ £µ¥Äo¦°°Îµµ®oµ¸É Â¨³µ¤µ¦ªnµoµ¼oÁ¸É¥ªµ°·¦³Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤Á®Èµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸
®oµ¸É¦´·°Äµ¦°µªµ¤nµÁºÉ°º° °¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨µµ¦Á· Ä®oÎµÂ³ÎµÂn³¦¦¤µ¦¦·¬´Ä
µ¦Ân´Ê¼o°´¸Â¨³µ¦Îµ®°´¦µnµ°Â °¼o°´¸
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â ¦´·°µ¦¦¦®µ»¨¼o¤¸ªµ¤µ¤µ¦Â¨³¤¸»¤´·Á®¤µ³¤Äµ¦Îµ¦
ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦·¬´ ¼o¦·®µ¦¼»Â¨³¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦Â¨³/®¦º°³¦¦¤µ¦»nµÇ µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³
ªµ¤¦´·°Ã¥¦µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄÅoªnµ¦¦¤µ¦¸É³Åo¦´µ¦Ân´ÊÁ}¼o¤¸ªµ¤µ¤µ¦ Îµ¦³Ã¥r
Ä®oÂn¦·¬´Â¨³·´·£µ¦³®oµ¸ÉÁ¡ºÉ°¨¦³Ã¥r °¼oº°®»o °µ¸Ê¼oÅo¦´´Á¨º°´¨nµª³o°Á®¤µ³¤´°r¦ Ã¥Îµ¹¹¨µ
°µ¥» ¦³µ¦r ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³{  ´ ¥ °ºÉ  Ç ¸É Á ¸É ¥ ª o °  ¦ª¤´Ê  ¼ Â ¨Ä®o  ¦¦¤µ¦Åo ¦´  ¨°Â¸É Á ®¤µ³¤´  £µ¦³®o µ ¸É Â ¨³
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ªµ¤¦´·° Ä¦¸¸É³¦¦¤µ¦¦·¬´¤°®¤µ¥Ä®o¦¦¤µ¦¦µ¥ÄÎµ®oµ¸ÉÁ¡·É¤Á·¤ ¦¦¤µ¦¦µ¥´Êª¦³Åo¦´nµ°ÂÁ¡·É¤Á·¤
µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â¤¸®oµ¸É¡·µ¦µªÂ¨³Îµ®Ã¥µ¥µ¦nµ¥nµ°Â
Â¨³¨¦³Ã¥r°ºÉÄ®oÂn¦¦¤µ¦ ¸É¦¹¬µÂ¨³¡´µÄ¨»n¤·Ão°¥nµÃ¦nÄ ¡¦o°¤´ÊÎµ®Âªµµ¦¦³Á¤·¨µ °¦¦¤µ¦Â¨³
¡´µÄ¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°¡·µ¦µª°´¦µnµ°Â¦³Îµe Ã¥o°Îµ¹¹®oµ¸Éªµ¤¦´·° ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¸É¥ª o° ¦ª¤¹
¨°ÂÂn¼oº°®»oÄ¦³¥³¥µªoª¥
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ¦´·°µÄ¦³´·´·µ¦¹Éo°¤¸µ¦¡·µ¦µÄ¦µ¥¨³Á°¸¥ °Ã¥µ¥ ´Ê°µ¦ÎµÁ·µ¦
µ¦¦·®µ¦¦´¡¥µ¦»¨ Â¨³µ¦´µ¦oµ°ºÉÇ ¹É¦ª¤¹µ¦Ä®o o°Á°Â³Ân³¦¦¤µ¦ÄÁ¦ºÉ°µ¦´¦¦¦³¤µ ³¦¦¤µ¦
¦·®µ¦¤¸®oµ¸É¡·µ¦µÁ¦ºÉ°Á¦nnª ¹ÉÄ¦¸·o°Åo¦´°»¤´·µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥Á¡µ³¦¸¸Éo°´·ÄÄnª¸É¥´Å¤n¤¸µ¦
¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦ª¤´Ê¥´¤¸°ÎµµÂn´ÊÂ¨³Ä®oÎµÂ³Îµ³¦¦¤µ¦»¥n°¥¸É¦´·°Á¡µ³Á¦ºÉ°Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦
¦·®µ¦µ£µ¥Ä¨»n¤·Ão ¦µ¥¨³Á°¸¥ °³¦¦¤µ¦»¥n°¥¦³°Åoª¥ ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ³¦¦¤µ¦Îµ´µ¦·´·
µ¤Ár Â¨³³¦¦¤µ¦ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« Ã¥¤¸ °Á °Îµµ®oµ¸É¦µÄ o° 9.1
5.4 µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦
³¦¦¤µ¦¤¸µ¦Îµ®µ¦µµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ÅªoÁ}µ¦¨nª®oµ Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Ân¨³µ¤µ¦´Áª¨µÂ¨³Á oµ
¦nª¤¦³»¤Åo ¦¸¸É¤¸ªµ¦³¡·Á«¬°µ¤¸µ¦¦³»¤Á¡·É¤Á·¤µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Åo °µ¸Ê ³¦¦¤µ¦Åo¤°®¤µ¥Ä®oÁ¨ µ»µ¦¦·¬´
´n®´º°´¦³»¤ ¡¦o°¤Á°µ¦¸ÉÄo¦³°ªµ¦³µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Ã¥Á°µ¦¤¸ o°¤¼¨¼o°¦oªÂ¨³Á¡¸¥¡°n°µ¦
¡·µ¦µ ¤¸µ¦¦³»°¥nµ´ÁªnµÁ}Á¦ºÉ°¸É³Á°Á¡ºÉ°¦µ Á¡ºÉ°°»¤´· ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂ¨oªÂn¦¸ Ä®oÂn³¦¦¤µ¦¨nª®oµ°¥nµo°¥
n°µ¦¦³»¤ 7 ª´
Äµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ ¦³µ³¦¦¤µ¦´»Ä®o¤¸µ¦¡·µ¦µ¦³ÁÈnµÇ °¥nµ¦°°Ã¦nÄ Â¨³´¦¦
Áª¨µ°¥nµÁ¡¸¥¡°Ân¼o¦·®µ¦Äµ¦ÎµÁ°¦µ¥¨³Á°¸¥ Â¨³³¦¦¤µ¦¸É³¡·µ¦µÂ¨³Ä®o o°·Á®È°¥nµ¨³Á°¸¥¸Éoª Ã¥³¦¦¤µ¦
´»Ä®o¼o¦·®µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Äµ³¼o¦´·°Ã¥¦ ¦·¬´Ä®oµ¦´»Ä®o¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤n
Á}¼o¦·®µ¦¤¸Ã°µ¦³»¤¦³®ªnµ´Á°µ¤ªµ¤ÎµÁ}Á¡ºÉ°°£·¦µ¥{®µnµÇ Ã¥Å¤n¤¸ iµ¥´µ¦¦nª¤oª¥ Ã¥Äe 2554 ¤¸µ¦¦³»¤
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÁ}¼o¦·®µ¦Á}¦´Ê¦µªÂn¤·Åo¤¸µ¦´¹µ¦¦³»¤Á}µµ¦ Á¤ºÉ°Á¦È·Êµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¤¸®oµ¸É´Îµ¦µ¥µµ¦¦³»¤Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦¦°¨»¤»¦³ÁÈ ÁºÊ°®µ Â¨³ªµ¤Á®È ¹É³¼´ÁÈÅªo°¥nµ¤¸¦³Á¸¥Á¡ºÉ°µ¦
¦ª°
5.5 µ¦¦³Á¤·Á° °³¦¦¤µ¦
Á¡ºÉ°µ¦¡´µ¦³··£µ¡Äµ¦·´·µ ³¦¦¤µ¦Îµ®Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·Á° Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³
¡·µ¦µnµ°ÂÁ}¼o¡·µ¦µÂ¨³Á°Â³Âªµµ¦¦³Á¤·n°³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°°»¤´· ´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
³¦µ¥µ¨µ¦¦³Á¤·n°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°¦´¦µ
µ¦¦³Á¤·  µ¦· ´ ·  µ´  ¨n µ ªÁ}  Á¦ºÉ ° ¤º ° Î µ ´  Äµ¦¦³Á¤·  ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¦¦o µ ³¦¦¤µ¦ Â¨³
¦³··£µ¡Äµ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ Ã¥³¦¦¤µ¦³ª·Á¦µ³®r¨µ¦¦³Á¤· o°Á°Â³
o°ª¦´ÁnµÇ Á¡ºÉ°Îµ¤µ¡·µ¦µÄo·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´£µ¡Âª¨o°¤Â¨³µ¦ÎµÁ·»¦·n°Å
Îµ®¦´µ¦¦³Á¤·Á° °³¦¦¤µ¦Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÅo¦´¦»Â¦³Á¤·
Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°µ¤Â¦³Á¤· °¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥Á¡ºÉ°Ä®o¤¸ªµ¤¤¼¦rÂ¨³¦³¥»rÁ oµ´»¦· °¦·¬´¤µ
¹Ê Ã¥µ¦¦³Á¤·Ân°°Á}Á} 6 ®´ª o° ÅoÂn 1) Ã¥µ¥³¦¦¤µ¦ 2) µ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦ 3) Ã¦¦oµ °³¦¦¤µ¦
4) Âª·´· °³¦¦¤µ¦ 5) µ¦´Á¦¸¥¤Â¨³ÎµÁ·µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Â¨³ 6) »¨´¬³ °¦¦¤µ¦
5.6 nµ°Â
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¤¸ªµ¤Ã¦nÄ ³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µ
nµ°ÂÎµ®Ã¥µ¥µ¦nµ¥nµ°ÂÄ®oÂn¦¦¤µ¦ £µ¥Äo®¨´Ár¸É´ÁÂ¨³Ã¦nÄ Ã¥nµ°Â´¨nµª³o°Á®¤µ³¤
´®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·° Ã¥¦¦¤µ¦¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®o¤¸®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Á¡·É¤ ¹Ê ª¦Åo¦´nµ°Â¸ÉÁ®¤µ³¤´®oµ¸É
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Â¨³ªµ¤¦´·°¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥´Ê ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â³ÎµÁ°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦®¦º°¸É¦³»¤¼oº°®»o
Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·nµ°Â¦¦¤µ¦n°Å ´Ê¸Ê nµ°Â´¨nµª³o°Å¤n¼Á·ªµ¤ÎµÁ}Â¨³µ¤µ¦Á¸¥Á¸¥Åo´°´¦µ´ÉªÅ
°»¦·Á¸¥ª´ Ã¥¡·µ¦µµ¦³µ¦r ªµ¤Îµµ ªµ¤´ÊÄÂ¨³»n¤ÁÄµ¦·´·µ ¦³°´¨µ®¦º°¦³Ã¥r¸É
¦¦¤µ¦¦µ¥´ÊÎµÄ®oÂn¦·¬´
5.7 µ¦¡´µ¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦
¦¸¸É¤¸µ¦Ân´Ê¦¦¤µ¦Ä®¤n ¼o¦·®µ¦¦³´¼³¸ÊÂ o°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ¸Énµ¤µ
Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¤µ¦Ä®¤n¤¸ªµ¤Á oµÄÄ»¦· Â¨³µ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÅo°¥nµÁÈ¤¸É Ã¥n¤°¼n¤º°¦¦¤µ¦ Ã¥µ¥ Â¨³Âª·´· °µ¦
Îµ´·µ¦ °¨»n¤·ÃoÄ®oÂn¦¦¤µ¦°¸oª¥ °µ¸Ê ¦·¬´¤¸Ã¥µ¥Äµ¦nÁ¦·¤Ä®o¦¦¤µ¦Á oµ¦´µ¦°¦¤®¦º°Á oµ¦nª¤·¦¦¤Á¡ºÉ°
Á}Á}µ¦Á¡·É¤¡¼ªµ¤¦¼ooµnµÇ °¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Ã¥ÎµÁ·µ¦Ä®o¦¦¤µ¦Á}¤µ· °¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥ Á¡ºÉ°
¦´¦µ o°¤¼¨ nµªµ¦Äoµn µÇ ¦ª¤´ÊÁ oµ°¦¤®¨´¼¦¸ÉÁ}¦³Ã¥rÄµ¦·´·®oµ¸É¦¦¤µ¦¦·¬´³Á¸¥ ´Ê¸Ê ¦·¬´³Âo
Îµ®µ¦°¦¤®¨´¼¦nµÇ Ä®o¦¦¤µ¦¦µ¨nª®oµ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
o ° ¤¼ ¨ ¦¦¤µ¦Â¨³¼o  ¦· ® µ¦¦³´  ¼  ¸É Á o µ ¦n ª ¤µ¦°¦¤®¨´  ¼  ¦¦¦¤µ¦ °¤µ¤n  Á¦· ¤ µ´  ¦¦¤µ¦¦· ¬´  Å¥
 ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555 ¤¸´¸Ê
ºÉ°-µ¤»¨
µ¥¨·ª ¤´¦
µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨
µ§¬µ ¸¦³ª»·

µµª´µ ª´r

®¨´¼¦
x Chairman 2000 Program
x Directors Certification Program
x Directors Certification Program
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

¦. ¦µ¸ ·¦

x
x
x
x
x
x
x
x

µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥

x
x

Role of Chairman Program
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
Role of Compensation Committee
Audit Committee Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Effective Audit Committee and Best Practices Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Financial Institutions Governance Program
Directors Certification Program
Directors Accreditation Program
Audit Committee Program
Monitoring the Internal Audit Function
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
Monitoring Fraud Risk Management
Monitoring the Quality of Financial Reporting
Financial Institutions Governance Program
Directors Certification Program
Financial Institutions Governance Program
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ºÉ°-µ¤»¨
¦«. ¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r

®¨´¼¦
x Role of Chairman Program
x Monitoring the Internal Audit Function
x Audit Committee Program
x Directors Certification Program

x Directors Accreditation Program
x Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
x Monitoring Fraud Risk Management

µ¥µ¥o°¥ ÁºÉ°Ã»¤

x Directors Accreditation Program
x Financial Institutions Governance Program

µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨
µ¥«´·Í´¥ ¡¸³¡´r

x Directors Certification Program
x Directors Certification Program

x Directors Accreditation Program

µ¥Á¤µ d»·ª«r
µµª°µ¦¥µ ¸¦³ÃÁ¤
µ¥Å¡¼¨¥r ¨·¦µ¼¦

x Directors Certification Program
x Directors Certification Program
x Directors Certification Program
x Directors Accreditation Program
x Audit Committee Program

µ¥»·µ ¥µµª·
µ¥µ¦¸ ´¦µ¤

x Directors Certification Program
x Directors Certification Program

5.8 µ¦¦³Á¤·¨µ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão
³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÎµ®oµ¸É´Á¦¸¥¤Â¨³ÎµÁ°Âªµµ¦¦³Á¤·
¨µ °¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão Ã¥³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â³´Ä®o¤¸µ¦¦³»¤¦nª¤´¦¦¤µ¦Â¨³
¼o¦·®µ¦¦³´¼ °¨»n¤·Ão Ã¥Å¤n¤¸¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·ÃoÁ oµ¦nª¤¦³»¤n°µ¦¦³Á¤·¨µ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
¨»n¤·Ãoe¨³¦´Ê Â¨³¦µ¥µ¨µ¦¦³Á¤·Äµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦ Ã¥µ¦¦³Á¤·³ÂnÁ} 2 nª®¨´ º° ´ª¸Êª´µ¦·´·µ
oµµ¦Á· (Financial KPI) Â¨³´ª¸Êª´µ¦·´·µoµ¸ÉÅ¤nÄnµ¦Á· (Non-Financial KPI)
5.9 Âµ¦Îµ®¼oº°ÎµÂ®n (Succession Planning)
¦·¬´Åo¤¸µ¦Îµ®¼oº°ÎµÂ®nµ¸ÉÎµ´Åªo¦»ÎµÂ®n Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·»¦·Á}Å°¥nµ¦µ¦ºÉÂ¨³n°ÁºÉ°
Ã¥³¦¦¤µ¦¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÎµÁ·µ¦¼Â¨Ä®o¤¸µ¦´ÎµÂº°ÎµÂ®n °¼o¦·®µ¦
¼» °¦·¬´Ä¨»n¤·Ão Ã¥ªÂ´¨nµªÁ}¦³¥³Ç Á¡ºÉ°ªµ¤Á®¤µ³¤ Îµ®¦´µÄÎµÂ®n¦·®µ¦ ¼o¦·®µ¦¼»Â¨³®nª¥µ
¦´¡¥µ¦»¨³Á}¼o¡·µ¦µÂ¨³¦³Á¤·¼oº°ÎµÂ®n Á¡ºÉ°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦¡·µ¦µ°»¤´·
8.6

¦·¥¦¦¤»¦·

¦·¬´Åo´Ä®o¤¸Âª·´·Á¸É¥ª´¦¦¥µ¦¦Äµ¦¦³°ª·µ¸¡Ã¥Á}nª®¹É °¼n¤º°·´·µ (Compliance Manual) Â¨³
Îµ®¦³Á¸¥Äµ¦·´·µ °¡´µÂ¨³¤µ¦µªnµoª¥ªµ¤¦³¡§·Â¨³ª·´¥ÅªoÄ o°´´Á¸É¥ª´µ¦Îµµ Â¨³ Employee
Code of Conduct ¹ÉÁ}¤µ¦µÁ¸¥ª´¸Éµµ¦·Ão¥¹º°Ä{»´ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦·®µ¦¦³´¼Â¨³¡´µ»¦³´´Éª´Ê°r¦·´·
®oµ¸Éµ¤Âµ °¨»n¤·Ãooª¥ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·Â¨³Á}¦¦¤n°¨»n¤·Ão ¼o¤¸nªÅoÁ¸¥»¨»n¤ ¦ª¤´Ê¦³µ´ÉªÅ ¦·¬´³
Îµ®¨Ã¬®µ¡´µ·´· ´n°Âª·´·Á¸É¥ª´¦¦¥µ¦¦ Ã¥¤°®¤µ¥Ä®o®nª¥µÎµ´¤¸®oµ¸É·µ¤¼Â¨µ¦·´·
µ¤¦¦¥µ¦¦ ´Ê¸Ê ¦¦¥µ¦¦Äµ¦¦³°ª·µ¸¡Ã¥¦» °¨»n¤·ÃoÁ}´¸Ê
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¸É 8 µ¦´
µ¦µ¦
1. µ¦·
1. µ¦·
´·®o´µ·¸®Éooªµ¥ªµ¤º
¸Éoª¥ªµ¤º
É°´É°¥r´»¦·¥r»¦· ¡´¡´
µ³o
µ³o
°·°·
´·®o´µ¸·®Éooªµ¥ªµ¤º
¸Éoª¥ªµ¤º
É°´¥rÉ°Â´¨³¥»
¥rÂ¨³¥»
·¦¦¤
·Å¤n
¦¦¤°µ«´
Å¤n¥°Îµ«´µÂ®n
¥ÎµÂ®n
®oµ¸®oÉµ¦µ
µ¸Éµ¦µ
Â¨³¥»Â¨³¥»
·¦¦¤
·¦¦¤
Îµ¦³Ã¥r
Îµ¦³Ã¥r
Á¡ºÉ°Á°
Á¡ºÉ°Á°
®¦º°Á°º®¦ºÊ°°¦³Ã¥r
Á°ºÊ°¦³Ã¥r
Á¡µ³¨»
Á¡µ³¨»
n¤ ®¦ºn¤°¦³Î
®¦º°¦³Î
µµ¦Ä
µµ¦Ä
°´n°°´ÅÄµ»
n°ÅÄµ»
¦· ¦·
¹ÉÎµ¹Ä®o
ÉÎÁ·µÄ®o
µ¦Áº
Á·µ¦Áº
É°¤Á¸É°¥¤Á¸
n°¨»
¥nn¤°·¨»Ão
n¤·®¦º
Ão°¨¼®¦ºo°µ¨¼oµ

2. ªµ¤¦³¤´
2. ªµ¤¦³¤´
¦³ª´¦³ª´

¨»n¤¨»
·n¤Ão·³Äo
Ão³Äo
ªµ¤¦°°¦³¤´
ªµ¤¦°°¦³¤´
¦³ª´¦³ª´
Äµ¦Î
Äµ¦Î
µÁ·µ»Á·¦·»¦°¨»
· °¨»
n¤·n¤Ão·Ã¥Äo
Ão Ã¥Äo
ªµ¤¦¼
ªµ¤¦¼
o o
ªµ¤µ¤µ¦
ªµ¤µ¤µ¦
Â¨³ªµ¤Î
Â¨³ªµ¤Î
µµÁ¥¸
µµÁ¥¸
É¥¼oÉ¥¦³°ª·
¼o¦³°ª·
µ¸¡¸µ¸É¡³¡¹¸É¦³Î
³¡¹¦³Î
µÄµµ¦r
µÄµµ¦r
´Ê Ç´Ê Ç
¡´¡´
µ»
µ»
³o
³o
°Ân°ÄÂn
ªnµÄÅo
ªnµ·Åo´··µ¡º
´·µ¡º
Êµ®¨´
Êµ®¨´
ªµ¤¦³¤´
ªµ¤¦³¤´
¦³ª´¦³ª´
Á¤°Á¤°

3. µ¦·
3. µ¦·
´· µ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸
´· µ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸
¥  ¥  ¡´¡´
µ³o
µ³o
°·°·
´·µÄ®o
´·µÄ®o
Á}Åµ¤®¤µ¥
Á}Åµ¤®¤µ¥
¦³Á¸
¦³Á¸
¥Â¨³
¥Â¨³
o°´´o°´¸´ÉÁ¸É¥¸ªÉÁ¸o°É¥ª¦ª¤´
o° ¦ª¤´
Ê Ê
nµÇnµÇ
Å¤nnªÅ¤n
¥Á®¨º
nª¥Á®¨º
°¼o°ºÉ°¨³Á¤·
¼o°ºÉ¨³Á¤·
®¤µ¥
®¤µ¥
¦³Á¸
¦³Á¸
¥ ¥o°´´o°´Â¨³¦¦¥µ¦¦
´ Â¨³¦¦¥µ¦¦
Ã¥³o
Ã¥³o
°«¹°¬µÎ
«¹µ¬µÎµ
ªµ¤Áªµ¤Á
oµÄ Â¨³·
oµÄ Â¨³·
µ¤µ¤
o°®¤µ¥¦³Á¸
o°®¤µ¥¦³Á¸
¥¸ÉÁ¥¸¸
É¥ªÉÁ¸o°É¥ª¨°
o° ¨°
o°·o°·
´·¸ÉÁ¡µ³Áµ³
´·¸ÉÁ¡µ³Áµ³
´µ¥ª·
´µ¥ª·
µ¸¡µ¸°Á°Ä®o
¡ °Á°Ä®o
Á}{Á}»{´°¥¼
»nÁ´¤°o
°¥¼nÁ¤°o
ª¥ ª¥
4. µ¦´
4. µ¦´
 ¹  o¹° ¤¼ ¨o °Â¨³µ¦´
¤¼ ¨ Â¨³µ¦´
 Î µ¦µ¥µ
Î µ ¦µ¥µ µ¦´µ¦´
 ¹ ´¹¸´Â¨³´
¸ Â ¨³´
 ¹  o¹° ¤¼ ¨o °°º¤¼É ¨Ç°ºÉ °¨»
Ç °¨»
n ¤ · n ¤Ão·³o
Ão° ³o
¤¸ ° ¤¸
ªµ¤¼
 ªµ¤¼
 o °¤¼
o ° ¤¼
¦ r Â¦¨³
r Â ¨³
°¦·°¦·
¬´ ¬´
Á®¤µ³¤
Á®¤µ³¤
¨»n¤¨»
·n¤Ão·³Å¤n
Ão³Å¤n
d´ do°´¤¼¨o°ÄÇ
¤¼¨ÄÇ
n°¼on°´
°¼o°´
¸¸ÉÅo¸¦´¸ÉÅµ¦Ân
o¦´µ¦Ân
´Ê ®¦º´Ê°®n
®¦º°ª¥µ
®nª¥µ
Îµ´Î¼µ´Â¨°º
¼ÉÂ¨°º
Â¨³³Ád
É Â¨³³Ád
Á¥Á¥
o°¤¼¨¸o°¤¼ÉÎµ¨Á}
¸ÉÎµÄµ¦¦³Á¤·
Á}Äµ¦¦³Á¤·
ªµ¤¼
ªµ¤¼
o°o°µ¦Á·
° °µ¦Á·
µ¤¸
µ¤¸
É É
ª¦ Â¨³Äµ¦¦³Á¤·
ª¦ Â¨³Äµ¦¦³Á¤·
ªµ¤¼
ªµ¤¼
o°Á®¤µ³¤
o°Á®¤µ³¤
°µ¦·
°µ¦·
´·µ
´·°¨»
µ °¨»
n¤·Ão
n¤·Ão
5. µ¦¦´
5. µ¦¦´
 ¬µªµ¤¨´
 ¬µªµ¤¨´
 °¨»
 °¨»
n ¤ · n ¤Ão· Â¨³
Ão Â¨³ µ¦¦´µ¦¦´
¬µªµ¤¨´
¬µªµ¤¨´
 °¨»
 °¨»
n¤·n¤Ão·Â¨³¨¼
Ão Â¨³¨¼
oµ Á}oµ ®¨´
Á}®¨´
µ¦¡º
µ¦¡º
ÊµÄµ¦Î
ÊµÄµ¦Î
µÁ·µ»Á·¦·»¦°
· °
¨¼oµ¨¼oµ
¨»n¤·¨»n¤Ão·o°Ão¤¼¨¸o°¤¼ÉÁ¸¨É¥¸ªÉÁ¸o°É¥´
ª o°¦µ¥µ¦´
´¦µ¥µ¦´
¸ Â¨³·
¸ Â¨³·
¦¦¤
¦¦¤
°¨»°¨»
n¤·n¤Ão·Â¨³¨¼
Ão Â¨³¨¼
oµº°oªnµµºÁ}°ªnµÁ}
ªµ¤¨´
ªµ¤¨´
 o°Å¤n
o°Å¤n
Îµ¤µÄo
Îµ¤µÄo
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
nª
nª
®¦º°Î®¦ºµÅÁd
°ÎµÅÁd
Á¥Ân
Á¥Ân
»¨°º
»É¨°ºÉ
6. ªµ¤
6. ªµ¤
´Â¥o´µ¨¦³Ã¥r
Â¥oµ¨¦³Ã¥r

¡´¡´
µµ
°¨»°¨»
n¤·n¤Ão·³o
Ão°Å¤n
³o°ÄÅ¤n
®oªµ¤Î
Ä®oªµ¤Î
µ´µn´°¨¦³Ã¥r
n°¨¦³Ã¥r
nª´ªn Á®º
´ª°Á®º
ªµ¤¦´
°ªµ¤¦´
·°
·°
¸É¤¸¸n°É¤¨»¸n¤°·¨»n¤Ão·Â¨³³o
Ão Â¨³³o
°´Ê°Áj´µÊ®¤µ¥µ¦´
Ájµ®¤µ¥µ¦´
·Äµ»
·Äµ»
¦·¡º
¦·¡º
ÊµÊµ
°¨¦³Ã¥r
°¨¦³Ã¥r
°´¼°´»¼°¨»
» °¨»
n¤·n¤Ão·Â¨³¨¼
Ão Â¨³¨¼
oµ Ã¥¦µ«µµ¦Î
oµ Ã¥¦µ«µµ¦Î
µ¹¹µ¹¦³Ã¥r
¹¦³Ã¥r
nª´ªn ´
´Êª¸Ê ´¡´
Ê¸Ê ¡´
µµ
³o°³o
Å¤n°¦Å¤n
´ o°¦´Á°¨°ÂÄÇ
 o°Á°¨°ÂÄÇ
Å¤nªnµÅ¤n
³Á}
ªnµ³Á}
Ä¦¼Ä¦¼°Á·
 °Á·
 ° ª´° ®¦º
ª´°Á¸
®¦ºÉ¥°ªÁ¸o°É¥´
ª o°´
µµ¦r
µµ¦r
®¦º°·®¦º¦¦¤Ä¸
°·¦¦¤Ä¸
É³ÎµÉÅ¼
³Îµn®Å¼
¦º°°µÎ
n®¦º°°µÎ
µÅ¼µnÅ¼
ªµ¤nªµ¤
´Â¥o´µ¨¦³Ã¥r
Â¥oµ¨¦³Ã¥r
¦³®ªn¦µ³®ªn
 µ
¡´¡´
µ´
µ´
¨»n¤·¨»Ão
n¤·®¦º
Ão°¨¼®¦ºo°µ¨¼oµ

7. µ¦´
7. µ¦´
»µµ¦Á¤º
»µµ¦Á¤º
° °

¨»n¤·¨»n¤Ão·¤¸Ão®o¤¸µ¤¦·
®oµ¤¦·
µ»µ»
®¦º°¦´
®¦º¡°¥r¦´ÄÇ
¡¥rÄÄ®oÇÂnÄ®o¡¦¦µ¦Á¤º
Ân¡¦¦µ¦Á¤º
° ®¦º°° ¼®¦ºo¤´°¼o¦¦´
¤´Á¨º¦¦´°´
Á¨ºÊ°µ
´Êµ
µ¦Á¤ºµ¦Á¤º
° Â¨³®o
° Â¨³®o
µ¤nµµ¥Á·
¤nµ¥Á·
Ä®o oµÄ®o
¦µµ¦¦³Î
oµ¦µµ¦¦³Î
µ ®¦º°µ ®¦ºoµ¦µµ¦µ¦Á¤º
° oµ¦µµ¦µ¦Á¤º
° °

8.7 8.7 µ¦¼µ¦¼
Â¨Á¦ºÂÉ°¨Á¦º
µ¦Äo
É°µ¦Äo
o°¤¼¨o°£µ¥Ä
¤¼¨£µ¥Ä
¦·¬´¦·Åo¬´ÎµÅo
®Âªµµ¦·
Îµ®Âªµµ¦·
´·µ
´·°¡´
µ °¡´
µÄ®o
µÄ®o
·´··®o´µ¸·®Éooªµ¥ªµ¤»
¸Éoª¥ªµ¤»
¦·¥»¦··¦¦¤
¥»··
¦¦¤·
´·µ¤®¤µ¥
´·µ¤®¤µ¥
¦³Á¸
¦³Á¸
¥n¥µÇ
nÂ¨³
µÇ Â¨³
µ¦Å¤nµ¦Å¤n
Ä®oªµ¤Î
Ä®oªµ¤Î
µ´µn´°¨¦³Ã¥r
n°¨¦³Ã¥r
nª´ªn Á®º
´ª°Á®º
ªµ¤¦´
°ªµ¤¦´
·°¸
·°¸
É¤¸n°¨»
É¤¸n¤°·¨»n¤Ão·¹ÉÃo¦ª¤¹
¹É¦ª¤¹
µ¦¸
µ¦¸
É¡´É¡µÅ¤n
´µÅ¤n
Îµ o°¤¼Îµ¨£µ¥ÄÅÄo
o°¤¼¨£µ¥ÄÅÄo
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
nª
nª
´Ê¸Ê ´¦·Ê¸¬Ê ´¦·³¦ª¦ª¤Âª·
¬´³¦ª¦ª¤Âª·
´·µo
´·µµo
»¦µ·»
 ¦¦³Á¸
· ¦³Á¸
¥Â¨³
¥Â¨³
o°´´o°´¦ª¤¹
´ ¦ª¤¹
¦¦¥µ¦¦Äµ¦¦³°»
¦¦¥µ¦¦Äµ¦¦³°»
¦· ¦°¦·
· °¦·
¬´Åªo¬Ä´¼Åªon¤Ä¼
º ° n ¤º °
··
´·µ
´(Compliance
·µ (Compliance
Manual)
Manual)
°µ¸
°µ¸
Ê ¦·¬Ê ´¦·Åo¬´ÎµÅo
®¦³Á¸
Îµ®¦³Á¸
¥Á¸¥É¥Á¸
ª´É¥µ¦º
ª´µ¦º
Ê° µ¥®¨´
Ê° µ¥®¨´
¦´¡¥r¦´°¡´
¡¥r °¡´
µµ
¹ÉÎµ¹®Ä®o
ÉÎµ®Ä®o
¼o¦·®µ¦¦³´
¼o¦·®µ¦¦³´
¼ Â¨³¡´
¼ Â¨³¡´
µÁd
µÁd
´¸´ºÊ° ¸ºÊ°
µ¥®¨´µ¥®¨´
¦´¡¥r¦´¡´¥r¨.
´ ¨.
·Ão·¹ÉÃoÁ}¹É¦·
Á}¬´¦·¥n¬°¥´¥nÂ¨³¦µ¥µµ¦º
°¥ Â¨³¦µ¥µµ¦º
Ê° µ¥n
Ê° °µ¥n
®n°ª¥µÎ
®nª¥µÎ
µ´ µ°µ¸
´ °µ¸
Ê ¦·¬Ê ´¦·®o¬µ¤¼
´®oo¤µ¤¼
¸nª¦´
o¤¸nª¦¼¦´o o°¤¼¦¼¨o o£µ¥Ä¹
°¤¼¨£µ¥Ä¹
É É
¦ª¤¹¦ª¤¹
¼o¦·®¼µ¦¦³´
o¦·®µ¦¦³´
¼ºÊ°¼µ¥®¨´
ºÊ° µ¥®¨´
¦´¡¥r¦´°¦·
¡¥r °¦·
¬´Än
¬´ªÄn
¦³¥³Áª¨µ´
ª¦³¥³Áª¨µ´
ÊÂn Ê7Ân
ª´7n°ª´ª´
n°Îª´µµ¦»
Îµµ¦»
oµ¥o°»
µ¥ °»
Áº°Áº¹
° ¹
2 ª´2´ª´µª´
´µª´
¦³µ«
¦³µ«
°Â®¸
°Â®¸
Ê·Â¨³·
Ê·Â¨³·
¦´¡¥r¦´°¦·
¡¥r °¦·
¬´ Ã¥¦·
¬´ Ã¥¦·
¬´³¤¸
¬´¤³¤¸
µ¦µ¦¨Ã¬®µ¡ªn
¤µ¦µ¦¨Ã¬®µ¡ªn
µ¤¸µ¦Î
µ¤¸µµ¦Î
o°¤¼µ¨£µ¥ÄÅÄo
o°¤¼¨£µ¥ÄÅÄo
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
Á¡ºÉ°¦³Ã¥r
µ¦Á·
µ¦Á·
 ®¦º°¦µ¥µ¦¥n
®¦º°¦µ¥µ¦¥n
nªµ¤¦³Á¸
nªµ¤¦³Á¸
¥ °¦·
¥ °¦·
¬´ ¬´
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
8.8

»¨µ¦

 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554 ¨»n¤·Ão¤¸¡´µ¦ª¤´Ê®¤ 3,324  (Å¤n¦ª¤¼o¦·®µ¦¦³´¼) ÂnÁ}¡´µ¦³Îµ 3,080  Â¨³
¡´µ´µoµ 244  ´¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
31 .. 2553 ()
31 .. 2554 ()
1. µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥
2. µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´
3. µ¥´µ¦¸Â¨³°»
4. µ¥¦·®µ¦µnª¨µÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤
¦ª¤

1,892
154
431
564
3,041

2,092
184
476
572
3,324

Äe 2554 Îµª¡´µ °¨»n¤·ÃoÁ¡·É¤ ¹Ê 283  ®¦º°¦o°¥¨³ 9.3 Ã¥¨»n¤·Ãonµ¥nµ°ÂÄ®oÂn¡´µÁ}Á·
1,619,640,632 µ ¹É¦³°oª¥Á·Áº° Ã´ Â¨³Á·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
8.8.1 °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °¨»n¤·Ão
¨»n¤·Ão´´Ê°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ ¹Êµ¤¦³¦ª 162 (¡.«. 2526) Á¡ºÉ°Á}ª´·µ¦Ân¡´µ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°
nÁ¦·¤µ¦°°¤¦³¥³¥µª °¡´µ¨»n¤·Ão ¹É³ÎµÄ®o¡´µ¤¸Á·°°¤ÅªoÄoÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥» ®¦º°Á¤ºÉ°°°µµ ´´ÊÁ¡ºÉ°Ä®o¡´µ
Á oµ¦³µ¦°°¤Ä°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡Â¨oª ¡´µ³Åo¦´Á·n°Á¤ºÉ°·Ê¤µ·£µ¡µ°» Â¨³ÅoÎµÁ·°»µ¤¦³¦ª´
¸É 162 (¡.«. 2526) Á oµÁ}°»³Á¸¥µ¤¡¦³¦µ´´·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ ¡.«. 2530 ´ÊÂnª´¸É 21 ¤·»µ¥ 2533 Äµ¤
“°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡¡´µ·Ão ¹É³Á¸¥Â¨oª” ¡¦o°¤´Ê¤¸ o°´´ °°» Á¡ºÉ°Ä®o¦µ¹ ¦³Á¸¥ Â¨³··nµÇ ´ÊÂnµ¦Á oµ
Á}¤µ·¹µ¦·Ê»¤µ·£µ¡°»
Á·³¤ ¤µ·³nµ¥Á·³¤Á oµ°» Ã¥Ä®oµ¥oµ®´µnµoµ Â¨oªÎµnÁ oµ°»Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 5 °nµoµ¨°Å
®¦º°Ä°´¦µÁ¸¥ª´´°´¦µÁ·¤ °µ¥oµ ´Ê¸Ê ¹Ê°¥¼n´ªµ¤¤´¦Ä °¤µ· Ã¥¤µ·µ¤µ¦ÂoÁ¨¸É¥Â¨µ¦®´Á·³¤Åo
e¨³ 1 ¦´Ê
Á·¤ µ¥oµnµ¥Á·¤Ä®oÂn°»Äª´Á¸¥ª´¸É¤µ·nµ¥Á·³¤Á oµ°»µ¤°µ¥»µÄ°´¦µ¦o°¥¨³ °nµoµ
´¸Ê
Îµªe¸ÉÎµµ

°´¦µÁ·¤ °µ¥oµ (¦o°¥¨³)

e¸É 1
e¸É 2
e¸É 3
e¸É 4
e¸É 5
e¸É 6 Â¨³en°Ç Å

5
6
7
8
9
10

°»¥´Åo´´Ê³¦¦¤µ¦ ¹É¦³°oª¥¦¦¤µ¦¸É¤µµµ¦Á¨º°´Ê °¤µ· Â¨³¦¦¤µ¦¸É¤µµµ¦Ân´Ê °
µ¥oµ ¦¦¤µ¦Ân¨³nµ³°¥¼nÄªµ¦³¦µª¨³ 2 e Â¨³¦¦¤µ¦¸Éo°°°µ¤ªµ¦³ µ¤µ¦¨´Á oµ¤µÁ}¦¦¤µ¦Åo°¸ ®µÅo¦´µ¦
Á¨º°´Ê ®¦º°Ân´ÊÂ¨oªÂn¦¸ ³¦¦¤µ¦´¨nµª ¤¸°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦ª»¤¼Â¨µ¦¦·®µ¦°» ¦ª¤¹µ¦
Îµ®Ã¥µ¥µ¦¨»Â¤µ·´Ê®¤
oÂne 2553 ¨»n¤·ÃoÅoÁ¡·É¤µÁ¨º°Ã¥µ¥µ¦¨»Ä®o´¡´µ¸ÉÁ}¤µ·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡ °
¨»n¤·Ão¹ÅoÎµÁ·µ¦Á¨¸É¥¦¼Â°»µ°»¦³Á£Á¸É¥ª 2 °» Á}°»¦³Á£®¨µ¥Ã¥µ¥µ¦¨» (“Master Fund”)
Á¡ºÉ°Ä®o¤µ·ÅoÁ¨º°Ä®oÁ®¤µ³¤´Á°¤µ¥·É ¹Ê ´Ê¸Ê °» Master Fund °¨»n¤¡´µ·Ão¦³°oª¥ 3 Ã¥µ¥µ¦¨» Â¨³
10 µÁ¨º°µ¦¨» ¹É 3 µÁ¨º°Â¦ ¤µ· 1  µ¤µ¦Á¨º° 1 Ã¥µ¥µ¦¨» ÅoÂn Ã¥µ¥¦µµ¦®¸Ê Ã¥µ¥¤ Ã¥µ¥®»o
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
Â¨³ °¸ 7 µÁ¨º° ¤µ· 1  µ¤µ¦Á¨º°¤µ¦¨»Ä¦µµ¦®¸Ê Â¨³®»oÄ´nªnµ Ç ´ ´Ê¸Ê °»ÅoÁdÃ°µÄ®o¡´µ
µ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥µ¦¨»Åoe¨³ 1 ¦´Ê ÄÁº°¦µ¤ °»e
8.8.2 Ã¥µ¥´ÉªÅoµ¦´¡¥µ¦»¨
Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ»¨·£µ¡Â¨³Á°¨´¬r °¨»n¤·Ão ¨»n¤·ÃoÅoÎµ®Ã¥µ¥´ÉªÅoµ¦´¡¥µ¦»¨¦°¨»¤»¦·¬´
Á¡ºÉ°Ä®o¤¸¤µ¦µ¼Ä¦³´Á¸¥ª´ Â¨³Á}µ¦Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦¦·®µ¦ Â¨³ªµ¤n°ÁºÉ°¤ÉÎµÁ¤° °µ Án ¦³µ¦¦·®µ¦
Ã¦¦oµÁ·Áº° ¦³µ¦nµ¥Á·Áº° µ¦ÁÈ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¡´µÁºÊ°o Ä ³Á¸¥ª´¨»n¤·ÃoÅo¦³µ¥°ÎµµÁ¡ºÉ°ÁdÃ°µÄ®o
µ¥µ»¦·Ân¨³µ¥ÅoÎµÁ·µ¦oµ¦´¡¥µ¦»¨ °°¥nµÁ®¤µ³¤ Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦Â n ´ÅoÄ£µª³Âª¨o°¤µ»¦· °Ân¨³
¦·¬´£µ¥ÄÂªÃ¥µ¥´ÉªÅ´n°Å¸Ê
1. ®¨´Äµ¦·´·n°»¨ °¨»n¤·Ão (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
ÁºÉ°µµ¦¦oµ£µ¡¨´¬rªµ¤Á}¤º°°µ¸¡Â¨³nµÁºÉ°º°Ä»¦·µ¦Á·¤¸ªµ¤Îµ´°¥nµ¥·É ¨»n¤·Ão¹ÅoªµÂª·
nµ·¥¤Á¡ºÉ°®¨n°®¨°¤Â¨³¦oµ»¨µ¦ °¨»n¤·ÃoÄ®o¤¸´«·Á¡µ³¸ÉÁ®¤µ³¤´nµ·¥¤ °¨»n¤·Ão¡¦o°¤³o°¹¡§·¦¦¤ °
»¨°´³¤¸nªnÁ¦·¤Ä®o°r¦¦³ªµ¤ÎµÁ¦È 4 ¦³µ¦ °¨»n¤·Ão ¤¸´n°Å¸Ê
x
x
x
x

¨¼oµÁ}®¨´ (Customer Priority)
ºÉ°´¥r¤¸»¦¦¤ (Integrity)
¦oµ¨µ¸ÉnµÁºÉ°º° (Reliability)
Á¸É¥ªµ°¥nµ¼oÎµ (Mastery)

2. µ¦ªnµoµ¡´µ (Hiring)
Á¡ºÉ ° °°¨´  ¬³°´  ®¨µ®¨µ¥ °» ¦ ·  Ä ³Á¸ ¥ ª´  µ¦Î µ ¦ª´  ¦¦¤ °¨»n ¤ ·  Ão Å ªo ¨»n ¤ ·  Ão ¹  Äo ¸ 
ªµ¤µ¤µ¦ 3 ¦³µ¦Á}ÁrÄµ¦ªnµoµ¡´µ ÅoÂn ¸ªµ¤µ¤µ¦oµ°r¦ (Organizational Core Competencies) ¸
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµµ (Functional Competencies) Â¨³ ¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á}¼oÎµ (Leadership Competencies) ´Ê¸Ê ¨»n¤·Ão
³ªnµoµ¡´µ¸É¤¸´«·Â¨³ªµ¤µ¤µ¦µª·µ¸¡¸É¼o°Á®¤µ³¤¹É³nª¥Ä®o¡´µÁ®¨nµ´Êµ¤µ¦¡´µ«´¥£µ¡ Á¡ºÉ°¸É³
Îµµ¦nª¤´¨»n¤·ÃoÄ¦³¥³¥µªÅo
Á¡ºÉ° Ä®oÁ} Åµ¤®¨´ ¦¦¬´£· µ¨¸É ¸ ¨»n¤ · Ão¤¸ Ã¥µ¥¸É ³Å¤n¡· µ¦µªnµ oµµ· · Â¨³¤µ· Ä¦°¦´ ª °
³¦¦¤µ¦¦·¬´Ä¨»n¤·Ão Â¨³ iµ¥¦·®µ¦ °¨»n¤·Ão ¦ª¤¹Áoµ®oµ¸É°µª»Ã¸É¤¸°Îµµ¦·®µ¦oª¥ Ã¥ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¤¸®oµ¸É
´®µÁ¦ºÉ°¤º°¸ÉÁ®¤µ³Äµ¦¦´¤´¦Â¨³´¦¦¡´µ Ânµ¦´·ÄªnµoµÁ}ªµ¤¦´·° °¼o¦·®µ¦Ä´´´ÊÇ
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥Á¨ºÉ°ÎµÂ®n ®¦º°Ã¥¥oµ¥ÎµÂ®nµ£µ¥Ä°r¦Ä¦¸¸É¤¸ÎµÂ®nªnµ °¥nµÅ¦È¸ ¼o¦·®µ¦Â¨³ iµ¥
¦´¡¥µ¦»¨È¤¸®oµ¸ÉÄµ¦¦¦®µ»¨µ¦µ£µ¥°°r¦¸É¤¸ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ ®µ¡·µ¦µÁ®Èªnµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤ Á¡ºÉ°¦´¬µ
¤µ¦µ»£µ¡ °¦´¡¥µ¦»¨Ä®o°¥¼nÄ¦³´¸É¸¨°Áª¨µ Ã¥¡´µÄ®¤n³o°¤¸´¬³ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¡§·¦¦¤¸É¤µÁ oµ
´ª´¦¦¤ °¨»n¤·ÃoÅo°¥nµ¨¤¨º
3. µ¦Îµµ¸É¨»n¤·Ão (Employment at TISCO Group)
Á¡ºÉ°nÁ¦·¤¤µ¦µ¼» °ªµ¤Á}¦¦¬´£·µ¨ ¨»n¤·ÃoÅoÎµ® “®¨´·´·µ»¦·” (Business Code of Conduct)
¹ÊÁ¡ºÉ°Âªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦Á}¡¨Á¤º°¸ °´¤ ®¨´ÁrÁ®¨nµ¸Ê³o°Åo¦´µ¦Áµ¦¡Â¨³·´·µ¤Ä»µ¸ÉÂ¨³»Ã°µ Ã¥
iµ¥¦·®µ¦³ÎµÁ·µ¦nµÇ ¸ÉÎµÁ}Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ¤¸µ¦·´·µ¤®¨´ÁrÁ®¨nµ¸ÊÄ»¦³´´Ê ¹É¡´µ¸ÉÅ¤n·´·µ¤ “®¨´·´·
µ»¦·” ´¨nµª³Å¤nµ¤µ¦Îµµ´¨»n¤·Ãon°ÅÂ¨³³o°¼ °Ä®o°°µ¨»n¤·Ão
¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥Äµ¦ªnµoµ¦³¥³¥µª µ¦¡oµ³µ¦oµ³Á· ¹ÊÁ¡µ³Ä¦¸µ¦ iµ g®¨´µ¦ °¨»n¤·Ão µ¦
¦³Îµªµ¤·Äµ»¦· µ¦Á¬¸¥°µ¥» µ¦¨µ°°Ã¥¤´¦Ä Â¨³µ¦¦³Îµ¹ÉÁ oµ nµ¥o°°°µµµ¤¸ÉÎµ®Ä¦³Á¸¥Â¨³
o°´ ´¸É¨»n¤·Ão³Á¸¥Åªo´¦³¦ªÂ¦µÁnµ´Ê Á¤ºÉ°ÄÈµ¤¸É¨»n¤·ÃoÅ¤nµ¤µ¦Îµ¦®nª¥µ®¦º°®nª¥»¦·ÄÅªoÅo
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦
¨»n¤·Ão³ÎµÁ·µ¦Ánµ¸É¤ª¦Á¡ºÉ°®¨¸Á¨¸É¥µ¦Á·£µª³µ¦ªnµµÂ¨³Á¡ºÉ°·´·Ä®oÁ}Åµ¤®¤µ¥Â¦µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥³
¡¥µ¥µ¤Ä®o¡´µ °¨»n¤·ÃoÅo¦´ªµ¤Áº°¦o°o°¥¸É»Ánµ¸É³Á}ÅÅo
4. µ¦¦³Á¤·¨Â¨³µ¦¡´µ»¨ (People Assessment and Development)
4.1 µ¦¦³Á¤·¨
µ¦¦oµ»nµ»¨Á¦·É¤oµ»£µ¡ °»¨¸É¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤´¨¥»r ª´¦¦¤ ÁÃÃ¨¥¸ Â¨³£µ¡Âª¨o°¤
°¨»n¤·Ão ´´Êµ¦¦³Á¤·¨¡´µ¹Á· ¹Ê» ´Ê°´´ÊÂnµ¦´Á¨º°¡´µÄ®¤n¹µ¦Á¨ºÉ°ÎµÂ®n µ¦¡´µ°µ¸¡µ¦
Îµµ Â¨³µ¦ªµÂº°ÎµÂ®n iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¤¸®oµ¸É´®µÁ¦ºÉ°¤º°Äµ¦¦³Á¤·Ä®oÄ¦³´°r¦ Â¨³®nª¥»¦·Ân¨³®nª¥
¤¸°·¦³Äµ¦¦´ÄoÁ¦ºÉ°¤º°´¨nµª£µ¥ÄoÎµÂ³Îµ ° iµ¥¦´¡¥µ¦»¨Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´£µ¡Âª¨o°¤µ¦·´·µ °Ân¨³Â®n
Ã¥µ¤µ¦¦´¬µ¤µ¦µ»£µ¡»¨ °°r¦ÅªoÅoÄ ³Á¸¥ª´
4.2 µ¦¡´µ»¨
Á¡ºÉ°Ä®o°r¦¤¸ªµ¤Á¦·Á·Ã°¥nµn°ÁºÉ° µ¦¡´µ¡´µ¹ÉÁ}¦´¡¥µ¦¸ÉÎµ´¸É»¹º°Á}Ã¥µ¥¸ÉÎµ´
°¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ª´¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o ¨»n¤·Ão¹¤¸Ã¥µ¥´»Ä®o¤¸µ¦¡´µ´ÊÄnª °ªµ¤o°µ¦ °°r¦Â¨³µ¦
¡´µnª»¨ °¡´µÁ° ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¡´µ¸É¥´É¥ºoª¥µ¦Á¦¸¥¦¼oÃ¥Á°°¥nµn°ÁºÉ° ª´¦¦¤Äµ¦Á¦¸¥¦¼o °¡´µ¸Ê
³n¨Ä®o¨»n¤·Ão¡´µÁ}°r¦¸É¤¸¦³··£µ¡¼°¥nµn°ÁºÉ°n°Å
Ä¦³´°r¦ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¤¸®oµ¸ÉÄ®oªµ¤¦¼oÂ¨³¡´µ´¬³ªµ¤µ¤µ¦Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦Â n ´ °¦·¬´ Ä¦³´
µ¥»¦· iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¤¸®oµ¸ÉÄ ®oÎµÂ³ÎµÄoµÁ·Â¨³ª·¸µ¦¡´µÁ¡ºÉ°Ä®oµ¦Á¦¸¥¦¼oÂ¨³µ¦¡´ µo»oµ»¨µ¦¤¸
¦³··£µ¡¼»Â¨³Á}µ¦Á¡·É¤nµÄ®o´»¦·Ã¥¦ª¤ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¥´¤¸®oµ¸ÉÁÈ´¹ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³ªµ¤µ¤µ¦ °®nª¥
»¦·nµÇ Ä¨»n¤·ÃoÅªooª¥
5 µ¦¦·®µ¦ªµ¤oµª®oµµª·µ¸¡ (Career Management)
Á¡ºÉ°Á}Â¦¦³»oÎµ®¦´¡´µÂ¨³Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµªµ¤Â ÈÂ¦nÄ®o´°r¦ ¡´µ»¤¸Ã°µoµª®oµÄ¸ª·µ¦Îµµ
´ÊÄ¦³´Á¸¥ª´Â¨³Ä¦³´¼ ¹Ê ¨»n¤·ÃoÁoÁ¦ºÉ° “µ¦Á¨ºÉ°ÎµÂ®nµ£µ¥Ä” Îµ®¦´ÎµÂ®nµ¸Éªnµ°¥¼n ¥ÁªoÄ¦¸¸É£µ¥Ä
°r¦Å¤n¤¸¼o¸ÉÁ®¤µ³¤ ¹³¡·µ¦µ»¨£µ¥°
¨»n¤·ÃoÁdªoµÎµ®¦´µ¦¡´µÂ¨³ªµ¤oµª®oµÄ¸ª·µ¦ÎµµÄ»¦³´´Ê £µ¥Ä¨»n¤·Ão´Ê£µ¥Ä®nª¥»¦·
Á¸¥ª´Â¨³ oµ¤®nª¥µ µ¦ºÉ°µ¦Á¸É¥ª´µ¦¡´µÂ¨³ªµ¤oµª®oµÄ¸ª·µ¦Îµµ¦³®ªnµ ®´ª®oµµ¥µÂ¨³¡´µ³o°¦³Îµ
°¥nµÁdÁ¥Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄÂ¨³Á¡ºÉ°Ä®oªµ¤µ®ª´Á}¸ÉÁ oµÄÃ¥´Á
6 µ¦¦·®µ¦¨µ (Performance Management)
µ¦¦·®µ¦¨µ¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°¦oµÄ®o¡´µ¤¸ªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦Ä®o¦·µ¦¸É¤¸»£µ¡Ân¨¼oµ Â¨³Á¡ºÉ°¦oµ´¤¡´£µ¡
Â¨³ªµ¤ÅªoÁºÊ°ÁºÉ°Ä¦³®ªnµ®´ª®oµÂ¨³¼o·´·µ Ä ³Á¸¥ª´µ¦¦·®µ¦¨µÁ}ªµ¤¦´·°°´Îµ´ °®´ª®oµ»¸É¤¸
µ®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨ µ¦Ä®oÎµÂ³ÎµÂ¨³µ¦¸ÊÂ³Âªµ°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Á}Á¦ºÉ°¤º°¸É¸¸É»Äµ¦¡´µ¨µÂ¨³Äµ¦nª¥Ä®o
¡´µÅo¡´µ´¬³ªµ¤µ¤µ¦ ° µ¦¦·®µ¦¨µ°¥nµ¤¸¦³··£µ¡¹ÉÁoµ¦¦³¨ÎµÁ¦Èµ¤ª´»¦³r¸Éo°µ¦Á}
ªµ¤¦´·°®¨´ °®´ª®oµ» Ã¥®´ª®oµ³o°¤¸ªµ¤´ÊÄ Â¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo¦³Â¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦¨µ ¹É°r¦³°
°¦³Â¨³ª·¸µ¦¦·®µ¦¨µÅoÂÅªoÄÂªµÂ¨³¼n¤º°·´·¹É¦³°Ã¥µ¥¸Ê Ã¥ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨¤¸®oµ¸É¡´µ¦´¦»
Â¨³¦´¬µÂªµÂ¨³¼n¤º°·´·´¨nµª
7 nµ°ÂÂ¨³ª´·µ¦¡´µ (Employee Compensation and Benefits)
¨»n¤·Ãoº°ªnµ¡´µÁ}¦´¡¥µ¦¸ÉÎµ´¸É»¸É³o°¼Â¨ÄÁ¦ºÉ° °» £µ¡Â¨³ªµ¤¨°£´¥Ä¸ª· Á¡ºÉ°Ä®o¡´µ
Îµµ°¥nµ¤¸ªµ¤» ¨»n¤·Ão¹Åo´Ä®o¤¸µ¦¦ª¦nµµ¥¡´µ¦³Îµ»e Á¡ºÉ°Ä®o¡´µÅo¦µ¹» £µ¡ °Á°Á¡ºÉ°µ¦¼Â¨
¦´¬µ¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³´Ä®o¤¸®o°¡¥µ¨Äµ¸ÉÎµµÁ¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤³ªÄµ¦¦´¬µ°µµ¦ÁÈiª¥
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¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥Äµ¦Ä®onµ°Â¸É¸ ¤¸Ã¦¦oµ¸ÉÁ}¦¦¤Â¨³¤¸¨Äµ¦¼ÄÄ®o´¡´µ ¨»n¤·ÃoÄoÃ¦¦oµ
nµ°ÂÄ¦¼Â¤µÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´¨´¬³ °µ °»rÂ¨³°»µ °¨µÂ¦µ Ã¥nµ°Â´¨nµª¦ª¤¹
Á·Áº° Ã´ Á·¼Ä´ÊÂ¸ÉÂ¨³´Â¦ ¦ª¤¹¦³´´¤ nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ Â¨³¨¦³Ã¥rª´·µ¦°ºÉÇ
¨»n¤·ÃoÄo¦³µ¦¦·®µ¦nµoµÂ Broad Banding Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦ÎµÁ·µ °°r¦¸É¤¸µ¦Ân¦³´´Êo°¥
¦³¸Ê¤¸ªµ¤¥º®¥»nÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦¦´´ªÁ oµ´µ¦Á¨¸É¥Â¨ °£µ¡¨µÅo Ã¦¦oµ °¦³¸ÊÎµÄ®o¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µ¡°¸É³
Ä®o¦µª´¨°ÂÂn¨µÂ¨³ªµ¤ÎµµÄª·µ¸¡¨°«´¥£µ¡ °¡´µ´ÊÄ¦³´¼oÁ¸É¥ªµÂ¨³¡´µ´ÉªÅ
Äµ¦Îµ®nµ°Â³Äo¦³´nµ°Â£µ¥°Â¨³ o°Îµ®oµªµ¤Á}¦¦¤£µ¥Ä °¨»n¤·ÃoÁ}Ár ¨»n¤·
Ão¥´¡·µ¦µªnµÅ¤nÁ¡µ³nµ°ÂÁnµ´Ê¸ÉÁ}Â¦¼ÄÎµ®¦´¡´µ µ¦´ÊÁjµ®¤µ¥¦nª¤´¦³®ªnµ®´ª®oµÂ¨³¡´µnµ¦³
¦·®µ¦¨µ¦·´·µ (Performance Management System) ªµ¤´¤¡´r¸É¸¦³®ªnµ´ µ¦¡´µÂ¨³ªµ¤oµª®oµÄª·µ¸¡Ã¥¦ª¤Èº°
Á}·ÉÎµ´¸É³¦´¬µ¦´¡¥µ¦»¨°´¤¸nµÅªoÅo°¥nµ¸
¨»n¤·ÃoÄ®o¦µª´¨°ÂÂn¡´µÄ¦¸´n°Å¸Ê
7.1

nµ°Âµ¤µ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°

µ»ÎµÂ®nÄ¨»n¤·Ão¤¸µ¦Îµ®µ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°ÅªoÄ¦³ Broad Banding µÂn¨³ÎµÂ®n¤¸
µ¦Îµ®°´¦µnµ°ÂÅªo¹ÉÁ}¨µµ¦Îµ¦ª o°¤¼¨ °¨µ Â¨³µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦¦´µ (Benchmarking) ¼oÎµµ³Åo¦´
nµ°Â£µ¥Ä °Á °´¦µnµ°Â °µµ¤ Band ´Ê Ç nµ°Â °¡´µÂn¨³³¡·µ¦µµ´¬³ ªµ¤¦¼o
¡§·¦¦¤ ´«· Â¨³«´¥£µ¡Äµ¦¤¸nªnÁ¦·¤»¦·
7.2

nµ°Âµ¤¨µ

ª´»¦³rÂ¨³Ájµ®¤µ¥¨µ °¡´µÂn¨³³Îµ®Â¨³¨´Ä°oe ¡´µ¸Éµ¤µ¦ÎµÅoµ¤
Ájµ®¤µ¥¤¸··Åo¦´¦µª´¨Ä¦¼Á·Ã´ ®¦º°Á·¼Ä ®¦º°¦µª´¨Ä¦¼°ºÉÄµ¤¸É¨»n¤·Ão¦³µ«Îµ®
¦³Á£»¦·¸ÉÂnµ´Ä¨»n¤·Ãoµ¤µ¦Åo¦´nµ°ÂÄ¦¼Â¸ÉÂnµ´Åµ¤¸É iµ¥¦·®µ¦ ¦³µ
Áoµ®oµ¸É¦·®µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦Á®È¤ª¦ ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°¨ÎµÁ¦È °»¦·
8 µ¦ÎµÁ·µ¦oµ¦´¡¥µ¦»¨ (Human Resource Administration)
Á¡ºÉ°·´·µ¤®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥ o°´´oµÂ¦µ°¥nµÁ¦n¦´ µ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇ ´Ê®¤Äoµ¦´¡¥µ¦»¨ °
¨»n¤·ÃoÄnª¸ÉÁ¸É¥ª´®¤µ¥Â¦µ³¦ª¤°¥¼n¸É iµ¥¦´¡¥µ¦»¨Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦´µ¦Åo°¥nµ¼o°Á®¤µ³¤ Ã¥µ¥Â¨³/®¦º°µ¦
ÎµÁ·µ¦oµ¦´¡¥µ¦»¨ÄÇ ¸É ´´®¤µ¥Â¦µ °¦³Á«³¼¥Á¨·Ã¥°´Ã¤´· ¦ª¤¹µ¦Îµ®¦³Á¸¥·´·Ä®o°¨o°
´®¤µ¥Â¦µ¸ÉÅoÎµ®°°¤µÄ®¤n
µ¦ÁÈ´¹ o°¤¼¨Á¸É¥ª´¡´µ °¨»n¤·Ão³¦ª¤°¥¼n¸É iµ¥¦´¡¥µ¦»¨ Á¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦¦´¡¥µ¦»¨ ´ÊÄ¦³´¼
Â¨³¦³´´ÉªÅ µ¦Ã°®¦º°Á¨¸É¥µ³£µ¡ °¡´µÄ®nª¥»¦·Ä£µ¥Ä¨»n¤·Ão³o°ÎµÁ·µ¦µ¤ÂªµÂ¨³ª·¸·´·oµ
¦´¡¥µ¦»¨ °¨»n¤·Ão
9 µ¦ªµÂº°ÎµÂ®n (Succession Planning)
Á¡ºÉ°Á}µ¦Á¦¸¥¤°r¦Ä®o¡¦o°¤Îµ®¦´°µ µÄÎµÂ®nÎµ´Ç ´Ê®¤³o°¤¸µ¦¡´µ´ª¼oº°ÎµÂ®nÂ¨³
¤¸µ¦ªµÂµ¦¡´µÅªoÃ¥¨³Á°¸¥ µ¦ªµÂ¦´nªµ³Îµ´¼Â¨Ã¥¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦ ¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ Â¨³³¦¦¤µ¦
¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Ã¥µ¦´»µ iµ¥¦´¡¥µ¦»¨
´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â °¦·¬´Îµ®oµ¸É¼Â¨Ä®o¤¸µ¦´ÎµÂº°ÎµÂ®n °¼o¦·®µ¦¼» °
¦· ¬´  Ä¨»n ¤ ·  Ão Á¡ºÉ ° Ä®o  µ¦Î µ Á·  » ¦ ·  Á}  Å°¥n µ ¦µ¦ºÉ  Â¨³n ° ÁºÉ °  Ã¥³Î µ Á·  µ¦ªÂ´  ¨n µ ªÁ}  ¦³¥³Ç ¨°
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â °¦·¬´Ä®n³Îµ®oµ¸É´Á¨º° Â¨³Á°ºÉ°»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤n°³¦¦¤µ¦
¦·¬´ Á¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®n¼o¦·®µ¦¦³´¼ Ä¦·¬´ Â¨³¦·¬´¥n°¥¸É¤¸´nª¦µ¥ÅoÁ·ªnµ¦o°¥¨³ 25 °¦µ¥Åo¦ª¤ °¨»n¤
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8.8.3 µoµµ¦¡´µ°r¦
¨»n¤·Ão¥´ ÎµÁ·Ã¦µ¦Á¡ºÉ°µ¦¡´ µ°¥nµn°ÁºÉ° µ¤®¨´µ¦¸É¤»nÁoÅ¼nªµ¤Á}°r¦Â®nµ¦Á¦¸¥¦¼o (Learning
Organization) Ã¥Åo¤¸µ¦´´Ê¦·¬´«¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão (TISCO Learning Center Co., Ltd.) Á}®nª¥µ¹É¤¸Ájµ®¤µ¥Äµ¦ªµÂµ¦
¡´µÂ¨³´®¨´¼¦µ¦Á¦¸¥¦¼oÁ¡ºÉ°Á¦·¤¦oµªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Ä®o´°r¦ nµµ¦¡´µ«´¥£µ¡Â¨³¦³··¨, µ¦Á¡·É¤¨¨·, Â¨³
µ¦¡´µ«´¥£µ¡ªµ¤Á}¼oÎµ Ã¥µ¦¡´µ°r¦Â¨³»¨µ¦Ä»¦³´´Ê Á¡ºÉ°¡´µÂ¨³Á¦·¤¦oµ«´¥£µ¡Ä®o´¦´¡¥µ¦»¨Ä®o
µ¤µ¦·´·µÅo°¥nµÁÈ¤¦³··£µ¡ ¹É·ÉÁ®¨nµ¸ÊÅoÎµÄ®oÁ·µ¦Á¨¸É¥Â¨n°°r¦°¥nµ¤µÂ¨³Îµ¤µ¹Éµ¦¡´µÁ·¥»«µ¦r
°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥¦³®ªnµe ¨»n¤·ÃoÅo¤¸µ¦´®¨´¼¦µ¦¡´µnµ Ç ´¸Ê
1. Ã¦µ¦¡´µÁoµ®oµ¸ÉÄ®o¦·µ¦·µ µÂ¨³Áoµ®oµ¸É¨¼oµ´¤¡´r (Teller Academy and Relationship Managers)
Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦·µ¦¨¼oµµµ¦Á}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦oµªµ¤¡¹¡°Ä¼» ¨»n¤·ÃoÅo¤¸µ¦¦nµ®¨´¼¦Á¡µ³Á¡ºÉ°
¡´µÁoµ®oµ¸ÉÄ®o¦·µ¦·µ µ (Teller Academy) Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³¸É³Á}Äµ¦Ä®o¦·µ¦Åo°¥nµÁ¸É¥ªµ Ã¥¥´Îµ¹¹µ¦
¦·µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Åo°¥nµÁ®¤µ³¤ Â¨³¦oµªµ¤¡¹¡°Ä¼»Ä®o´¨¼oµÅo Ã¥¤¸µ¦´°¦¤Îµ®¦´¡´µÄ®¤n» Â¨³¤¸
µ¦´µ¦°¦¤ÊÎµÁ}¦³¥³ Ç °¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Îµ®¦´¡´µ¸É°°Å·´·®oµ¸ÉÄµ µ Ç °µµ¦ °¥nµn°ÁºÉ°
°µ´Ê µ¦¦oµªµ¤¡¹¡°ÄÄ®o´¨¼oµ ¥´o°°µ«´¥¼oÂ³Îµ¨·£´rµµ¦Á·¸Éµ¤µ¦Ä®o o°¤¼¨Â¨³¦·µ¦Åo°¥nµ
¦oª ªoµ ªµ Â¨³Á®¤µ³¤´°»·´¥µµ¦Á· °¨¼oµ ¨»n¤·ÃoÅo¤¸µ¦¡´µÁoµ®oµ¸É¨¼oµ´¤¡´r (Relationship Managers)
¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµÂ¨³ªµ¤¦¼oµoµµ¦Á· Á¡ºÉ°¸É³Ä®o¦·µ¦¨¼oµÄ»¨»n¤ Ã¥°µµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµ¨»n¤¸· ¹ÉÁ}ªµ¤
Á¸É¥ªµÁ·¤ °¨»n¤·ÃoÂ¨oª ¥´¤¸µ¦¡´µ¸¤Áoµ®oµ¸É ¸É³Ä®o¦·µ¦Ä®o´¨¼oµ¨»n¤ ¦µ¥¥n°¥Åo°¥nµ¦ª¦ Ã¥¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤
Á¸É¥ªµÁnÁ¸¥ª´ Á¡ºÉ°Ä®oÁjµ®¤µ¥Äµ¦ ¥µ¥¸¤ µ¥Â¨³¦·µ¦¨¼oµµ¤Âµ®¨´ °°r¦Á}ÅÅo°¥nµ¦µ¦ºÉ
2. Ã¦µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµoª¥·ÃoÂ¦r (Branded Customer Service)
Á¡ºÉ°¦´¬µ¤µ¦µµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµ °·Ão Â¨³µ¦·´·µ¤Âªµ¸É³Á}°r¦¸ÉÁo¨¼oµÁ}®¨´ (Client Centric
Organization) Ã¦µ¦µ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµoª¥·ÃoÂ¦r¹ÉÁo¹ªµ¤Îµ´Äµ¦¤»nÁo»£µ¡ °µ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµÁ¡ºÉ°Á¡·É¤¦³´
ªµ¤¡¹¡°ÄÂ¨³ªµ¤¦´£´¸ °¨¼oµ ¦ª¤´ÊÁ¡ºÉ°¦´¦»«´¥£µ¡®¨´Â¨³¨µ¦·´·µ °°r¦ ¨»n¤ÃoÅoÎµÁ··¦¦¤nµÇ
°µ·Án µ¦Îµ¦ªÂ¨³ª·´¥µ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµ (Customer Service Research and Survey) Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°¸É³Á oµ¹ªµ¤o°µ¦
ªµ¤µ®ª´ Â¨³ªµ¤¡¹¡°Ä °¨¼oµ¨»n¤·Ão¸É¤¸n°µ¦Ä®o¦·µ¦ °¡´µ ¨ °µ¦ª·´¥¸ÉÅo´Ê³¼ÄoÁ}¡ºÊµ °Ã¦µ¦¸É
³n¸Ê¹¤µ¦µ¡§·¦¦¤Â¨³´«·Äµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµÄnª °¡´µ¼o¸É¦´·°·n°´¨¼oµÃ¥¦´Ê®¤ °¨»n¤·Ão
Â¨³¦³®ªnµe Åo¤¸µ¦»n¤ª·´¥Â¨³¦ª°»£µ¡µ¦Ä®o¦·µ¦°¥nµn°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦ÂnÄÅoªnµ ¦¼Âµ¦Ä®o¦·µ¦¸ÉÁ· ¹Ê¦·
Á}Åµ¤¸ÉÅoªµÅªo Â¨³µ¤µ¦¦oµ¦³¡µ¦r¸Énµ¡¹ÄÎµ®¦´¨¼ oµ¼o¦´¦·µ¦Åoµ¤Ájµ®¤µ¥ Â¨³Á¡ºÉ°Ä®oµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤Â
Á}Å°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¨»n¤·ÃoÅo´»Ä®o¤¸µ¦¡´µÁ¦·¤¦oµ¦³··£µ¡ °»¨µ¦ Â¨³°r¦°¥nµn°ÁºÉ° Ã¥Äe2553
¤»nÁo f°¦¤Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ«´¥£µ¡Â¨³¦³··¨ ¦ª¤´Ê´Îµ¼n¤º°oÂµ¦·´·µ¸ÉÁ}Á¨·« Ã¥¤¸Ájµ®¤µ¥¨»n¤¡´µ¼o¤¸®oµ¸É
·n°Â¨³¦oµªµ¤´¤¡´r´¨¼oµ ¨»n¤¡´µÄ®o¦·µ¦·µ µ (Teller) Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤¡¦o°¤Äµ¦·´·®oµ¸É °¥nµ¼o° ¦oª
¦ªÁ¦Èª ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°Ä®oµ¦¦·µ¦¸ÉÁo Customer Centric °¥nµ¦¼¦¦¤
3. µ¦ f°¦¤µ¤Ã¥µ¥°r¦
Änª °µ¦ f´¬³Á¡µ³µ ®nª¥µnµÇ ³¤¸Âµ¦°¦¤Á¦·¤¦oµªµ¤¦¼oÄ®o´»¨µ¦¸ÉÂnµ´ Ã¥®nª¥µ
¡´µ»¨µ¦³´®µ®¨´¼¦Ä®oµ¤ª´»¦³rµ»¦· °Ân¨³®nª¥µ ®¨´¼¦Á¡ºÉ°¡´µ£µª³¼oÎµ ®¨´¼¦¸ÉÁoÄ®oªµ¤Á oµÄ
¦³Á¸¥ Â¨³µ¦j°´ªµ¤Á¸É¥
4. Ã¦µ¦¡´µ¼o¦·®µ¦ f®´ (Executive Trainee)
¨»n¤·Ão´Ä®o¤¸Ã¦µ¦¡´µ¼o¦·®µ¦ f®´ (Executive Trainee) ¤µ°¥nµn°ÁºÉ° oª¥Á¨ÈÁ®Èªnµµ¦¡´µ¡´µ¸É¤¸
«´¥£µ¡Á}·ÉÎµ´ ¡´µ¸ÉÅoÁ oµÃ¦µ¦¸Ênª®¹ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°¤µµ¡´µ¤¸¤¸«´¥£µ¡ Â¨³°¸nª®¹É¤µµ¡´µ¸É¤¸
¦³µ¦rµ¦ÎµµÄ¨»n¤·Ão ¼o¦´µ¦°¦¤³Åo¦´µ¦°¦¤Á¸É¥ª´»¦·nµÇ ¨¥»rÄµ¦ÎµÁ·»¦· {´¥Â®nªµ¤ÎµÁ¦È (Key
success factor) £µª³¼oÎµÂ¨³µ¦´µ¦µ¤®¨´¦¦¤µ£·µ¨ Ã¥ª·¥µ¦¼o¦»ª»·´Ê£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°r¦ Á¡ºÉ°®¨n°®¨°¤Ä®oÁ}
TISCO Officer Â¨³Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤¸É³Á}¼o¦·®µ¦ °¨»n¤·ÃoÄ°µ
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5. Ã¦µ¦¨¼ {nµ·¥¤Â¨³ª´¦¦¤°r¦
¡´· °·Ão¦»p º° Á}µ´µ¦Á·¸É¦³°»¦·oª¥¤µ¦µ¼» °µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ Á¦µ»n¤Á ¦oµ¦¦r
»nµ¸É¥´É¥º Á¡ºÉ°¨¼oµ ¼oº°®»o ¡´µÂ¨³´¤ ¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´Äµ¦¦³®´¦¼oÂ¨³nÁ¦·¤Ä®o¡´µ¥¹¤´ÉÄnµ·¥¤°r¦
º° ªµ¤Á¸É¥ªµ (Mastery) ªµ¤ºÉ°´¥r (Integrity) ªµ¤nµÁºÉ°º° (Reliability) Â¨³ÄnÄÄ¨¼oµ (Customer Focus) Ã¥°°Â
®¨´¼¦ f°¦¤°¥nµ´Á Â¨³ ¦¦»Åªo·¦¦¤¡´µnµ Ç
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9.
9.1

µ¦ª»¤£µ¥Ä
¦»£µ¡¦ª¤µ¦ª»¤£µ¥Ä

¨»n¤·ÃoÅoÄ®oªµ¤Îµ´n°¦³ª»¤£µ¥ÄÁ}°¥nµ¥·É Ã¥ÁoÄ®o¤¸ªµ¤Á¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤´µ¦ÎµÁ·»¦· µ¤µ¦
j°´¨»n¤·ÃoÅ¤nÄ®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥®¦º°µµ¦¸É¼o¦·®µ¦®¦º°¼o·´·µ³ÎµÅÄo®¦º°®µ¦³Ã¥rÃ¥¤·° Ä ³Á¸¥ª´ÈÅoÄ®o
ªµ¤Îµ´n° o°Á°Â³ o°·Á®È °¼o°´¸°·¦³Â¨³¼o¦ª° °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ¦ª¤Å¹®nª¥µÎµ´¼Â¨nµÇ¸É
Á¸É¥ª o°
Äµ¦ÎµÁ·µ£µ¥ÄoÂ»¦· °»®nª¥µ ¤¸Ájµ®¤µ¥Â¨³ÂªµÄµ¦·´·µ¸É´ÁÂ¨³µ¤µ¦ª´¨µÅo Á¡ºÉ°µ¦
·´·µ°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ´Ê¸Ê¨»n¤·ÃoÅoÎµ®Âµ µ¦ f°¦¤Á¡·É¤ªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³ °¼o·´·µÄ¦³´nµÇ Á¡ºÉ°Á¡·É¤
¦³··£µ¡Â¨³¨ o°·¡¨µ¸É°µÁ· ¹Êµµ¦·´·µ ´Ê¥´´Ä®o¤¸¼n¤º°µ¦·´·µÂ¨³¼n¤º°µ¦Äoµ¦³µ¦Á« Á¡ºÉ°
¦oµªµ¤Á oµÄÂ¨³µ¦·´·µ¸É¼o°µ¤¦³Á¸¥·´· °°r¦
¦³ª»¤£µ¥Ä °¨»n¤·Ão°¥¼n£µ¥Äoµ¦¼Â¨ °³¦¦¤µ¦¦·¬´nµµ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Â¨³³¦¦¤µ¦¦ª°
Ã¥Ã¦¦oµÎµ´ °¦³ª»¤£µ¥Ä °¨»n¤·Ão¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´ÂÄ®oµ 8-2
¨»n¤·Ão¤¸µ¦µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸Â¨³ª»¤£µ¥ÄÂ¦ª¤«¼¥r°¥¼n¸É¦·¬´Â¨³Á}Åµ¤Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥¤¸Ã¦¦oµÎµ´´¸Ê
1. ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °¦·¬´ ¼Â¨¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä´Ê®¤ °¨»n¤·ÃoÃ¥Îµ¹¹µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸Â¨³Ár
µ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ¹É¤¸µ¦Ân´Ê³¦¦¤µ¦Á¡µ³·oµnµÇ Îµ®¦´¦·¬´¹ÉÁ}¦·¬´Ä®n ¤¸µ¦
Ân´Ê³¦¦¤µ¦Á¡µ³·oµÁ¡ºÉ°¼Â¨ªµ¤Á¸É¥Â¨³ª»¤µ¦·´·µ¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥Ân°°Á} ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µ Â¨³³¦¦¤µ¦ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥°ºÉÇ¦ª¤¹µµ¦·Ão´Ê ¤¸µ¦
Ân´Ê³¦¦¤µ¦Á¡µ³·oµÁ¡ºÉ°¼Â¨ªµ¤Á¸É¥Â¨³ª»¤µ¦·´·µ¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä®o°¨o°´ªµ¤Îµ´Â¨³ªµ¤´o° °
»¦·¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥Ân°°Á} ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°Â¨³³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸{®µ
Ã¥¤¸µ¦Îµ®ÂªÃ¥µ¥Îµ®¦´µ¦ª»¤£µ¥Ä¦ª¤Å¹Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ Â¨³
Îµ®µªµ¤¦´·°°¥nµÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦´Á
³¦¦¤µ¦Á¡µ³·oµnµÇ °¦·¬´
x ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Îµ®oµ¸É¡·µ¦µÎµ®Ã¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ÂªµÂ¨³ o°Îµ®Äµ¦¦·®µ¦ªµ¤

Á¸É¥ Â¨³ªµ³ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ °¨»n¤·Ão°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦¼Â¨Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥¸É¦oªÂ¨³´
µµ¦r
iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Îµ®oµ¸É´»µ¦¼Â¨Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ °¨»n¤·Ão µ¤ÂªµÂ¨³ o°Îµ®Äµ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ´Ä®o¤¸µ¦¦µ¥µµ³ªµ¤Á¸É¥n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³
µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥¸É°µÁ· ¹Êµµ¦ÎµÁ·»¦·Ä®¤n °¨»n¤·Ão
x ³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µ ¤¸®oµ¸É¡·µ¦µ¦³Á¸¥·´·Äµ¦ª»¤£µ¥Ä ·µ¤¦³ÁÈ{®µ Â¨³

o°¦o°Á¦¸¥nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦ª»¤£µ¥Ä Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦¼Â¨Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥µµ¦ÎµÁ·µ°¥nµ´Éª¹ Ã¥¤¸
®nª¥µÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥ÄÁ}®nª¥µ´» ¹É¦³°oª¥®nª¥µÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä °µµ¦, ¦·¬´
®¨´¦´¡¥r Â¨³¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ¤¸®oµ¸ÉÎµ´Â¨³ª»¤µ¦·´·µ Â¨³¼Â¨·µ¤¦³µ¦¦ª°Â¨³
ª»¤£µ¥ÄÄµ¦·´·µÄ¦³´¦µ¥µ¦ Â¨³¦µ¥µn°®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä Á¡ºÉ°ªµ¦Îµ´Â¨³ª»¤
Äµ¦·´·µÄ¦³´¦µ¥µ¦ Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦Îµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä°¥nµÁ¡¸¥¡°´ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Êµµ¦·´·µ ´Ê¥´
°¨o°´ o°Îµ®£µ¥Ä ¨°®¤µ¥Â¨³ o°Îµ®¸É¤¸µ¦´´Äoµµµ¦
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 9 µ¦ª»¤£µ¥Ä
x ³¦¦¤µ¦ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« ¤¸®oµ¸ÉÎµ®Âªµµ¦¡´µÁÃÃ¨¥¸µ¦Á« Îµ®Âªµ·´·Â¨³µ¦Äo

°»¦roµÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ¦ª¤¹¦³ o°¤¼¨´Êoµªµ¤¦oªÂ¨³ªµ¤¨°£´¥ ° o°¤¼¨
³¦¦¤µ¦Á¡µ³·oµnµÇ °µµ¦Â¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉ Ç
x ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ °µµ¦·Ão Îµ®oµ¸Éª»¤¼Â¨µ¦¦´Ã¥µ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ä£µ¡¦ª¤ °¦·¬´¤µ

·´·Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨Ä®nª¥µnµÇ °µµ¦
iµ¥¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Îµ®oµ¸É´»µ¦¼Â¨Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥Ã¥¦ª¤ °µµ¦ µ¤ÂªµÂ¨³ o°Îµ®Äµ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ´Ä®o¤¸µ¦¦µ¥µµ³ªµ¤Á¸É¥n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³
µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥¸É°µÁ· ¹Êµµ¦ÎµÁ·»¦·Ä®¤n
x ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° °µµ¦·ÃoÂ¨³¦·¬´¥n°¥°ºÉ¸ÉÎµ»¦·µ¦Ä®o·ÁºÉ° Â¨³³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸

{®µ °µµ¦·Ão ¤¸®oµ¸ÉÎµ®Âªµµ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° Â¨³ª»¤¦³Á¸¥·´·Äµ¦Ä®o·ÁºÉ°¦³´¦µ¥µ¦
Á¡ºÉ°Ä®o¤¸µ¦¼Â¨Â¨³ª»¤ªµ¤Á¸É¥oµ·ÁºÉ°¸É¦oª ´Ê¸Ê¤¸µ¥ª»¤·ÁºÉ°Á}®nª¥µ´»Äµ¦¦³Á¤·Â¨³
·µ¤ª»¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°Ä¦³´¦µ¥µ¦ °µ¸Ê¥´¤¸®nª¥µ°µ·ÁºÉ° (Credit Review) Îµ®oµ¸É°µ
Â¨³¦ª°¦³ªµ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°Ä®oÁ}Åµ¤®¨´Ár
2. ³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´ Îµ®oµ¸ÉÃ¥°·¦³¸É³¦ª°µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¹É´Îµ
Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦»e Ã¥Á¦¸¥Á¸¥´ªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ· ¹Ê´¨»n¤·Ão ªÃ¥µ¥Â¨³ÂªµÄµ¦ª»¤£µ¥Ä °
®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ¦ª¤¹¼Â¨Îµ®Âªµ °³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µÂ¨³³¦¦¤µ¦¦ª°Ä¦·¬´
¥n°¥nµÇ Á¡ºÉ°¦³Á¤·ªµ¤¼o°Â¨³Ã¦nÄ °µ¦¦µ¥µµ³µµ¦Á· °¦·¬´ Â¨³¦³Á¤·ªnµ¤¸¦³µ¦ª»¤Â¨³¦ª°
£µ¥Ä°¥nµÁ¡¸¥ ¡°Ä»µ¦·´·µ Â¨³Á}Åµ¤ o° Î µ®®¤µ¥Â¨³ o° Îµ®¸É¤¸ µ¦´ ´Äoµµµ¦ Â¨³ÎµÁ°Ä®o
³¦¦¤µ¦¦·¬´¡·µ¦µn°Å Îµ®¦´¦·¬´¥n°¥°ºÉ¸É¤¸ªµ¤Îµ´Â¨³°¥¼n£µ¥Äoµ¦Îµ´¼Â¨ °µµ¦³Îµ®Ä®o¤¸³¦¦¤µ¦
¦ª°Â¨³µ¦¦µ¥µ¦³µ¦ª»¤Â¨³¦ª°£µ¥Ä °Ân¨³¦·¬´ Ã¥Änª °µµ¦·Ão´Ê³¦¦¤µ¦¦ª° °
µµ¦³¼Ân´ÊÃ¥¦·¬´ Ã¥¤¸Îµ®oµ¸ÉÃ¥°·¦³¸É³¦ª°µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä °µµ¦Â¨³
¦³Á¤·ªµ¤¼o°Â¨³Ã¦nÄ °µ¦¦µ¥µµ³µµ¦Á· °µµ¦ Â¨³µ¦·´·µÁ}Åµ¤ o°Îµ®®¤µ¥Â¨³ o°Îµ®
¸É¤¸µ¦´´Äoµµµ¦ Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª° °µµ¦³¦µ¥µ¦³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´ Îµ®¦´µ¦¦ª°
ª»¤£µ¥Ä¦·¬´°ºÉ Ç ³¦µ¥µ¤µ¸É³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´Ã¥¦
µi ¥¦ª°£µ¥Ä¤¸®oµ¸É¦ª°µ¦·´·µÂ¨³¦µ¥µ¦n°³¦¦¤µ¦¦ª° Ã¥¤¸µ¦¦ª°µ¦·´·µ
µ¤ÂªµÂ¨³¦³Á¸¥·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ´Ê¥´¦³µµ´ iµ¥¦·®µ¦Â¨³®nª¥»¦·¸ÉÁ¸É¥ª o° Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡ °¦³µ¦
¦ª°Â¨³ª»¤£µ¥Ä
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 9 µ¦ª»¤£µ¥Ä
9.1.1 ¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦¦ª°
Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo´¦³»¤¦ª¤ 13 ¦´Ê (Á oµ¦³»¤¦»nµ¦ª¤ 11 ¦´Ê Â¨³Á oµ¦³»¤ 2 Ä 3 °¦¦¤µ¦
¦ª°´Ê®¤¦ª¤ 2 ¦´Ê) Ã¥ÅoÎµÁ·µ¦¸ÉÎµ´´n°Å¸Ê


¦µ¥µµµ¦Á·: ¦³»¤¦nª¤´¼o°´¸»Å¦¤µ Á¡ºÉ°°µµ¦Á·¦µ¥Å¦¤µÂ¨³µ¦Á·¦³Îµe Ã¥¡·µ¦µªµ¤
Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸¸É¦·¬´ÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·Â¨³ªµ¤¦oª °µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨n°ÎµÁ°n°³¦¦¤µ¦
¦·¬´ ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦Äo¤µ¦µµ¦´¸´Ä®¤n ¨¦³µµ¦¦´¨°´¦µ£µ¬¸Á·Åo··»¨n°µ³£µ¬¸
Á·Åo¦°µ¦´´¸ °¦·¬´ Â¨³µ¦ÁdÁ¥¨¦³µµ¦Á·¸ÉÁ· ¹Êµµµ¦rÊÎµnª¤Ä¦³Á«Å¥Ä®¤µ¥Á®»¦³°
µ¦Á·



µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³µ¦¦ª°£µ¥Ä: °µ¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³µ¦¦ª°£µ¥ÄÂ¨³¡·µ¦µ o°´Á¸É¦ª
¡Â¨³¦µ¥µÃ¥¼o°´¸Â¨³®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ¦³Á¤·ªµ¤Á}°·¦³ °®nª¥µ¦ª°£µ¥ÄÂ¨³°»¤´·Âµ¦
¦ª° ¨¥»r ´ª¸Êª´ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦·´·µ¦ª° ¦ª¤¹´¦ °®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä



µ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤Ár: ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦Á¡ºÉ°¦´¦µÂÂ¨³¦µ¥µÄµ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤Ár
¦³Îµe ·¦¦¤µ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤Ár ¦ª¤´Êµ£µ¡ °¸Â¨³µ¦¢j°¦o°ÎµÁ·¸µ¤®¤µ¥



¼o°´¸: ¦³Á¤·ªµ¤Á}°·¦³ °¼o°´¸ Â¨³¦´¦µÃ¥µ¥µ¦®¤»Áª¸¥ °®»onª¸É°´¸ ´Á¨º°Â¨³Á°ºÉ°
¼o°´¸n°³¦¦¤µ¦¦·¬´ Á¡ºÉ°ÎµÁ°n°¼oº°®»oÁ¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´· ´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦ª°ÅoÁ°Â³Ä®oÂn´Êµµª
¦´µ µ¨³ µ¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¼o°´¸ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Îµ®¦´e 2554 Ã¥³¦¦¤µ¦
¦ª°Á®Èªnµ ¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¦·¬´°´¸¦´°»µ¸É¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³¤¸¨µ¦·´·µÁ}¸É
¥°¤¦´Ã¥´ÉªÅ ¦ª¤´Ênµ°´¸¤¸ªµ¤¤Á®»¤¨



¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r: ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦Â¨³¼o°´¸ Á¡ºÉ°¦´¦µÂ¨³°µ
¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r Â¨³Ã¥µ¥µ¦Îµ®¦µµÎµ®¦´¦µ¥µ¦´¨nµªÄ®oÁ}Åµ¤
¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°Á®Èªnµ ¦µ¥µ¦´¨nµªÁ}¦µ¥µ¦·µ»¦· ®¦º°Á}¦µ¥µ¦¸É¤Á®»¤¨Â¨³
Á}¦³Ã¥r¼»n°¦·¬´  °µ¸Ê µ¦ÁdÁ¥¦µ¥µ¦´¨nµªÁ}Åµ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ Â¨³¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´
®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r



µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥: °µÂ¨³¦³Á¤·µµ¦ÎµÁ° °¼o¦·®µ¦ÄÁ¦ºÉ°ªµ¤¤¸¦³··¨ °¦³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°» µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ»¦·



°ºÉÇ: ¦´¦µ¨µ¦¦³Á¤·µ°r¦£µ¥°Â¨³¨µ¦¦ª°Ã¥µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Â¨³¦³Á¤·µ¦ÂoÅ ¦´¦» °
¦·¬´

³¦¦¤µ¦¦ª°Åo¦³Á¤·¨µ¦·´·µ °Á° Ã¥Á¦¸¥Á¸¥·¦¦¤¸ÉÎµ´ °³¦¦¤µ¦¦ª°´´¦
°³¦¦¤µ¦¦ª° ¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨³Âª·´·¸É¸ Â¨³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo·´·µµ¤®oµ¸ÉÂ¨³
ªµ¤¦´·°°¥nµÁ¡¸¥¡°Â¨³¤¸¦³··¨µ¤¸ÉÅoÎµ®ÅªoÄ´¦ °³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ
³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸ªµ¤Á®È°¨o°´¼o°´¸ªnµµ¦Á·Â¨³µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨µµ¦Á· °¦·¬´Á¡¸¥¡°Â¨³
¼o°µ¤¸Éª¦ ¦ª¤´ÊÁ}Åµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ Â¨³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸
¦³··£µ¡ Â¨³Åo·´·µ¤®¤µ¥ ¦³Á¸¥ Â¨³ o°Îµ® °®nª¥µÎµ´¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµÁ®¤µ³¤ µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÁ°µ¦
Â 4 ¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦¦ª°
9-3

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 9 µ¦ª»¤£µ¥Ä
9.2

ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦n°µ¦ª»¤£µ¥Ä

Äµ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´¦´Ê¸É 1/2555 Á¤ºÉ°ª´¸É 17 »¤£µ¡´r 2555 Ã¥¤¸¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦¦¤µ¦°·¦³Á oµ¦nª¤
¦³»¤¦» ³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É´ÎµÃ¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Â¨³¦ª°Ã¥
³¦¦¤µ¦¦ª° ¦»Åoªnµµµ¦¦³Á¤·¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´ÄoµnµÇ 5 nª º° °r¦Â¨³£µ¡Âª¨o°¤ µ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ µ¦ª»¤µ¦·´·µ ° iµ¥¦·®µ¦ ¦³µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨ Â¨³¦³µ¦·µ¤ ³¦¦¤µ¦Á®Èªnµ
¦·¬´¤¸¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··£µ¡ Â¨³Åo·´·µ¤®¤µ¥ ¦³Á¸¥ Â¨³ o°Îµ® °®nª¥µÎµ´¼Â¨¸É
Á¸É¥ª o°°¥nµÁ®¤µ³¤ ¦ª¤¹¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÄÁ¦ºÉ°µ¦Îµ»¦¦¦¤´¼oº°®»oÄ®n ¼o¦·®µ¦ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨´¨nµª Ã¥¤¸
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤Á°µ¦Â 6
9.3

ªµ¤Á®È °¼o°´¸n°¦³ª»¤£µ¥Ä

¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ ¹ÉÁ}¼o°´¸ °¦·¬´ Å¤nÅo¤¸ªµ¤Á®ÈÁ¡·É¤Á·¤n°¦³ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´Äe
2554 Ân°¥nµÄ
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 10 ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´

10. ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´
Äe 2554 ¦·¬´¤¸¦µ¥µ¦µ»¦·´¦·¬´¥n°¥Ánµ´Ê ¹ÉÁ}¦µ¥µ¦¸É´»µ¦ÎµÁ·»¦·· °¨»n¤·ÃoÂ¨³Á}Åµ¤
ÁrÎµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Ã¥¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´¨nµªÅ¤nn°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r Â¨³ÅoÁdÁ¥
°¥¼nÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o° 5.33
10.1

¤µ¦µ¦®¦º° ´Ê °µ¦°»¤´·µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´
¨»n ¤ ·  Ão  ³¡·  µ¦µµ¦Î µ ¦µ¥µ¦¦³®ªn µ ´  ´  »  ¨¸É ° µ¤¸  ªµ¤ ´  Â¥o  Ã¥º ° Á¤º ° Á}  µ¦Î µ ¦µ¥µ¦¸É  ¦³Î µ ´ 
»¨£µ¥° ¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Á}¡·Á«¬Ä¦µ¥µ¦Ä³Å¤n¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÄµ¦°»¤´·¦µ¥µ¦´¨nµª ´Ê¸Ê ¨»n¤·Ão³ÁdÁ¥ o°¤¼¨
Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄµ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸
10.2

Ã¥µ¥®¦º°ÂªÃo¤µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´Ä°µ
¨»n¤·ÃoÅoÄ®oªµ¤Îµ´°¥nµ¥·Én°¦³µ¦¦·®µ¦µµ¦´µ¦°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ µ¤¦°µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ (Good
Governance) Â¨³°¨o°´®¨´Ár °®nª¥µÎµ´¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o° °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´Åo´Ä®o¤¸Ã¥µ¥µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ
»¨/®nª¥µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ª o° (Related Party Transaction Policy) Â¨³´´Äo´¦·¬´Ä¨»n¤·Ão´Ê®¤ ¨»n¤·Ão¹Å¤n¤¸Ã¥µ¥
´»µ¦Îµ¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´´»¨¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥o °¥nµÅ¦Èµ¤ ®µo°¤¸µ¦Îµ¦µ¥µ¦ ¦µ¥µ¦´¨nµª³Á}Åµ¤»¦·
· °¨»n¤·Ão
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1

งบการเงิน

11.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดแก นาย
ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดแก
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยรายงานของผูสอบ
บัญชีสรุปไดดังนี้
จากการตรวจสอบของผูส อบบัญชี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดแก
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และผูสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไดแก นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยรายงานของผูสอบบัญชี
สรุปไดดังนี้
จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํา กัด (มหาชน) และบริษัท ยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วั นที่

หนวย: พันบาท

31 ธั นวาคม 2552 31 ธั นวาคม 2553 31 ธั นวาคม 2554
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ

826,526

903,306

903,450

12,708,244
1,144
9,437,947

12,545,403
12,800
6,481,004

30,722,345
45,374
3,706,257

ดอกเบี้ยค างรับ
รวมเงิ นให สินเชื่ อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ

126,713,680
116,857
126,830,537

164,980,877
133,879
165,114,756

203,429,925
258,374
203,688,299

หัก: รายได รอตั ดบัญชี
หัก: ค าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(13,480,703)
(2,423,833)

(15,248,648)
(4,162,022)

(18,416,303)
(4,420,351)

(18)
110,925,982
49,171

(3)
145,704,083
21,397

(3)
180,851,642
257,869

116,135
1,442,536

72,004
1,394,870

952
1,450,901

249,103
696,617

243,719
1,242,503

182,317
355,401

1,014,907

1,292,529

724,650

1,336,043
138,804,355

1,493,932
171,407,549

1,516,412
220,717,570

สินทรัพ ยตราสารอนุพั นธ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินให สินเชื่อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
เงินให สินเชื่อแกลูกหนี้

หัก: ค าเผื่อการปรับมู ลค าจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงิ นให สินเชื่ อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
อสังหาริมทรัพ ยเพื่ อการลงทุ น
ที่ดิ น อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพ ยไม มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพ ยภาษี เงินไดรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้ อขายลวงหน า - สุทธิ
สินทรัพ ยอนื่
รวมสินทรัพย
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท ทิ สโกไฟแนนเชียลกรุ ป จํากั ด (มหาชน) และบริ ษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วั นที่
หนวย: พันบาท
31 ธั นวาคม 2552

31 ธั นวาคม 2553 31 ธั นวาคม 2554

หนีส้ ินและสวนของเจ าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก

56,808,483

48,533,223

37,978,994

6,380,216

10,842,765

14,478,653

345,170

532,448

448,049

31,320
59,128,689

9,363
90,776,223

276,056
145,396,598

15,724

156,347

205,141
61,339

เจ าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้ อขายลวงหน า

958,532

1,610,686

469,540

ดอกเบี้ยค างจ าย

263,482

462,130

1,396,455

ภาษี เงิ นไดนิติบุคคลคางจ าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้สิน

704,302

942,103

137,821

1,649,722

2,685,034

3,557,332

126,285,639

156,550,322

204,405,978

11,002,000

11,002,000

11,002,000

6,986

354

339

7,261,744

7,278,767

7,278,782

7,268,730

7,279,121

7,279,121

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
หนี้ สินจ ายคืนเมื่ อทวงถาม
หนี้ สินตราสารอนุ พันธ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
สํารองผลประโยชน ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษี เงินได รอตั ดบัญชี

สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุ น
ทุนจดทะเบียน
หุนบุรมิ สิทธิ 33,858 หุน มู ลคาหุนละ 10 บาท /1
หุนสามัญ 727,878,228 หุน มู ลคาหุนละ 10 บาท

/2

สวนเกินมู ลคาหุ น
สวนเกินมู ลคาหุ นบุริมสิทธิ

-

-

-

สวนเกินมู ลคาหุ นสามั ญ

-

-

-

องค ประกอบอื่นของสวนของเจ าของ

699,019

1,049,546

999,037

119,800

212,600

297,900

4,342,447

6,235,417

7,634,389

12,429,996

14,776,684

16,210,447

88,720

80,543

101,145

12,518,717

14,857,227

16,311,592

138,804,355

171,407,549

220,717,570

กําไรสะสม
จัด สรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม ไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทฯ
สวนไดเสียที่ไม มอี ํานาจควบคุม
รวมสว นของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ
/1
/2

(31 ธันวาคม 2553: หุนบุริมสิทธิ 35,358 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
(31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 727,876,728 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท)
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัท ทิสโก ไฟแนนเชี ยลกรุป จํา กัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ
ณ วั นที่
31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2553

หน วย: พันบาท
31 ธันวาคม 2554

รายไดด อกเบี้ย

8,395,064

9,433,028

12,368,668

คาใช จายดอกเบี้ย

(2,720,508)

(2,571,639)

(5,461,341)

รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ

5,674,556

6,861,389

6,907,327

2,077,797

2,923,104

3,066,989

(201,477)

(214,968)

(212,818)

1,876,320

2,708,136

2,854,171

23,139
2,080

20,729
200,963

42,905
34,266

คาปรับที่เกี่ยวเนื่ องจากเงินให สินเชื่ อ

77,593
194,126

86,909
201,722

83,257
220,532

รายไดค าสงเสริมการขายที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

160,145

212,214

538,092

โอนกลับค าเผื่อขาดทุ นจากมูลคาที่ลดลงของทรัพ ยสินรอการขาย

-

-

248,232

รายไดการบริหารงานสนั บสนุ น

-

-

-

รายไดจากการดําเนิ นงานอืน่ ๆ

422,249

331,687

143,759

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

8,430,207

10,623,749

11,072,541

2,054,827

2,760,453

2,722,316

7,985

9,380

13,231

คาใช จายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ

698,960

701,339

685,086

คาภาษีอากร

117,551

154,304

224,067

คาใช จายสงเสริมการขายที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

120,030

296,385

598,701

1,031,307

596,320

691,158

รายไดค าธรรมเนี ยมและบริการ
คาใช จายค าธรรมเนี ยมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดเงินปนผลรับ

คาใชจ ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใช จายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ

อื่น ๆ
รวมคาใชจ ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้ สูญ หนี้ สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

4,030,660

4,518,181

4,934,559

(1,554,358)

(1,946,933)

(1,283,075)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
คาใช จายภาษีเงินได

2,845,190
(840,441)

4,158,635
(1,256,163)

4,854,907
(1,561,908)

กําไรกอนสวนของผูถือหุ นสวนนอย

2,004,749

2,902,472

3,292,999

กําไรของสวนของผูถือหุ นสวนนอย

(16,356)

(14,225)

(26,244)

กําไรสุทธิสว นที่เปนของบริษัท

1,988,393

2,888,247

3,266,755

2.62

3.97

4.49

กําไรตอหุ นพื้นฐาน
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สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากั ด (มหาชน) และบริษัท ยอย
งบกระแสเงิน สด
ณ วัน ที่
31 ธั นวาคม 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได นิติ บุคคล
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุ น) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสดรับ(จ าย) จาก
กิจกรรมดํา เนิ นงาน
คาเสือ่ มราคาและรายจายตัด บัญชี
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาเผือ่ ขาดทุนจากมูลคาที่ ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
คาเผือ่ ขาดทุนจากมูลคาที่ ลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)
ขาดทุ น (กําไร) จากการจํา หน ายเงินลงทุ นในหลักทรัพย
กําไรที่ ยังไมเกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราตางประเทศ และตราสารอนุพั นธเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุ นจากการตั ดจําหน ายอุปกรณ
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิด ขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อคา
กําไร (ขาดทุน) จากการจํา หน ายทรัพยสินรอการขาย
สํารองผลประโยชน ระยะยาวของพนั กงาน
รายไดค างรับอื่น (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
คาใช จายค างจ ายเพิ่ มขึ้น
รายได ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได เงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปนผล
เงินสดจายคาภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ ละหนี้ สินดําเนิ นงาน
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2,845,190

หนวย: พันบาท

31 ธั นวาคม 2553
4,158,635

31 ธันวาคม 2554
4,854,907

316,762

349,873

303,525

2,083,500
6,265

2,585,631
14,430

1,975,565
44,636

494,780
(334)

257
(201,863)

(248,232)
(84,101)

(9,198)
(11,425)
7,736
-

1,847
(39,511)
124
(12,996)

(40,219)
(7,844)
7,504

(15,650)
(179,207)

(205,902)
-

(69,087)
24,448

(35,651)

(17,764)

(10,570)

254,937
(5,980,901)

688,487
(6,861,389)

482,498
(6,907,327)

8,839,188

(86,909)
9,109,947

(83,257)
12,007,185

(3,450,105)
77,593
(574,730)

(2,116,523)
86,909
(1,556,866)

(3,530,306)
83,257
(1,458,144)

4,668,753

5,896,417

7,344,438

สวนที่ 1 หัวขอที่ 11 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากั ด (มหาชน) และบริษัท ยอย
งบกระแสเงิ นสด (ต อ)
ณ วัน ที่
หนวย: พันบาท
31 ธั นวาคม 2552

31 ธั นวาคม 2553

31 ธันวาคม 2554

สินทรัพ ยดําเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิ น
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีไวเพื่ อค า
เงินให สินเชื่อและลูกหนี้
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้ อขายลวงหน า
ลูกหนี้ สํานักหั กบัญชี

1,896,214

162,836

(17,886,400)

17,699

-

-

(12,598,373)

(38,554,492)

(37,944,184)

(348,966)

(277,622)

569,311

-

-

2,443,710

-

1,822,782

1,135,453

สินทรัพยไมมีตั วตน

(105,460)

(89,186)

(49,893)

สินทรัพ ยอื่น

(128,765)

(206,288)

(1,790)

(2,014,135)
659,457
(151,570)
(146,326)
666,341
(192,582)
(5,334,005)

(8,272,884)
4,463,971
187,278
652,155
74,378
(34,140,655)

(10,554,229)
3,637,009
(84,399)
(1,141,146)
(399,859)
(55,372,109)

เงินสดจ ายซื้อเงินลงทุ นในหลักทรัพยเพื่อการลงทุ น

(6,530,728)

(5,343,869)

(1,046,880)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุ นในหลักทรัพยเพื่อการลงทุ น

8,249,824

8,944,430

3,607,966

(179,768)

(196,027)

(183,356)

31,190

77,297

9,456

(890,321)
7,186

(1)
-

-

(1,768)

-

-

685,614

3,481,830

2,387,186

เงินกูยืม
เงินสดรับจากการออกหุ นกูระยะยาว
เงินสดจ ายชําระคืนหุนกูและตราสารหนี้ ระยะยาว

2,581,171
4,000,000
(331,000)

32,643,690
2,000,000
(3,000,000)

54,544,376
76,000
-

เงินปนผลจ าย

(1,367,827)

(902,479)

(1,637,736)

4,882,344
(2,997)

30,741,211
(5,606)

52,982,640
2,427

230,956

76,780

144

595,570

826,526

903,306

826,526

903,306

903,450

ทรัพยสินรอการขาย

หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้ สินจ ายคืนเมื่อทวงถาม
เจ าหนี้ สํานักหั กบัญชี
เจ าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพยและสัญ ญาซื้ อขายลวงหน า
หนี้ สินอื่น
เงิ นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจ กรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ ายซื้อที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจ ายจากการซื้ อเงิ นลงทุ นในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการลดทุ นของบริษัทยอย
เงินสดจ ายซื้อหุ นสวนที่ เหลือตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุ นของกลุมทิ สโก
เงิ นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจั ดหาเงิ น

เงินสดรับจากการใช สิทธิซื้อหุนบุรมิ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงิ นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจ กรรมจั ดหาเงิ น
ผลตางจากการแปลงค างบการเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสด ณ วันต นป
เงิ นสดและรายการเทียบเทาเงิ นสด ณ วันปลายป
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11.1.2

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ป 2552

ป 2553

ป 2554

อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราดอกเบี้ยรับ
อัตราดอกเบี้ยจาย
สวนตางอัตราดอกเบี้ย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

73.2
29.9
16.7
6.5
2.3
4.2
7.9

78.0
34.4
21.2
6.2
1.9
4.3
8.3

63.6
36.7
21.1
6.3
3.1
3.2
5.9

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราการหมุนของสินทรัพย

(%)
(%)
(เทา)

4.3
1.5
0.1

4.4
1.9
0.1

3.5
1.7
0.1

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม
อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)
(%)
(%)
(%)
(%)

10.1
97.4
199.3
45.0
68.2

10.5
107.1
308.5
31.0
56.7

12.5
100.6
487.1
18.6
52.4

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายได1 ตอสินเชื่อรวม
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2.1
1.4
4.0
86.4
0.1

2.8
1.1
2.6
156.8
0.1

2.4
0.6
1.7
169.2
0.1

(เทา)
(%)
(%)

0.0
16.96
104.39

0.0
15.23
49.75

0.0
14.91
102.50

อัตราสวนอื่นๆ (Other Ratios)
อัตราสวนเงินใหกูยืมธุรกิจหลักทรัพยตอเงินใหกูยืมธนาคาร
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (คํานวณตามเกณฑ ธปท.)
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองตอหนี้สินทั่วไป (คํานวณตามเกณฑ กลต.)
1
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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11.2

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของกลุมทิสโกในป 2554 ซึ่งมี
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ เทียบกับป 2553
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในป 2554 ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวขึ้นเล็กนอย ตามการเติบโตของอุปสงคในประเทศจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
ตางๆ ของรัฐบาล และการสงออกที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดีเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ป 2554 นั้นไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเปน
วงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้แมปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจะรุนแรงกวาที่ประเมินไว แตคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยสวนใหญจะสามารถกลับสูระดับปกติไดในภายในครึ่งแรกของป 2555
ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 7 ครั้ง (Repo-1 วัน) จากรอยละ 2.00 ณ สิ้นป 2553 เปนรอยละ 2.25 และ
2.50 ในระหวางไตรมาส 1 ป 2554 และไดปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.75 และ 3.00 ในไตรมาส 2 ป 2554 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.25 และ 3.50 ใน
ไตรมาส 3 ป 2554 ตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง จากนั้นไดปรับลดลงมาอยูที่รอยละ 3.25 ในไตรมาส 4 ป 2554
เพื่อชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 4 แหงปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.10 เปนรอยละ 2.08 ณ สิ้นป 2554 อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 4 แหง เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.12 เปนรอยละ 7.25 ณ สิ้นป 2554
ดัชนีตลาดหลักทรัพยยังทรงตัวอยูในระดับเดียวกันกับสิ้นป 2553 โดยมีปจจัยกดดันอยางตอเนื่องจากปญหาหนี้สาธารณะในกลุม
ประเทศยุโรปและแนวโนมการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจากปที่แลวมาปดที่ระดับ 1,025.32 จุด
ลดลง 7.44 จุด สวนมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 28,668.97 ลานบาท มาอยูที่ 28,854.34 ลานบาท
ผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย
เหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส 4 ของป 2554 ไดสรางความเดือดรอนตอชีวิตประชาชนและความเสียหายตอทรัพยสินเปน
อยางมาก ทั้งนี้กลุมทิสโกไดรับผลกระทบตอสินทรัพยเพื่อการประกอบการเพียงเล็กนอยจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีสาขาที่ไดรับผลกระทบในชวง
น้ําทวมและหยุดการดําเนินงานมีทั้งสิ้น 10 สาขา ซึ่งสาขาทั้งหมดไดกลับมาเปดดําเนินการตามปกติในชวงปลายป 2554 และมีคาใชจายในการ
ซอมแซมอาคารสถานที่เพียงเล็กนอย
สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสินเชื่อนั้น ลูกคาสวนใหญที่ไดรับผลกระทบเปนลูกคาของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ และ ธุรกิจสินเชื่อจํานํา
ทะเบียน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ลูกคาสวนใหญขาดรายไดชั่วคราว สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง โดยทรัพยสินของลูกคาที่ไดรับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ เชน รถยนต รถจักรยานยนต มีเพียงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 5 – 10 ของลูกคาที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด ซึ่ง
ทรัพยสินที่เสียหายกวารอยละ 50 ไดรับการคุมครองจากบริษัทประกันภัยในเรื่องการชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ลูกคาที่ตกลงขอพักชําระหนี้แลว มี
ยอดรวมประมาณรอยละ 2 - 3 เมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อรวมทั้งหมดของกลุม
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย กลุมทิสโกไดออกมาตรการตางๆ เพื่อชวยผอนคลายภาระใน
การชําระหนี้ ไดแก การพักชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเวลา 3 เดือน การยกเลิกหรือปรับลดคาธรรมเนียมทางธุรกรรมบางรายการ และการปรับ
โครงสรางหนี้ตางๆ เปนตน ทั้งนี้ กลุมทิสโกไดประเมินความเสียหายจากสินเชื่อที่ไดรับผลกระทบ (Credit loss) ประมาณ 300 – 500 ลานบาท ซึ่ง
ไดรับรูไปแลวโดยการใชสํารองสวนเกินที่มีอยู โดยกลุมทิสโกไดดําเนินการควบคุมติดตามคุณภาพสินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหคุณภาพสินเชื่อยังคง
อยูในระดับที่ดี และคาดวาลูกคาสวนใหญจะสามารถกลับมาชําระหนี้ไดตามปกติภายในไตรมาส 1 ของป 2555
11.2.1

ภาพรวมผลการดําเนินงาน

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการใน ป 2554 จํานวน 1,705.56 ลานบาท
ซึ่งสวนใหญมาจากรายไดคาธรรมเนียมบริการ และรายไดเงินปนผลจากบริษัทยอยในกลุม แตเนื่องจากบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน) ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และไมมีการประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้น ผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินที่ใชในการวิเคราะห จึงเปนงบการเงินรวมของกลุมทิสโก ซึ่งประกอบดวยกลุมธุรกิจหลัก 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและกลุม
ธุรกิจหลักทรัพย
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กลุมทิสโกมีผลกําไรหลังผูถือหุนสวนนอยใน ป 2554 จํานวน 3,266.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 13.1 เมื่อเทียบกับป 2553 เปนผล
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการดําเนินงาน รอยละ 4.2 จากปกอน โดยรายไดดอกเบี้ยรวมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 31.1 ตามการขยายตัวของสินเชื่อ
ในทุกภาคสวน อยางไรก็ดี สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อปรับตัวลดลงจากรอยละ 4.8 ณ สิ้นป 2553 เปนรอยละ 3.7 ในป 2554 จาก
ตนทุนดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาด สวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักอยูที่ 4,378.03 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 10.1 เมื่อเทียบกับ
ปกอน สาเหตุหลักมาจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากธุรกิจธนาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 36.4 ตามการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจสินเชื่อ และ
รายไดจากธุรกิจประกันภัยธนกิจ ประกอบกับรายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 จากการออกกองทุนที่หลากหลาย
ตรงตามความตองการลูกคา ในขณะที่รายไดคานายหนาธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับป 2553 เนื่องมาจากภาวะผันผวน
ของตลาดทุนในประเทศ
อนึ่งในป 2554 กลุมทิสโกมีการปรับลดมูลคาภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ (Deferred Tax Asset - Net) ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหมที่จะเริ่มใชในป 2555 โดยไดรับรูคาใชจายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 127.36 ลานบาท เขาในงบกําไรขาดทุน ทั้งนี้กําไรสุทธิของ
กลุมกอนผลกระทบจากรายการดังกลาวสําหรับป 2554 จะอยูที่ประมาณ 3,390 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตของกําไรจากปกอนหนาในอัตรา
รอยละ 17.4
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สําหรับป 2554 เทากับ 4.49 บาท เทียบกับ จํานวน 3.97 บาท ในป 2553 สวน
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ย ณ สิ้นป 2554 เทากับรอยละ 21.1 เทียบกับ รอยละ 21.2 ของปกอน
(1) โครงสรางรายไดของกลุมทิสโก
โครงสรางรายไดของกลุมทิสโกสําหรับป 2553 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของกลุมทิสโก สําหรับป 2553 และ 2554
ประเภทของรายได
รายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อ
รายการระหวางธนาคาร
เงินใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ
รายไดคาธรรมเนียม
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ – สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรม
เพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอยคา
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

ป 2553

ป 2554

เปลี่ยนแปลง

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

YoY

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

(รอยละ)

1,632.44
199.48
7,163.02
438.09
9,433.03
(2,571.64)
6,861.39

15.4
1.9
67.4
4.1
88.8
(24.2)
64.6

3,221.33
627.80
8,294.57
224.97
12,368.67
(5,461.34)
6,907.33

29.1
5.7
74.9
2.0
111.7
(49.3)
62.4

97.3
214.7
15.8
(48.6)
31.1
112.4
0.7

2,923.10
(214.97)
2,708.14

27.5
(2.0)
25.5

3,066.99
(212.82)
2,854.17

27.7
(1.9)
25.8

4.9
(1.0)
5.4

221.69

2.1

77.17

0.7

(65.2)

832.53
10,623.75

7.8
100.0

1,233.87
11,072.54

11.1
100.0

48.2
4.2

(4,518.18)

(4,934.56)

(1,946.93)
4,158.63
(1,256.16)
2,902.47
(14.23)
2,888.25

(1,283.07)
4,854.91
(1,561.91)
3,293.00
(26.24)
3,266.76
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(2) รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
ในป 2554 รายไดดอกเบี้ยมีจํานวน 12,368.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,935.64 ลานบาท (รอยละ 31.1) จากการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องของพอรตสินเชื่อ ในขณะที่รายไดดอกเบี้ยสุทธิ มีจํานวน 6,907.33 ลานบาท โดยปรับตัวเพิ่มจากป 2553 ทั้งนี้คาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
2,889.70 ลานบาท (รอยละ 112.4) เปน 5,461.34 ลานบาท ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.7 ในป 2553 เปนรอยละ 6.9 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ขณะเดียวกัน ตนทุนเงินทุนของกลุมทิสโกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.9 ในป 2553 เปนรอยละ 3.1 ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น และการแขงขันดานเงินฝากที่รุนแรง สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อปรับตัวลดลงจากรอยละ 4.8 ในป 2553
เปนรอยละ 3.7 ในป 2554 ทั้งนี้ แนวโนมสวนตางอัตราดอกเบี้ยของกลุมทิสโกนั้นไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 4.5 ในไตรมาส 4 ป
2553 เปนรอยละ 2.7 ในไตรมาส 4 ป 2554 ตามภาวการณแขงขันที่ รุนแรงทั้งในดานสินเชื่อและเงินฝาก ประกอบกับในไตรมาส 4 ป 2554 กลุม
ทิสโก ไดหยุดรับรายไดดอกเบี้ยบางสวนของลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ คาดวาสวนตางอัตราดอกเบี้ยจะ
ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสถัดๆ ไป ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยตลาดที่เริ่มทรงตัว
สําหรับรายไดดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคาของป 2554 มีจํานวน 5,624.25 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 709.80 ลานบาท (รอยละ 14.4) โดยมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และรายการขาดทุนจากการดอยคารวมจํานวน 1,283.07
ลานบาท เมื่อเทียบกับ 1,946.93 ลานบาท ในป 2553
ตารางที่ 2 : สวนตางอัตราดอกเบี้ยป 2553 และ 2554

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อ (Yield on loans)
อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)

ป 2553
(รอยละ)
6.7
1.9
4.8

ป 2554
(รอยละ)
6.9
3.1
3.7

(3) รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กลุมทิสโกมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักจํานวน 4,300.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 545.23 ลานบาท (รอยละ 14.5)
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจากธุรกิจธนาคารพาณิชยจํานวน 760.00 ลานบาท (รอยละ 36.4) เปน 2,845.43 ลานบาท
ณ สิ้นป 2554 ตามการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจสินเชื่อรถยนตและรายไดจากธุรกิจประกันภัยธนกิจ ประกอบกับรายไดคาธรรมเนียมพื้นฐาน
จากธุรกิจจัดการกองทุนมีจํานวน 644.13 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับป 2553 ขณะที่รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยมี
จํานวน 678.18 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 4.0 เมื่อเทียบปกอน จากภาวะตลาดทุนที่ผันผวนในปที่ผานมา ทั้งนี้ รายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมอยูที่
4,378.03 ลานบาท เพิ่มขึ้น 400.70 ลานบาทหรือรอยละ 10.1 เมื่อเทียบป 2553 จากการเพิ่มขึ้นของรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสินเชื่อและรายได
จากธุรกิจประกันภัยธนกิจ
(4) คาใชจายการดําเนินงาน
ในป 2554 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 4,934.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 416.38 ลานบาท (รอยละ 9.2) เมื่อเทียบกับ ป 2553
จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่ผันแปรตามการเติบโตของธุรกิจและรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราสวนคาใชจายตอรายไดรวมในป 2554 อยูที่รอยละ
44.6 เทียบกับปกอนหนาที่รอยละ 42.5
(5) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ในป 2554 คุณภาพของสินทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้นอยางมาก เห็นไดจากระดับ NPL ที่ปรับตัวลดลงจากรอยละ 1.8 ณ สิ้นป 2553 มา
เปนรอยละ 1.4 ณ สิ้นป 2554 ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2554 กลุมทิสโกมีคาใชหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 1,283.07 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 34.1 เมื่อเทียบกับ 1,946.93 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 ตามคุณภาพของสินทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้น
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(6) ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กลุมทิสโกมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2554 มีจํานวน 1,561.91 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 32.2 เทียบกับ
อัตราภาษีรอยละ 30.2 ในปกอน เนื่องมาจากในป 2554 กลุมทิสโกไดปรับลดมูลคาภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิ (Deferred Tax Asset - Net) เปน
จํานวน 127.36 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะเริ่มบังคับใชในป 2555 – 2556 ในอัตรารอยละ 23 และ 20 ตามลําดับ
ทั้งนี้ มูลคาภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมด ไดปรับลดใหเปนอัตราภาษีที่รอยละ 20
11.2.2

ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย

สินทรัพยรวมของกลุมทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 220,717.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่แลว 49,311.46
ลานบาทหรือรอยละ 28.8 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินใหสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 23.6 จาก 149,730.80 ลานบาท เปน 185,013.62 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจากการเติบโตอยางแข็งแกรงของสินเชื่อในทุกภาคสวน
ตารางที่ 3: โครงสรางสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินเชื่อรายยอย
สินเชื่ออื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้
สินทรัพยอื่น
รวมของกลุมทิสโก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)
903.31
12,545.40
12.80
2,800.06
3,680.94
22,431.58
9,425.41
112,837.95
5,037.29

(รอยละ)
0.5
7.3
0.0
1.6
2.1
13.1
6.8
62.7
6.1

(ลานบาท)
903.45
30,722.35
45.37
1,695.69
2,010.57
32,348.73
13,628.40
133,822.50
5,214.00

(รอยละ)

(4,162.02)
5,893.40
171,406.12

(2.4)
3.4
100.0

(4,420.35)
4,746.88
220,717.57

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

0.4
13.9
0.0
0.8
0.9
14.7
78.1
6.2
2.4

0.0
144.9
0.0
(39.4)
(45.4)
44.2
44.6
18.6
3.5

(2.0)
2.2
100.0

6.2
(19.5)
28.8

 เงินลงทุน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีมูลคา 3,706.26 ลานบาท ลดลง 2,774.74 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2553
(รอยละ 42.8) เปนผลจากการลดลงของเงินลงทุนในตราสารทุน และสินเชื่อที่บันทึกเปนเงินลงทุนจากการรับโอนสินเชื่อเชาซื้อจาก บริษัท ไพรมัส
ลีสซิ่ง จํากัดและบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จํากัด
 เงินใหสนิ เชื่อและลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อของกลุมทิสโก ณ สิ้นป 2554 มีจํานวน 185,013.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35,281.39 ลานบาท (รอยละ 23.6) จาก
สิ้นป 2553 ตามการเติบโตของสินเชื่อในทุกภาคสวน ทั้งนี้สัดสวนเงินใหสินเชื่อของทั้งกลุม แบงออกเปน สินเชื่อรายยอยรอยละ 72.3 สินเชื่อธุรกิจ
รอยละ 17.5 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมรอยละ 7.4 และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 2.8 ทั้งนี้ รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภท
ธุรกิจมีปรากฏดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 4 : รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

(รอยละ)

10,996.33
6,374.43
4,905.58
155.24
22,431.58
9,425.41
106,047.24
1,422.29
5,369.86
112,837.45
5,035.86
149,730.80

การผลิตและการพาณิชย
อสังหาริมทรัพยและการกอสราง
สาธารณูปโภคและการบริการ
การเกษตรและเหมืองแร
รวมสินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่ออเนกประสงค
รวมสินเชื่อรายยอย
สินเชื่ออื่นๆ
รวมของกลุมทิสโก

7.3
4.3
3.3
0.1
15.0
6.3
70.8
0.9
3.6
71.8
3.4
100.0

16,368.35
8,789.92
6,862.20
328.26
32,348.73
13,628.40
124,915.88
1,366.69
7,539.93
133,822.50
5,214.00
185,013.62

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

8.8
4.8
3.7
0.2
17.5
7.4
67.5
0.7
4.1
72.3
2.8
100.0

48.9
37.9
39.9
111.5
44.2
44.6
17.8
(3.9)
40.4
18.6
3.5
23.6

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ในป 2554 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของกลุมทิสโกลดลงจากรอยละ 1.8 ณ สิ้นป 2553 เปนรอย
ละ 1.4 ในป 2554 ดวยการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพผานเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัย และมีการ
ติดตามชําระหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ และตัดจําหนายหนี้สูญที่รัดกุม ทั้งนี้หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดประกอบดวยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ
สินเชื่อรายยอยในอัตรารอยละ 1.5 และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจในอัตรารอยละ 1.2 และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอัตรารอยละ 0.8 ทั้งนี้ มูลคาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดทั้งหมดมีจํานวน 2,611.73 ลานบาท ลดลง 42.35
ลานบาท (รอยละ 1.6) แบงเปนของธนาคารจํานวน 2,215.13 ลานบาท และบริษัทยอยอื่นจํานวน 396.60 ลานบาท
ตารางที่ 5: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย
อสังหาริมทรัพยและการกอสราง
สาธารณูปโภคและการบริการ
การเกษตรและเหมืองแร
รวมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี้ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
รวมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ของสินเชื่อรายยอย
อื่นๆ
รวมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของกลุมทิสโก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รอยละของ
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ร
อยละ)
สินเชื่อ
(ลานบาท)
0.9
99.65
3.8
5.5
352.90
13.3
1.6
76.76
2.9
4.0
6.24
0.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
รอยละของ
จํานวนเงิน
สัดสวน
(ร
อยละ)
สินเชื่อ
(ลานบาท)
0.4
71.50
2.7
3.3
288.63
11.1
0.5
30.99
1.2
0.7
2.34
0.1

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
(28.3)
(18.2)
(59.6)
(62.5)

2.4

535.55

20.2

1.2

393.46

15.1

(26.5)

0.8
1.4
8.7

76.64
1,496.09
123.98

2.9
56.4
4.7

0.8
1.5
7.6

114.13
1,886.41
103.87

4.4
72.2
4.0

48.9
26.1
(16.2)

1.4
6.7
1.8

1,620.07
421.82
2,654.08

61.0
15.9
100.0

1.5
1.7
1.4

1,990.28
113.87
2,611.73

76.2
4.4
100.0

22.9
(73.0)
(1.6)
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 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
กลุมทิสโกใชวิธีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับพอรตสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ตามหลักเกณฑ Basel II ดวยวิธี
Collective Approach ซึ่งจะตั้งสํารองตามประมาณคาความสูญเสียที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 12 เดือนขางหนา (Expected Loss) จากพอรต
สินเชื่อดังกลาว โดยใชขอมูลสถิติหนี้เสียของพอรตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงขอมูลใหเขากับสถานการณลาสุดในปจจุบัน และ
คํานึงถึงวัฎจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในป 2554 กลุมทิสโกใชสํารองสวนเกินบางสวน เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณอุทกภัยและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกลุมทิสโกมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น
จํานวน 4,420.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 169.2 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเงินสํารองเปนสวนของธนาคารจํานวน 4,098.96 ลานบาท
ทั้งนี้ ธนาคารทิสโกมีสํารองสวนที่เกินกวาสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.จํานวน 2,057 ลานบาท โดย ธนาคารทิสโกไดจัดสรรสํารองสวนที่เกินกวา
สํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.ดังกลาวจํานวน 2,053 ลานบาทไปเปนสํารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
จํานวน 2,042 ลานบาท จะทําใหยอดเงินสํารองตามเกณฑธนาคารประเทศไทย ทั้งสิ้นมีจํานวน 4,095 ลานบาท ทั้งนี้ การกันสํารองดังกลาวเปนไป
ตามเกณฑการกันสํารองของธนาคารประเทศไทย
ตารางที่ 6 : รายละเอียดของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จําแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
31 ธันวาคม 25531
(ลานบาท)

794
59
178
51

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย

สัดสวน
(รอยละ)

426
2,351
3,859

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนเกิน
รวม

20.6
1.5
4.6
1.3

31 ธันวาคม 25541
(ลานบาท)

11.0
60.9
100.0

3,280
188
378
54

195
4
4,099

สัดสวน
(รอยละ)

80.0

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
313.1

4.6

218.6

9.2

112.4

1.3

5.9

4.8

(54.2)

0.1

(99.8)

100.0

6.2

(2) หนี้สิน
หนี้สินรวมของกลุมทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 204,405.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนหนา 47,869.41 ลาน
บาท (รอยละ 30.6) จาก 156,550.32 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของตั๋วแลกเงินระยะสั้นจํานวน 58,333.26 ลานบาท
(รอยละ 77.5) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ โดยสัดสวนหนี้สินของกลุมทิสโก ประกอบดวยเงินฝากซึ่งรวมเงินกูยืมระยะสั้นรอยละ 84.0
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินรอยละ 7.1 เงินกูยืมระยะยาวรอยละ 5.7 และ หนี้สินอื่น ๆ รอยละ 3.2
ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หนี้สิน
2

เงินฝากรวม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
อื่น ๆ
รวมของกลุมทิสโก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)
123,849.04
10,842.76
15,460.40
6,398.11
156,550.32

(รอยละ)
79.1
6.9
9.9
4.1
100.0

(ลานบาท)
171,625.69
14,478.65
11,749.90
6,551.73
204,405.98

(รอยละ)
84.0
7.1
5.7
3.2
100.0

1

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
38.6
33.5
(24.0)
2.4
30.6

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้คํานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกันตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ยกเวนกรณี
ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน ธนาคารทิสโกจะไมนํามูลคาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินตนคงคาง)
2
เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร
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(3) สวนของเจาของ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 16,311.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปกอนหนาจํานวน 1,454.36 ลาน
บาท (รอยละ 9.6) ตามผลกําไรที่เติบโตอยางตอเนื่อง มูลคาตามบัญชีของกลุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 22.38 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก
20.41 บาทตอหุน จากสิ้นป 2553 ทั้งนี้ กลุมทิสโกมีหุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 727.91 ลานหุน แบงเปนหุนสามัญจํานวน 727.88 ลานหุน และ
หุนบุริมสิทธิจํานวน 0.04 ลานหุน
11.2.3

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
 เงินใหสนิ เชื่อ

เงินใหสินเชื่อของกลุมทิสโก ณ สิ้นป 2554 มีจํานวน 185,013.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35,281.39 ลานบาท (รอยละ 23.6) จาก
สิ้นป 2553 ตามการเติบโตของสินเชื่อในทุกภาคสวน ทั้งนี้สัดสวนเงินใหสนิ เชื่อของทั้งกลุม แบงออกเปน สินเชื่อรายยอยรอยละ 72.3 สินเชื่อธุรกิจ
รอยละ 17.5 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมรอยละ 7.4 และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 2.8
 สินเชื่อธุรกิจ
ณ สิ้นป 2554 สินเชื่อธุรกิจของกลุมทิสโกมีจํานวน 32,348.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9,917.15 ลานบาท (รอยละ 44.2)
จากสิ้น ป 2553 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย และอสังหาริมทรัพยและการกอสรางเปนหลัก
 สินเชื่อรายยอย
ณ สิ้นป 2554 สินเชื่อรายยอยมูลคา 133,822.50 ลานบาท ประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอย
ละ 93.3 สินเชื่ออเนกประสงครอยละ 5.7 และสินเชื่อเพื่อการเคหะรอยละ 1.0 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 124,915.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น
18,868.64 ลานบาท (รอยละ 17.8) เมื่อเทียบกับปกอนหนา สวนหนึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จในการขยายธุรกิจสินเชื่อรถยนตในเครือ ฟอรด
มาสดา และเชฟโรเล็ต โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 62,888.66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,787.23 ลานบาท (รอยละ 10.1) เมื่อเทียบกับ
ป 2553 ในขณะที่ยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศของป 2554 อยูที่ 794,081 คัน ลดลงรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอนที่ 800,357 คัน ทั้งนี้
อัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของกลุมทิสโกตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉลี่ย (Penetration Rate) ในป 2554 อยูที่รอยละ
11.0 ซึ่งอยูในระดับเดียวกับอัตราเฉลี่ยทั้งป 2553 ที่รอยละ 11.2 นอกจากนี้ สินเชื่ออเนกประสงค มีจํานวน 7,539.93 ลานบาทเพิ่มขึ้น 2,171.51
ลานบาท (รอยละ 40.4) เทียบกับป 2553 ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต (TISCO Auto Cash)
 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ณ สิ้นป 2554 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวน 13,628.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,202.99 ลานบาท (รอยละ
44.6) จากสิ้นป 2553 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของสินเชื่อเพื่อผูจําหนายรถยนต
 สินเชื่ออื่นๆ

ณ สิ้นป 2554 สินเชื่ออื่นๆ ของกลุมทิสโกมีมูลคา 5,214.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 178.14 ลานบาท (รอยละ 3.5) จาก
5,035.86 ลานบาท ณ สิ้นป 2553
 เงินฝาก
เงินฝากรวม1มีจํานวน 171,625.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47,776.65 ลานบาท (รอยละ 38.6) จากสิ้นป 2553 ซึ่งมากกวาการ
ขยายตัวของสินทรัพย เพื่อเปนการขยายฐานเงินฝากและลูกคา และเพิ่มสินทรัพยสภาพคลอง โดย ณ สิ้นป 2554 กลุมทิสโกมีสภาพคลองสวนเกิน
ประมาณ 14,372 ลานบาท ซึ่งเมื่อรวมกับสินทรัพยสภาพคลองตามเกณฑของ ธปท. จํานวน 11,090 ลานบาท ( ตามเกณฑที่รวมตั๋วแลกเงินแลว)
สงผลใหสินทรัพยสภาพคลองทั้งหมดคิดเปนอัตราสวนสภาพคลองทั้งหมดที่รอยละ 13.8 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ ธปท.กําหนดไวที่รอยละ 6.0 ทั้งนี้

1

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกูยืมระยะสั้นซึ่งเปนแหลงเงินทุนปรกติของกลุมทิสโก
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สัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกตอยอดเงินฝากรวมอยูที่รอยละ 12.0 และสัดสวนจํานวนเงินฝากรายยอยที่มียอดเงินฝากไม
เกิน 20 ลานบาทตอเงินฝากรวมแบงตามรายชื่อลูกคา ณ ป 2554 อยูที่รอยละ 23.4
ตารางที่ 8: รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประเภทเงินฝาก
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินฝากรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)
4,859.99
25,671.55
1,169.53
16,832.16
75,313.44
123,849.04

(รอยละ)
3.9
20.7
0.9
13.6
60.8
100.0

(ลานบาท)
3,423.09
17,082.94
2,049.15
15,423.82
133,646.70
171,625.69

(รอยละ)
2.0
10.0
1.2
9.0
77.9
100.0

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
(29.6)
(33.5)
75.2
(8.4)
77.5
38.6

(2) ธุรกิจหลักทรัพย
ในป 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงเล็กนอยจากสิ้นปกอนหนา เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกตอความไมแนนอนของ
ปญหาเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน ผาน บล. ทิสโกสําหรับ ป 2554 เทากับ
1,361.82 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปกอน สวนแบงตลาดเฉลี่ยของบล.ทิสโก ลดลงจากรอยละ 2.38 ในป 2553 เปนรอยละ 2.25 ใน
ป 2554 โดยสวนใหญเปนการลดลงของสวนแบงตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศ และสถาบันตางประเทศ ทั้งนี้ รายไดคานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยในป 2554 ปรับตัวลดลงจากปกอนรอยละ 4.0 จาก 706.28 ลานบาทในป 2553 เปน 678.18 ลานบาท ทั้งนี้ สัดสวนมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวย ลูกคาสถาบันในประเทศรอยละ 27.5 ลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 23.0 และลูกคารายยอยใน
ประเทศรอยละ 49.5 สําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ในป 2554 อยูที่ 34.40 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน 144.30 ลาน
บาท เนื่องจากในป 2553 ธุรกิจวาณิชธนกิจมีรายไดจากการเป นที่ปรึกษาทางการเงินในการจําหนายหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ใหกับกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(3) ธุรกิจจัดการกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยภายใตการบริหารของธุรกิจการจัดการกองทุนมีจํานวน 2,848,664 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
4.7 จาก ณ สิ้นป 2553 โดย บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 135,953.16 ลานบาท ลดลง 1,062.08
ลานบาท (รอยละ 0.8) เมื่อเทียบกับสิ้นปกอนหนา และมีสวนแบงตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนอันดับที่ 7 ซึ่งมีสวนแบงตลาดเทากับ
รอยละ 4.8 โดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีสวนแบงตลาดในอันดับที่ 3 หรือ รอยละ 13.8 สําหรับกองทุนสวนบุคคลมีสวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 2
หรือ รอยละ 11.6 และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 15 หรือ รอยละ 0.7
รายไดคาธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนในป 2554 เทากับ 644.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.72 ลานบาท (รอยละ 8.2)
เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดคาธรรมเนียมรวมนั้น ลดลงรอยละ 5.5 เนื่องมาจากการลดลงของคาธรรมเนียมผันแปร ตามภาวะตลาดทุนที่ปรับตัว
ลดลง ทั้งนี้ มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 62.5 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 27.1 และกองทุน
รวมรอยละ 10.4
ตารางที่ 9: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเภทกองทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคล
กองทุนรวม
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

จํานวนเงิน

สัดสวน

จํานวนเงิน

สัดสวน

(ลานบาท)
77,265.69
42,027.46
17,722.10
137,015.24

(รอยละ)
56.4
30.7
12.9
100.0

(ลานบาท)
85,028.35
36,814.50
14,110.31
135,953.16

(รอยละ)
62.5
27.1
10.4
100.0
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เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
10.0
(12.4)
(20.4)
(0.8)
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11.2.4

สภาพคลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมทิสโกมีเงินสด จํานวน 903.45 ลานบาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกับปกอนหนา ประกอบดวยกระแสเงินสด
สุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 55,372.11 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ ขณะที่มีกระแสเงินสด
สุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 52,982.64 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินสดรับจากเงินกูยืม และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรม
ลงทุนจํานวน 2,387.19 ลานบาท ซึ่งสวนใหญไดจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
11.2.5

แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 204,405.98 ลานบาท และสวนของเจาของ
จํานวน 16,311.59 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 12.5 เทา โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงิน
ฝากรวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 77.8 ของแหลงเงินทุน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีสัดสวนรอยละ 6.6 เงินกูยืมระยะยาวและอื่นๆ รอย
ละ 8.3 ขณะที่สวนของผูถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.4 ตามลําดับ
กลุมทิสโกมีแหลงใชไปของเงินทุนหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ ซึ่งมีจํานวน 185,013.62 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 ทําใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อ
ตอเงินฝาก คิดเปนรอยละ 120.9 นอกจากนี้ยังไดนําเงินทุนไปลงทุนในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
และเงินลงทุนในหลักทรัพย
1

11.2.6

เงินกองทุน

เงินกองทุนภายในของกลุมทิสโกตามหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 13,064.80
ลานบาท ประกอบดวยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และสวนปรับปรุงเงินสํารองสวนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง ซึ่งเงินกองทุนของกลุมมีความเพียงพอเพื่อ
รองรับความเสี่ยงโดยรวมจํานวน 10,275.73 ลานบาท ที่ประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในลาสุด โดยเพิ่มขึ้น 2,516.89 ลานบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้น ป 2553 เนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจระหวางปและเกิดจากผลกระทบจากน้ําทวมที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส
สุดทายของป 2554 ซึ่งแสดงใหเห็นระดับเงินกองทุนสวนเกินที่มีอยูสูงถึง 2,789.06 ลานบาทหรือรอยละ 21.35 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น
ความตองการใชเงินทุนโดยรวมของกลุมทิสโกที่ประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุมประกอบดวย เงินกองทุนที่ใชรองรับความเสี่ยง
ดานเครดิตเพิ่มขึ้น 2,130.98 ลานบาท เปน 7,329.15 ลานบาท ตามการขยายตัวของสินเชื่อโดยรวมและเปนผลกระทบจากน้ําทวม โดยสงผลให
อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรายยอยไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.4 มาอยูที่รอยละ 1.5 ณ สิ้นป 2554 ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช
รองรับความเสี่ยงดานตลาดเพิ่มขึ้น 159.94 ลานบาท จาก 1,436.38 ลานบาท เปน 1,596.32 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง
จากเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนและมูลคาสินทรัพยรอการขาย
ความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ โดยความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินตอ
ความออนไหวของอัตราดอกเบี้ย (BPV) ไดเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2553 เนื่องจากระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration) ทางดาน
สินทรัพย ไดลดลงจาก 1.57 ป เปน 1.53 ป จากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อธุรกิจและสินทรัพยสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาในการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยสั้นกวาเมื่อเทียบกับสินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนสินเชื่อหลักของธนาคาร ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Duration)
ทางดานหนี้สินลดลงจาก 0.86 ป เปน 0.65 ป ทั้งนี้สงผลใหความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สินตอความออนไหวของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แตยัง
อยูในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได โดยความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน ยัง
ทรงตัวอยูในชวงประมาณ 11 เดือน
เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก และบล. ทิสโก ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามลําดับ ทั้งนี้ธนาคารไดดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑการ
ดํารงเงินกองทุนตามวิธี IRB โดยฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามเกณฑภายหลังการพิจารณาเกณฑการดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Capital
Floor) อยูที่รอยละ 14.91 โดยยังคงสูงกวาอัตราเงินกองทุนขั้นต่ํารอยละ 8.50 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1
และชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารกอนพิจารณาเกณฑการดํ ารงเงินกองทุนขั้นต่ําอยูที่รอยละ 9.88 และรอยละ 5.02 ตามลําดับ โดย

1

เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร
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อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 4.25 ในขณะที่ บล.ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สิน
ทั่วไป (NCR) อยูที่รอยละ 102.5 ซึ่งยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.00
ตารางที่ 10: อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554

เงินกองทุนชั้นที่ 1

31 ธันวาคม 2553
(รอยละ)
11.29

31 ธันวาคม 2554
(รอยละ)
9.88

เงินกองทุนทั้งสิ้น

15.23

14.91

ตารางที่ 11: ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี้ย (ป)

สินทรัพย
หนี้สิน*
ความแตกตางสุทธิ (Gap)

ป 2553
1.57
0.86
0.71

การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน
1 ปตอการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1
(ลานบาท)

ป 2554
1.53
0.65
0.88

ป 2553
531.41
(761.94)
230.53

ป 2554
800.90
(1,136.04)
(335.14)

* ไมรวมบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจํา

11.2.7

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)

กลุมทิสโกจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชี 2554 เปนจํานวนเงิน
รวม 6,612,410 บาท โดยในระหวางป กลุมทิสโก ไดมีการจายการตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก จํากัด
ซึ่งเริ่มจัดตั้งในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เปนจํานวน 80,000 บาท
(2) คาบริการอื่น (non-audit fee)
กลุมทิสโกจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปบัญชี 2554 ซึ่งไดแก การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 230,000 บาท
11.2.8

อันดับความนาเชื่อถือ

ในป 2554 บริษัทไดเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไมเกิน 270 วัน ซึ่งบริษัทไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทโดยบริษัท
ทริส เรทติ้ง จํากัด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ไดประกาศยืนยันคงอันดับเครดิต A- ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “เปนบวก”’ อันดับเครดิตดังกลาว
สะทอนถึงความสามารถในการทํากําไร ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินทรัพย และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงของบริษัท ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด มีดังนี้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
13 พ.ค. 2554
A-

ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิต
แนวโนมอันดับเครดิต

เปนบวก
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12. o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
12.1

ªµ¤¦´·°n°´¤

¨»n¤·Ão¦³®´¸ªnµªµ¤ÎµÁ¦È °°r¦¤·Åoª´µªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÎµÅ¦ µ¦Á·Ã °¨¦³°µ¦ Â¨³´ªÁ¨ µµ¦
Á·Ánµ´Ê ®µ¥´¦ª¤¹µ¦Á}¤µ·¸É¸ °´¤ µ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸¦·¥¦¦¤ Â¨³¤¸nªnª¥Á®¨º°´»»¤¦ª¤´Ê¼oo°¥Ã°µÄ
´¤Ä®oÅo¡´µÂ¨³¡¹É¡µÁ°Åo ´Ê¸Ê Á¡¦µ³¦µµ¸É¤´Éµ´¤Á}{´¥Îµ´ °µ¦Á·Ã°¥nµ¥´É¥º ´´Ê°r¦o°ÎµÁ·
»¦·ª¼nÅ´µ¦Âªµ¤¦´·°Â¨³¤¸nª¦nª¤Äµ¦¡´µ»¤Â¨³´¤
°Á®º°µµ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸¦·¥¦¦¤°´Á}®¨´µ¦Îµ´¸É¨»n¤·Ão¨¼ {Ä®oÂn¡´µ ¨µ¥Á}ª´¦¦¤°r¦¸É
´Á °¨»n¤·ÃoÂ¨oª ¨»n¤·Ão¹´Ê·µ¸É³Âªµ¤¦´·°n°´¤Ã¥ÎµÁ·Ã¦µ¦µµ¦¦³Ã¥rnµÇ °¥nµn°ÁºÉ°
Á}¦¼¦¦¤ Á¡ºÉ°¤»n¦oµ·Îµ¹Äµ¦Á}¼oÄ®oÂ¨³ÁºÊ°¼¨´¤ oª¥µ¦ÁdÃ°µÄ®o¡´µ»ÅoÁ oµ¦nª¤·¦¦¤Á¡ºÉ°µµ¦¦³Ã¥r
nµÇ ´ÊÄoµµ¦¡´µ°¥nµ¥´É¥º °»¤ ¦ª¤¹µ¦nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤ Â¨³°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤ Á¡ºÉ°¦oµ·Îµ¹Äµ¦Á}¤µ·¸É
¸ °´¤ ·¦¦¤Á¡ºÉ°´¤Ân¨³Ã¦µ¦ ¤¸µ¦´Ê³Îµµ¦´·°·´·µ¦Â¨³·µ¤¨°¥nµn°ÁºÉ°Á¡ºÉ°Ä®o¦¦¨»ª´»¦³r¸Éªµ
Åªo Ã¥¤¸³¦¦¤µ¦¨»n¤·ÃoÄ®oÎµÂ³ÎµÂ¨³·µ¤¨µ¦ÎµÁ··¦¦¤Á¡ºÉ°´¤ ¹É¦µ¥µn°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦Á}¦³Îµ»e
°µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦µµ¦¦³Ã¥r°ºÉÇ ¦ª¤´Ê´»Ä®oµ µ °¦·¬´¥n°¥Ä¨»n¤¸É¦³µ¥°¥¼nÄÁ £¼¤·£µÁ oµÅ¤¸
nª¦nª¤Äµ¦¡´µ»¤Äo°·ÉÃ¥Áo·¦¦¤¡´µ°¥nµ¥´É¥º ´Ê¸Ê Ã¦µ¦´Ê®¤¸ÉÎµÁ·µ¦¨oªÁ}Ã¦µ¦¦³¥³¥µª¸ÉÅo¦³Îµ
°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³·µ¤¨Á}¦³Îµ»e
¨»n¤·ÃoÅo´´Ê®nª¥µ¸É¼Â¨oµªµ¤¦´·°n°´¤ ®¦º° Corporate Social Responsibility (CSR) ¹Ê´ÊÂne 2553 Á}
o¤µ Á¡ºÉ°ÂÄ®oÁ®È¹ªµ¤¤»n¤´ÉÄªµ¤¦´·°n°´¤ °¨»n¤·Ão Ã¥Á}®nª¥µ¸ÉnÁ¦·¤·¦¦¤Á¡ºÉ°´¤´Ê®¤ °¨»n¤
·Ão Án µ¦´»µ¦¡´µ«´¥£µ¡Á¥µª µ¦¡´µ»£µ¡¸ª· µ¦°»¦´¬rÂ¨³nÁ¦·¤·ÉÂª¨o°¤ ²¨² °´³n°Ä®oÁ·µ¦¡´µ
°¥nµ¥´É¥ºn°´¤Â¨³¦³Á«µ·Ã¥¦ª¤ Ã¥·¦¦¤Á¡ºÉ°´¤´Ê®¤³ÎµÁ·Å°¥nµ°¨o°´nµ·¥¤ °¨»n¤·Ão
12.2

Ã¥µ¥´ÉªÅÁ¸É¥ª´®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤

¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸ªµ¤¦´·°n°´¤¤µ¨°¦³¥³Áª¨µªnµ 40 e oª¥µ¦¨¼ {·Îµ¹
µ¦·´·´ªÁ}Â°¥nµ °¼o¦·®µ¦¸Énµ¥°¼n¡´µµ¦»n¼n¦»n Âª·´· 8 ¦³µ¦ ¸É³o°µ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸ªµ¤¦´·°
n°´¤ °¨»n¤·Ão ÅoÂn
1. µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸
2. µ¦¦³°»¦·oª¥ªµ¤Á}¦¦¤
3. ªµ¤¦´·°n°¼o¦·Ã£
4. µ¦¦nª¤¡´µ»¤Â¨³´¤
5. µ¦Áµ¦¡··¤»¬¥ Â¨³µ¦·´·n°Â¦µ°¥nµÁ}¦¦¤
6. µ¦¼Â¨¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤
7. ª´¦¦¤µªµ¤¦´·°n°´¤
8. µ¦´Îµ¦µ¥µoµ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤

1. µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É ¸
¨»n¤·ÃoÅo¥¹Âªµ·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ ÁºÉ°µ¨»n¤·Ão¤¸Ã¥µ¥¦´¬µ··Â¨³¨¦³Ã¥r °¼o¤¸ªn ÅonªÁ¸¥
»¨»n¤ Ã¥³¦¦¤µ¦³¡·µ¦µ¹··µ¤®¤µ¥¸ÉÂn¨³¨»n¤¡¹Åo¦´°¥nµ¨³Á°¸¥¸Éoª Â¨³¼Â¨Ä®o¤´ÉÄªnµ··´¨nµªÅo¦´µ¦
»o¤¦°Â¨³·´·oª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´ ¦ª¤´Ê¤¸Ã¥µ¥nÁ¦·¤ªµ¤¦nª¤¤º°´¼o¤¸nªÅoÁ¸¥Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµªµ¤´¤¡´rÂ¨³ªµ¤¤´Éµ
»¦·¸É¥´É¥º Ã¥Îµ¹¹¼o¤¸nªÅoÁ¸¥»¨»n¤ ´n°Å¸Ê(¼¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Ä o° 8.5 µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦)
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¼oº°®»o

°Â¼oº°®»ooª¥¨¦³°µ¦¸É¸ Ä®o¼oº°®»oÅoÄo·· °Åo°¥nµÁÈ¤¸É

¨¼oµ

°°ªµ¤o°µ¦¸É®¨µ®¨µ¥ °¨¼oµoª¥Ã¦¦oµµ»¦·Â¦ª¤«¼¥r¸É¨¼oµ (Client Centric)
Â¨³ Ádn°µÄ®o¨¼oµÂªµ¤·Á®È

¼noµÂ¨³Áoµ®¸Ê

·´·µ¤ÁºÉ°Å ´µ°¥nµÁ}¦¦¤Â¨³Á¤°£µ

¼nÂ n

ÎµÁ·»¦·oª¥®¨´µ¦Â n ´¸ÉÁ}¦¦¤Â¨³¤¸¦·¥¦¦¤ Å¤nÂ n ´Ä¨´¬³¸Én°Ä®oÁ·¨¦³Äµ¨
n°°»µ®¦¦¤Ã¥¦ª¤

¡´µ

´»µ¦Á¦¸¥¦¼o °¡´µ ¡´µ«´¥£µ¡ °¡´µ°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³Ä®o¨°Â¸ÉÁ}¦¦¤

´¤

¦³®´¹ªµ¤¦´·°¸É¡¹¤¸n°´¤Ä¦³ªµ¦Îµµ Â¨³ÎµÁ··¦¦¤¡´µ»¤Â¨³´¤
°¥nµn°ÁºÉ°

·ÉÂª¨o°¤

´»Âª·´·Á¸É¥ª´µ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ¦¼o»nµ nÁ¦·¤·¦¦¤°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤´Ê£µ¥ÄÂ¨³
£µ¥°°r¦

2. µ¦¦³°»¦·oª¥ªµ¤Á}¦¦¤
¨»n¤·Ão¦¦»¤µ¦µ¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡ (Code of Corporate Ethics) ÅªoÄ¼n¤º°µ¦·´·µÎµ®¦´¡´µ´ÉªÅ ¦°¨»¤
Á¦ºÉ°ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·Â¨³¥»·¦¦¤ Å¤nÎµµ¦ÄÇ ¸Én°ÅÄµ»¦·®¦º°Á°ºÊ°¦³Ã¥rÁ¡µ³¨»n¤ µ¦·´·µ¤¦³Á¸¥Â¨³®¤µ¥Ã¥
Á¦n¦´ µ¦¦´¬µªµ¤¨´ °¨¼oµ Á}o Ã¥¦·¬´´Ä®o¤¸µ¦°ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´¼n¤º°´¨nµªÁ}¦³Îµ»e Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ¡´µ
Îµªµ¤Á oµÄÂ¨³·´·µ¤¤µ¦µ¸ÉÎµ® Äoµµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµ ¨»n¤·Ão¥¹®¨´µ¦Îµªµ¤¦¼o´¨¼oµ (Know Your Customer KYC) Â¨³¦ª° o°ÁÈ¦·Á¸É¥ª´¨¼oµ°¥nµÁ®¤µ³¤ÄÂn¨³¦³´ªµ¤Á¸É¥ (Customer Due Diligence) °¥nµÁ¦n¦´ Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ
µ¦Ä®o¦·µ¦¤·ÅonÁ¦·¤·µ¦¸É ´n°®¤µ¥ ®¦º°Á·¨¦³ÄÇ n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ °µ¸Ê¨»n¤·ÃoÅo¡´µ¦³ªµ¦
·µ¤Â¨³ª»¤ªµ¤ Á¸É¥Ä¦³´·´·µ¦Ã¥´´Ê®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ (Operational Risk Management) Á¡ºÉ°Ä®o
¤´ÉÄªnµ°r¦¤¸¦³ªµ¦ª»¤¸É¦´»¤¥·É ¹Ê(¼¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Ä o° 8.6 ¦·¥¦¦¤»¦· °®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦)
3. ªµ¤¦´·°n°¼o¦·Ã£
¨»n¤·Ão¤¸ª·´¥´«r¸É¤»n¦³°»¦·oª¥¤µ¦µ¦¦¥µ¦¦¼» °¸´Êµ¤µ¦°°»ªµ¤o°µ¦µoµµ¦Á·
oª¥ªµ¤»n¤ÁÁ¡ºÉ°nª¥¦oµªµ¤¤´É´É Â¨³¦oµ¦¦r»nµ¸É¥´É¥ºÄ®o´¨¼oµ ¼oº°®»o ¡´µÂ¨³´¤ ´´Ê¨°¦³¥³Áª¨µªnµ 40 e
¨»n¤·ÃoÅo¤»n¤´ÉÄ®o¦·µ¦µoµµ¦Á·°¥nµ¤º°°µ¸¡ Ã¥¤¸ªµ¤ÎµµÄÂn¨³¦³Á£»¦·Á}°¥nµ¸ Áoµ¦¦·®µ¦µÃ¥¤¸¨¼oµ
Á}»«¼¥r¨µ ¤»n°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÁ¡ºÉ°ÎµÁ°¨·£´r¸É®¨µ®¨µ¥ oª¥ªµ¤¤»n¤´É¸É³Á¡·É¤»nµµ¦¦·µ¦Ä®oÂn¨¼oµ
°¥nµ¼» Ã¥Ân»¦·®¨´°°Á} 4 µ¥µ ÅoÂn µ¥¨»n¤¨¼oµ¦µ¥¥n°¥ (Retail Banking) µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´ (Corporate Banking)
µ¥´µ¦¸Â¨³°» (Wealth & Asset Management) Â¨³µ¥¦·®µ¦µnª¨µÂ¨³ªµ¤¦´·°n°´¤ (Corporate Affairs &
CSR)
¨»n¤·ÃoÂ³Îµ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦µ¤ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ ¤¸µ¦ºÉ°µ¦¸ÊÂ¦µ¥¨³Á°¸¥ÁºÉ°Å Á¡ºÉ°ªµ¤Á oµÄ°´¸ Ã¥
Îµ¹¹·· °¨¼oµÁ}®¨´Â¨³·´·µ¤Árªµ¤¦´·°n °¼o¦·Ã££µ¥Äo®nª¥µÎµ´¸ÉÁ¸É¥ª o°Ã¥Á¦n¦´¤¸µ¦´®µ
n°µµ¦·n°ºÉ°µ¦¸É³ªÎµ®¦´¨¼oµÂ¨³¤¸«¼¥r¦·µ¦¨¼oµ (Contact Center) Ä®o¦·µ¦¨° 24 ¤.
°µ¸Ê ¨·£´rÂ¨³¦·µ¦µµ¦Á· °¨»n¤·Ão´ÊÅ¤nn¨Á¸¥n°nª¦ª¤Ân°¥nµÄ °µ· ¨»n¤»¦·µµ¦¡µ·¥r ¹É
ÎµÁ·µ¦Ã¥µµ¦·ÃoÅ¤nÅoÄ®o¦·µ¦·ÁºÉ°nª»¨ ®¦º°´¦Á¦· °´°µÁ}µ¦´»Ä®oÁ·µ¦Äonµ¥¸ÉÅ¤nÎµÁ}Â¨³¦oµ£µ¦³
®¸Ê· {»´¦·µ¦·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥ °µµ¦¹Á}¦·µ¦Ân¨¼oµ¸É¤¸ªµ¤o°µ¦µoµ¸É°¥¼n°µ«´¥ ¥µ¡µ®³ Â¨³Á·»®¤»Áª¸¥Ä
»¦·Á}®¨´ ¨°µ¦Ä®o· ÁºÉ° Ân¼o¦³°µ¦ µ¨µÂ¨³ µ¥n ° ¤ ¸É ÎµÁ· »¦· ¸ÉÅ¤nn ¨¦³n° ·ÉÂª¨o° ¤ Á}o 
°µ¸Ê µµ¦¥´¤¸¦·µ¦¦´ µÁ·Â¨³µ¦¨» Á¡ºÉ°¦³»oÄ®oÁ·µ¦°°¤Â¨³µ¦»Ä¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°nª¥Ä®oÁ¬¸¥°µ¥»Ã¥¤¸Á·
³¤ÅªoÄo°¥nµÅ¤n¨Îµµ ´Ê¸Ê ¦·µ¦oµµ¦¨»³¤¸Áoµ®oµ¸ÉÄ®o ªµ¤¦¼o Â¨³¤¸µ¦°¦¤´¤¤µÁ}¦³ÎµÁ¡ºÉ°Ä®oÎµÂ³ÎµÂn¨¼oµÄ®oÁ·
ªµ¤Á oµÄ°¥nµn°Âo
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4. µ¦¦nª¤¡´µ»¤Â¨³´¤
·¦¦¤¡´µ»¤Â¨³´¤ °¨»n¤·Ão¤¸¦³ªµ¦Îµµ°¥nµÁ}¦³Â¨³n°ÁºÉ°Á¡ºÉ°¦oµ»nµ¸É¥´É¥º Ã¥·¦¦¤
oµ¡´µ´¤ ÎµÁ·µ¦nµ¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨Á}®¨´ ¤¼¨···Ão² n°´ÊÄe ¡.«. 2525 ÎµµÁ¡ºÉ°´¤°¥nµÁÈ¤Áª¨µ¤µÁ}Áª¨µ
Áº° 30 eÂ¨oª ·¦¦¤®¨´ÅoÂn µ¦¡´µÁ¥µª¸Éo°¥Ã°µ Ã¥µ¦¤°»µ¦«¹¬µÂÄ®oÁ¨nµÂn´Á¦¸¥ µÂ¨»¦³´´Ê´Éª
¦³Á« ´³Îµµ°°¦ªÁ¥¸É¥¤·µ¤¨»µ¦«¹¬µe¨³ 4 ¦´Ê ´ÊÄ¦»Á¡² Â¨³nµ´®ª´Á¡ºÉ°¦³°µ¦¡·µ¦µ¤°»
n°ÁºÉ°Äe´Å °µ¸Ê ¤¼¨···Ão² ¥´¤°»¦³°°µ¸¡Ân¼oo°¥Ã°µ Â¨³»¦´¬µ¡¥µµ¨Ân¼oiª¥°µµ ¤°Ã°µÄ®o»¨
Á®¨nµ¸Êµ¤µ¦¨´¤µnª¥Á®¨º°Á°Åo ´Ê¸Ê ¡´µ·Ão¤¸nª¦nª¤´·¦¦¤ °¤¼¨···Ão² Ã¥¤ÉÎµÁ¤°
Äoµ¡´µ»¤ ¡´µ¨»n¤·Ão·°µµ Åo¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦¦´Á¦¸¥¦¼o¼n»¤Á¡ºÉ°¦oµÃ°µµ¦Á¦¸¥¦¼oÂnÁ¥µª Â¨³¤µ ·
»¤ oª¥µ¦¦nª¤´¦´¦» n°¤Â¤®o°¤» ´·¦¦¤nÁ¦·¤ªµ¤¦¼o¸ÉÁ}¦³Ã¥r´»¤ 40 Â®n ´ÊÄ¦»Á¡² Â¨³nµ´®ª´ Ã¥
Äo®o°¤»Á}«¼¥r¨µ Â¨³´Á}·¦¦¤n°ÁºÉ° °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´¤¸Ã¥µ¥nÁ¦·¤«·¨³¦nª¤¤´¥ Ã¥Ä®oµ¦´»«·¨dÅ¥
¦o µ ¦¦r  ¨µo ª ¥µ¦³¤µ«· ¨ ³¦n ª ¤¤´ ¥ Ã¥´  Á¨º ° µ»  £µ¡ °µ¤µªn µ ºÉ ° Á¸ ¥  °«· ¨ d  Â¨³Åo ´  Î µ ÁªÈ  År
www.tiscoart.com Á}®°«·¨³Á¤º°¦·Á¡ºÉ°Á¥Â¡¦n¨µ«·¨³¦nª¤¤´¥Å¥Ä¨´³¤ °·ÃoÅ´ÉªÃ¨°¸oª¥
5. µ¦Áµ¦¡··¤»¬¥ Â¨³µ¦·´·n°Â¦µ°¥nµÁ}¦¦¤
¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´´µ¦·´·n°¡´µ°¥nµ¥»·¦¦¤ Á¤°£µ ¼o¦·®µ¦Ä®oªµ¤Îµ´´¡´µ»¦³´Å¤nªnµ³
µ¦«¹¬µµµ´Ä ³Åo¦´Ã°µÁnµÁ¸¥¤´ ªµ¤oµª®oµµª·µ¸¡ °¡´µ ¹Ê°¥¼n´¨µªµ¤µ¤µ¦ Ã¥Äo¦³¦·®µ¦
¨°Â¸É¤´ÉÄÅoªnµ ¡´µ³Åo¦´¨°Â¸ÉÁ}¦¦¤ ¦·¬´ÁdªoµÄµ¦¡´µ«´¥£µ¡»¨µ¦Á¡ºÉ°ªµ¤oµª®oµÄª·µ¸¡
´»µ¦¤¸nª¦nª¤ °¡´µ Ã¥¤¸n°µÄ®o¡´µÂªµ¤·Á®Ènµ¦³ºÉ°µ¦°·¦µÁÈ£µ¥Ä°r¦ Â¨³¦³µ¦
¦³Á¤·¨µ °µ¸Ê¥´´ª´·µ¦Â¨³·¦¦¤´µµ¦µ¤ªµ¤Ä °¡´µ Á¡ºÉ°»£µ¡¸ª·¸É¸
¨»n¤·Ãoº°ªnµµ¦Á¦¸¥¦¼oÁ}nª®¹É °ª´¦¦¤°r¦ ´´Ê¹¤¸Ã¥µ¥oµµ¦¡´µ¦´¡¥µ¦»¨¸É´»µ¦Á¦¸¥¦¼o
°¡´µ» ¡´µÂn¨³¤¸®oµ¸É¦´·°n°µ¦¡´µµª·µ¸¡ ° ¨»n¤·Ão´»Ä®o¡´µÂ»¤»n®¤µ¥Â¨³
ªµ¤µ®ª´oª¥µ¦¡¼»¥°¥nµÁdÁ¥nµ¦³µ¦¦·®µ¦¨µ ÁdÃ°µÂ¨³´®µÁ¦ºÉ°¤º° °»¦r¸ÉÁ®¤µ³¤ ¨°µ¦¨»Ä
µ¦¡´µ»¨Á¡ºÉ°Á¦·¤¦oµ«´¥£µ¡ °»¨ Ã¥¤»nÁoªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·´·µµ¤¤µ¦µ¼»Â®n¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡
¨»n¤·ÃoÁdªoµÎµ®¦´µ¦¡´µÂ¨³ªµ¤oµª®oµÄª·µ¸¡»¦³´´Ê´Ê£µ¥Ä®nª¥»¦·Á¸¥ª´Â¨³ oµ¤®nª¥µ Ã¥
µ¦ f°¦¤Â¨³¡´µ»¨µ¦´Ê ¤»nÁoµ¦ f°¦¤ÄÁ· “µ¦Á¦¸¥¦¼o°¥nµn°ÁºÉ°” Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¨oµ¡§·¦¦¤¸Éµ®ª´°¥nµ´Á ¹É³
f°¦¤¡´µ´ÊÄoµªµ¤¦¼oÂ¨³´¬³Á¡µ³oµ Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦·´·µµ¤¦³Á£»¦· µ¦ f°¦¤´ÉªÅ Á¡ºÉ°Ä®o¡´µµ¤µ¦
Á¦¸¥¦¼oÂ¨³¦´´ªÄ®oÁ oµ´ª´¦¦¤·ÃoÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª ¨°µ¦ f°¦¤´¬³Â¨³ªµ¤µ¤µ¦¸É°r¦o°µ¦ Ã¥Äe 2554
¨»n¤·ÃoÃ¥ iµ¥¡´µ¦´¡¥µ¦»¨ Åo´µ¦ f°¦¤Ä®o¡´µ °¦·¬´ÄÁ¦º°°¥nµn°ÁºÉ°¨°´Êe Ã¥Á}µ¦ f°¦¤Ã¥
¦·¬´ Îµª 147 ®¨´¼¦ ¦ª¤ 2,935.3 ´ÉªÃ¤ Â¨³µ¦ f°¦¤ °®nª¥µ£µ¥° Îµª 219 ®¨´¼¦ ¦ª¤ 3,246.1 ´ÉªÃ¤ ¦ª¤µ¦
f°¦¤´Ê·ÊÎµª 366 ®¨´¼¦ ¦ª¤ 6,181.4 ´ÉªÃ¤
¨»n¤·Ão¥´Åo´´Ê “«¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão” (TISCO Learning Center) Á¡ºÉ°Á}«¼¥r¨µÄµ¦ f°¦¤ ¨°¡´µ®¨´¼¦nµÇ ´Ê
´¬³¸ÉÁ°ºÊ°n°µ¦Îµµ ªµ¤¦¼ooµª·µ¸¡ ¨°µ¦¨¼ {nµ·¥¤°r¦ ¨nµªº° TISCO Learning Center ¤¸µÄµ¦Á¡·É¤ ¸
ªµ¤µ¤µ¦Ä®oÂn°r¦ (Organization Competency) Ã¥¦ª¤ (¼¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Á¸É¥ª´µ¦¡´µ»¨¦Ä o° 8.8 »¨µ¦ °®´ª o°
¸É 8 µ¦´µ¦)
6. µ¦¼Â¨¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤
¨»n¤·ÃoÄo®¨´µ¦¨¼·Îµ¹¦´¬r·ÉÂª¨o°¤Ân¡´µ Â¨³´·¦¦¤´»nÁ¦·¤µ¦°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤°¥nµ
n°ÁºÉ°Á¡ºÉ°»nµ¸É¥´É¥º Ã¥¨¼ {·Îµ¹Äµ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ¦¼o»nµ nµ¦³ªµ¦ºÉ°µ¦£µ¥Ä°r¦ ´ f°¦¤Ä®oªµ¤¦¼ooµ
·ÉÂª¨o°¤Ã¥ª·¥µ¦¼o¦»ª»·µ£µ¥° Â¨³nÁ¦·¤Ä®o¡´µ¤¸nª¦nª¤Ä·¦¦¤¦nª¤¦¦r¨£µª³Ã¨¦o°oª¥µ¦¦´Á¨¸É¥
¡§·¦¦¤ ¨µ¦Äo¡¨´µ ´ÊÄoµÂ¨³Îµ´µ ´ÎµºÉ°¦¦r¨Ã¨¦o°°°Á¥Â¡¦nÂn¨¼oµÂ¨³µµ¦ nÁ¦·¤µ¦°»¦´¬r
·ÉÂª¨o°¤Ä¦³ªµ¦·´·µÁnµ¸Éµ¤µ¦ÎµÅo Án ¡·µ¦µ®¨´µ¦°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤¦nª¤oª¥Äµ¦¡·µ¦µ°»¤´·Á·¼oÃ¦µ¦
¦´¦»¦³ªµ¦·´·µÄ®o¤¸µ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ»o¤nµÂ¨³¤¸¦³··£µ¡¼»
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°µ¸Ê ¨»n¤·ÃoÅo¦nª¤¨µ¤Äo°¥Â¨ÂÁµ¦¤rÄµ¦Ä®oªµ¤Îµ´n°·ÉÂª¨o°¤ µ¤Ã¦µ¦·ÉÂª¨o°¤Â®n
®¦³µµ·Äe 2535 Ã¥Åo¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦¨¼iµµª¦´ÊÂne 2534 Â¨³ÎµÁ·Á}·¦¦¤n°ÁºÉ°¦³ÎµeÃ¥¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ¨¤º°
¨¼oª¥Á°Á}Áª¨µÁº° 20 e
7. ª´¦¦¤µªµ¤¦´·°n°´¤
¨»n¤·Ãon°´Ê¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨ Á¡ºÉ°ÎµÁ·µnª¥Á®¨º°´¤°¥nµÁÈ¤Áª¨µÂ¨³¤¸¨µn°ÁºÉ°Åo¦´Ä°»µÄ®oÁ}
°rµ¦»«¨¸É¼o¤¸Á·Åoµ¤µ¦®´¨®¥n° Á·¦·µÅo Äoµ¦³ªµ¦·´·µ ·Ão´´Ê ®nª¥µÁ¡·É¤ ¨¨· (Productivity
Improvement) Á¡ºÉ°¼Â¨¦´¦»¦³ªµ¦·´·µÂ¨³µ¦Äo¦´¡¥µ¦ Ä®o¤¸¦³··£µ¡¼» £µ¥Äo¦³µ¦ª»¤¸É¸ Â¨³µ¦¤»n
nÁ¦·¤Â¨³¡´µ»¦¦¦¤°·Á¨È¦°·r Á¡ºÉ°°Îµª¥ªµ¤³ªÂn¨¼oµ nª¥¦³®¥´Áª¨µµ¦Á·µ Â¨³¨µ¦Äo¦´¡¥µ¦¦³µ¬ °µ·
Án µ¦Ä®o¦·µ¦¦³ e-statement ¸Énª¥Ä®o¨¼oµµ¤µ¦Á¦¸¥¼µ³µ´¸nµ°·Á°¦rÁÈÅo¨° 24 ¤. Â¨³µ¦Ä®o¦·µ¦»¦¦¦¤
°·Á¨È¦°·r oª¥Á¦ºÉ ° e-Money ATM ®¦º° e-TM ¹ÉÁ}Á¦ºÉ°Ä®o¦·µ¦Îµ»¦¦¦¤°·Á¨È¦°·r¦ª¦ ´Ê µ-°-Ã°-nµ¥ °¥nµ
¤¼¦rÁ}Â®nÂ¦ Á¡ºÉ°Á¡·É¤ªµ¤³ªµ¥¥·É ¹ÊÄµ¦Äo´¦Îµ¦³nµ·oµÂ¨³¦·µ¦ÂÁ· ÁºÉ°µµµ¦Á¨ÈÁ®ÈªnµÂªÃo¤
»¦¦¦¤µµ¦Á·nµn°µ°·Á¨È¦°·r³¤¸µ¤µ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥Ç Á¦ºÉ° e-TM ¹º°Á}ª´¦¦¤µµ¦Á·¦¼ÂÄ®¤n¸Éµµµ¦
¡´µÁ¡ºÉ°°°ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÄ®o¤¼¦r¤µ¥·É ¹Ê
¨»n¤·Ão¦·Á¦·É¤»¦·¸Á ¸¥ª Ã¥´´Ê®nª¥µÄ®oÎµ¦¹¬µÃ¦µ¦¡´µ¨Å¸É³°µ (Clean Development Mechanism CDM) ¨µ¦¨n°¥pµÁ¦º°¦³ Â¨³µ¥®oµºÊ° µ¥µ¦r°Á¦·Ân®nª¥µ¸Éo°µ¦¦oµ¤¼¨nµÁ¡·É¤Ä®o»¦·Á¡ºÉ°nª¥¨£µª³Ã¨¦o°
°¸oª¥
8. µ¦´Îµ¦µ¥µoµ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤
¨»n¤·Ão¦µ¥µ¦»·¦¦¤Â¨³¦³¤µ¸ÉÄoÄÃ¦µ¦ªµ¤¦´·°n°´¤ÅªoÁ}nª®¹ÉÄ¦µ¥µ¦³Îµe»´
Â¨³´ÊÂne 2549 ¦·¬´Åo´Îµ¦µ¥µ¡·Á«¬oµªµ¤¦´·°n°´¤Â¥Á}´nµ®µ ´ÎµÁ}£µ¬µÅ¥Â¨³°´§¬ Á¡ºÉ°Á¥Â¡¦n
Âª· Â¨³¨µ·¦¦¤oµ´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ °°r¦ Ân¼oº°®»o µ«¹¬µ µ´nµÇ Â¨³¼oÄ ¡¦o°¤´Ê´ÎµÁ} CDROM
Â¨³Á¥Â¡¦nnµÁªÈÅr www.tisco.co.th
Îµ®¦´Âª·´·¸É³o°µ¦ÎµÁ·»¦·°¥nµ¤¸ªµ¤¦´·°n°¼o¤¸nªÅoÁ¸¥ °¨»n¤·Ão °´ÅoÂn ¼oº°®»o ¡´µ ¨¼oµ
¼noµÂ¨³Áoµ®¸Ê ¦ª¤´Ê¼nÂ n ¨»n¤·ÃoÅo¨nµª¹¦µ¥¨³Á°¸¥ÅªoÄ o° 8.5 µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °®´ª o°¸É 8 µ¦´µ¦ ´´ÊÄ®´ª o°¸É 12 ¸Ê
³¨nµª¹¦µ¥¨³Á°¸¥ °ªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥·¦¦¤´n°Å¸Ê
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¦»·¦¦¤ªµ¤¦´·°n°´¤Â¨³·ÉÂª¨o°¤Äe 2554

¨»n¤·ÃoÄ®oªµ¤Îµ´´Ã¦µ¦¦³¥³¥µª¸É³¤¸nªnª¥¡´µ´¤Åo°¥nµ¥´É¥º ·¦¦¤®¨´¸É¨»n¤·ÃoÄ®oµ¦´»¤µ
°¥nµn°ÁºÉ°ÅoÂn µ¦´»µ¦«¹¬µ °Á¥µª nÁ¦·¤¼oo°¥Ã°µÄ»¤Ä®o¡´µ«´¥£µ¡Ä®oµ¤µ¦¡¹É¡µÁ°Åo µ¦nÁ¦·¤
µ¦°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤ ¦ª¤¹µ¦nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤ ´¦µ¥¨³Á°¸¥n°Å¸Ê
1.

·¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤
1.1 ¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨ (TISCO Foundation for Charity)

Á¡ºÉ°ºµ·µÄµ¦nª¥Á®¨º°´¤Ä®oÁ·¨Á}¦¼¦¦¤ ·ÃoÅon°´Ê¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨ (TISCO Foundation for
Charity) (“¤¼¨···Ão²”) ¹ÊÄe 2525 Á¡ºÉ°ÎµÁ··¦¦¤Á¡ºÉ°´¤Ä¦³¥³¥µª Â¨³´ÊÂn´ÊÁ}o¤µ ·Ão ÅoÎµÁ··¦¦¤nª¥Á®¨º°
´¤nµµ¦ÎµÁ·µ °¤¼¨···Ão² ¹É¤¸ª´»¦³r®¨´ 4 ¦³µ¦ º°
1. Á¡ºÉ°´»Â¨³nÁ¦·¤µ¦«¹¬µ °´Á¦¸¥¸É µÂ¨»¦´¡¥r´Éª¦³Á«
2. Á¡ºÉ°´»oµnµ¦´¬µ¡¥µµ¨Ân¼oiª¥°µµ Â¨³»¡¡¨£µ¡oª¥µ¦¦·µ°ª´¥ª³Á¸¥¤ Â¨³µ¥°»¦rnµÇ
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3. Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°»¨¼o µÂ¨»¦´¡¥rÄµ¦¦³°ª·µ¸¡ Ä®o¤¸Ã°µ¡¹É¡µÁ°ÅoÄ¦³¥³¥µª Ã¥Å¤nÎµ´ÁºÊ°µ·Â¨³
«µµ
4. Á¡ºÉ°¦nª¤¤º°´°r¦µ¦»«¨°ºÉÇ Á¡ºÉ°ÎµÁ¡Èµµ¦¦³Ã¥roµ´¤Á¦µ³®r
»¦´¡¥r¸ÉÄoÄ·¦¦¤ °¤¼¨···Ão² Îµ¤µµ°¨¸ÉÅo¦´ÄÂn¨³e °Á·°» (Capital Fund) °¥nµÅ¦Èµ¤ Á¡¸¥°
¨ °Á·°»¥´¤¸ÎµªÅ¤nÁ¡¸¥¡°n°µ¦ÎµÁ··¦¦¤µ¤ª´»¦³r °¤¼¨··² »¦´¡¥rnªÄ®n¹Åo¦´µ¦¦·µµ¨»n¤·Ão
Ã¥Äe 2554 ¨»n¤·Ão¦·µÁ·¤»¤¼¨···Ão² ÄÃ°µnµÇ Á}Á·¦ª¤´Ê·Ê 19,709,048 µ
¦»¥°Á·¦·µ»»¦³Á£ °¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨ (®nª¥: µ)
e

»µ¦«¹¬µ

»¦´¬µ¡¥µµ¨

»¦³°°µ¸¡

¦ª¤

85,477,599

3,939,778

1,700,979

91,118,356

2548

9,405,013

109,840

40,400

9,555,253

2549

12,431,750

41,375

80,140

12,553,265

2550

12,650,500

11,710

18,242

12,680,452

2551

18,996,000

100,551

25,000

19,121,551

2552

19,347,800

13,500

81,900

19,443,200

2553

19,715,000

128,274

43,338

19,886,612

2554

19,586,000

43,350

79,698

19,709,048

2525-2547
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¨µ ° ¤¼¨···Ão² Äe 2554 ÅoÂn µ¦¤°»µ¦«¹¬µÄ®oÂn´Á¦¸¥Â¨³´«¹¬µÄ¦³´¦³¤«¹¬µ ¤´¥¤«¹¬µ
°µ¸ª«¹¬µ Â¨³°»¤«¹¬µ¸É µÂ¨»¦´¡¥rµµ«¹¬µ´Éª¦³Á«Îµª 6,021 » ¦ª¤Á}Á·´Ê·Ê 19,621,200 µ Á}´Á¦¸¥
»n°ÁºÉ° Îµª 3,113 » Â¨³Á}»Ä®¤n Îµª 2,908 » Ã¥ÂnÁ} ¦³´¦³¤«¹¬µ Îµª 502 », ¦³´¤´¥¤«¹¬µ Îµª
4,619 », ¦³´°µ¸ª«¹¬µ Îµª 439 », ¦³´°»¤«¹¬µ Îµª 385 » ¦³´°ºÉÇ 76 »
°µ¸Ê Äe 2554 ¤¼¨···Ão² ¥´Åo¤°»¦´¬µ¡¥µµ¨Â¨³»¦³°°µ¸¡Ân¼o¥µÅ¦o´ÊÄ¦»Á¡² Â¨³nª£¼¤·£µ
ÂnÁ}»¦´¬µ¡¥µµ¨Îµª 43,350 µ Â¨³»¦³°°µ¸¡ Îµª 79,698 µ
¦³ªµ¦·µ¤¨µ
¤¼¨··· Ão² ¤¸¦³ªµ¦·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ·µ °·¦¦¤Â¨³»nµÇ °¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Á¡ºÉ° «¹¬µ¨µ¦
ÎµÁ·µÄ®o°¨o°´ª´»¦³r Â¨³Îµ o°¤¼¨¸ÉÅo¤µ´¦¦»Â¨³nµÄonµ¥Ä°µÄ®oÁ·¦³Ã¥r¤µ¸É» Ã¥µ¦·µ¤¨³
Â¥µ¤¦³Á£ °· ¦¦¤ ¤¼¨···Ão² ³·µ¤¨µ¦«¹¬µ °´Á¦¸¥»»¦³´Ä»£¼¤·£µ °¦³Á«Å¥Á}¦³ÎµÄÁº°
¡§«·µ¥ °»e Â¨³¤¸µ¦»n¤ Á¥¸É¥¤µ¤oµ °´Á¦¸¥¸ÉÅo¦´»°¥¼nÄ{»´Â¨³´Á¦¸¥¸ÉÎµ¨´³ °¦´¦·µ» Ã¥¤¸´ªÂ
³¦¦¤µ¦ Áoµ®oµ¸É¤¼¨··² Â¨³´ªÂ³Îµµ¹ÉÁ}¡´µ·Ão¦nª¤Á·µÅ·µ¤¨Á}¦³Îµ»¦´Ê Îµ®¦´»¦³°
ª·µ¸¡ ¤¼¨···Ão² ³Îµµ¦·µ¤¨®¨´µ¸É¤°»Â¨oªÁ}Áª¨µ 1-2 Áº° Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ¼o °¦´»µ¤µ¦¦³°°µ¸¡Åo µ¤¸É
´ÊÄÅªo °µ¸Ê ¥´¤¸µ¦·µ¤ªµ¤º®oµ®¨´µÄ®o»Â¨oª 1 e°¸oª¥
Ã¥Ä¦³®ªnµe 2554 ¤¼¨···Ão² Åo°°·µ¤¨´Á¦¸¥¸ÉÅo¦´»µ¦«¹¬µÄ®¨µ¥´®ª´´Éª¦³Á« Ânoª¥Äe´¨nµª
¡ºÊ¸É®¨µ¥´®ª´ ¦ª¤¹¦»Á¡² ¦³{®µ°»£´¥ ¤¼¨···Ão² ¹°°·µ¤¨´Á¦¸¥»ÅoÁ¡µ³Ã¦Á¦¸¥¸É°¥¼nÄÁ ¦»Á¡² Â¨³
¦·¤¨ ÄÁº°·®µ¤ Îµª 7 Â®n ÅoÂn Ã¦Á¦¸¥»¤¹µ Ã¦Á¦¸¥ª¤·¦µ·¼·«·¦Áµ Ã¦Á¦¸¥Á«µ¨Á¤º°»¤µ¸
Ã¦Á¦¸¥¦³Á¦·°·¨µ¤ Ã¦Á¦¸¥¨µ¨µÁoµ¡·¥µ¤ Ã¦Á¦¸¥®°Áº°ª·¥µ¤ Â¨³¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃÃ¨¥¸¦µ¤¨¡¦³¦ ª·¥µÁ ¡¦³
¦Á®º°
1.2 ·¦¦¤¡·Á«¬n°ÁºÉ°
Ã¦µ¦¦´Á¦¸¥¦¼o ¼n»¤ Á}Ã¦µ¦¸É¦·Á¦·É¤ ¹Ê´ÊÂne 2552 ¹{»´ Ã¥¤¸ª´»¦³rÁ¡ºÉ°¦oµÃ°µÄ®oÁÈ´Á¦¸¥ ®¦º°
¤µ·Ä»¤¸É®nµÅ¨¦³¤µ´»µ£µ¦´ Åo¤¸Ã°µÄµ¦Á¦¸¥¦¼o¤µ ¹Ê Ã¥¨»n¤·Ão³Îµµ¦¦´¦»n°¤Â¤®o°¤»
®¦º°Â®¨nÁ¦¸¥¦¼oÄ»¤¸É µ¦³¤µÄµ¦n°¤Îµ¦» ¦ª¤´Ê¤°®´º°¸ÉÎµÁ}ÂnÃ¦Á¦¸¥®¦º°»¤´¨nµªÎµª 40 »¤´ÉªÅ¥ Ä
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¡ºÊ¸É¸É¤¸µ µ °µµ¦·Ão¼Â¨°¥¼n Á¡ºÉ°Ä®oÁ}Â®¨nÁ¦¸¥¦¼o °»¤ Á¡ºÉ°¦oµÃ°µÄ®oÁÈ´Á¦¸¥®¦º°Ä»¤Á®¨nµ´ÊÅo¤¸Ã°µÄµ¦
Á¦¸¥¦¼o¤µ¥·É ¹Ê Ã¥Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÅoÎµÁ·µ¦¦´¦»n°¤Â¤®o°¤»ÅÂ¨oª´Ê·Ê 8 Â®n ¦ª¤¨µ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦´ÊÂn¦·Á¦·É¤
Äe 2552 Á}Îµª´Ê·Ê 61 Â®n Îµ®¦´Äen°Ç Å ³¤¸µ¦¡·µ¦µµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°nÁ¦·¤µ¦Á¦¸¥¦¼o °»¤°¥nµn°ÁºÉ°µ¤
ª´»¦³r °Ã¦µ¦
Ã¦µ¦¦·µÃ¨®·nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r ¨»n¤·Ão¦nª¤´£µµµÅ¥´·¦¦¤¦·µÃ¨®·°¥nµn°ÁºÉ°Á}¦³Îµ»e
¤µ ªnµ 26 e Îµ®¦´¡´µ ¨¼oµ Â¨³¦³µ´ÉªÅ Åo¤¸nª¦nª¤Á}¦³Îµ»Å¦¤µ  Îµ´µÄ®n µ¦Á®º° Â¨³Åo ¥µ¥
·¦¦¤Å¥´µ µnµÇ Änª£¼¤·£µ´Éª¦³Á« Ã¥Äe 2554 ¸Ê ¨»n¤·Ão´·¦¦¤¦·µÃ¨®·nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r´Ê·Ê¹ 11 ¦´Ê
¦ª¤¥°¦·µÃ¨®·Îµª 2,743 ¥¼· ·Á} 1,049,650 ¸¸
1.3 ·¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤°ºÉÇ
°Á®º°µ·¦¦¤¸ÉÎµÁ·µ¦°¥nµn°ÁºÉ°nµ¤¼¨···Ão² Â¨oª Äe 2554 ¨»n¤·Ão¥´Ä®oµ¦´»µ¦¡´µ´¤Â¨³
»¤oµ°ºÉÇ ÅoÂn µ¦´»´ºÊ°¦³·ÊÎµÄ®oÂnÁÈ´Á¦¸¥ Á¡ºÉ°nÁ¦·¤» °µ¤´¥¸É¸Ä¸ª·¦³Îµª´, µ¦´»Â¨³Á oµÁ¥¸É¥¤
Á¡ºÉ°Ä®oÎµ¨´Ä®µ¦¸É·´·®oµ¸ÉÄÁ  3 ´®ª´µ¥ÂÄo Á}¦oµ ª´Îµ¨´ÄÄ®o´ª¸¦»¦»¬ °µ·, µ¦´»·¦¦¤ °³
Â¡¥«µ¦r »¯µ² ´ÎµÁ È¤ “°µ´¤®·¨ ¡.«.2554” Á¡ºÉ°¤»nª¥Á®¨º°¼oiª¥¥µÅ¦o, µ¦´»·¦¦¤µ´¦¸´¨¥µ·ª´µ
¤.«·¨µ¦ Á¡ºÉ°µÁ¦·¤Â¨³¡´µª·µ¸¡µ¦¸ Äµ¦¡´µ»£µ¡¸ª·, µ¦´»µ¤´µ»¦¦¤ Á¡ºÉ°Á¥Â¡¦nªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´
µ¦ÎµÁ·»¦· °°r¦¸É¤¸ªµ¤¦´·°n°´¤, µ¦´»ª´¦¸Å¥ Á¡ºÉ°¦³»o·Îµ¹´»µ °¦¸Å¥, µ¦
´»·¦¦¤¦ª¤¡¨´n°o µ°¦r¦´´É Á¡ºÉ°¦oµªµ¤ºÉ´ªÄ®o£µÁ°Åo¦³®´Â¨³Á oµÄ¹¨¦³ °µ¦»¦·Ä¦³´¤®£µ
Â¨³Á¡ºÉ°µn°Áµ¦¤r °£µ¸² Á¡ºÉ°n°oµ°¦r¦´´ÉÄ®o®¤µ¦³Á«Å¥, µ¦´»·¦¦¤µ¦»«¨ °¦·¬´µ¦·Å¥ Äµ¦
¤»¦oµ«¼¥rµ¦Â¡¥rÃ¦¡¥µµ¨«·¦·¦µ Á¡ºÉ°¥¦³´¦·µ¦µµ¦Â¡¥rÄ®o¤¸¤µ¦µÎµ®¦´¼oiª¥ Â¨³¡´µ·É°Îµª¥ªµ¤³ª
Ä®oÂn´«¹¬µÂ¡¥r ¡¥µµ¨ Åo¤¸Á¦ºÉ°Å¤oÁ¦ºÉ°¤º°¸É´¤´¥Äµ¦Á¦¸¥µ¦° Â¨³µ¦´»oµµ¦«¹¬µÃ¥¦nª¤¤»Ã¦µ¦ª·É
¤··¤µ¦µ° Äµ¦¤»µ¦«¹¬µÄ®o´´Á¦¸¥¸É µÂ¨»¹É´ ¹ÊÃ¥ ¡.µ°Ã¡r Â¨³µ¦´»Á¦ºÉ°¦¸»¦·¥µr
Ä®oÂnÃ¦Á¦¸¥oµ¼n °.«¦¸´µ¨´¥ .»Ã ´¥ Á¡ºÉ°Á}µ¦nÁ¦·¤·¦¦¤¸É¸Ä®oÂnÁ¥µª
2.

·¦¦¤°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤
Ã¦µ¦¨¼iµµª¦

Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÅo´·¦¦¤¨¼iµÂ¨³Îµ¦»¦´¬µoÅ¤oÄÃ¦µ¦ “¨¼oÅ¤o...¦´¬riµÊÎµ¦n°¥” ¹ÉÁ}Ã¦µ¦¨¼¡¦³
µ µ¤Âª¡¦³¦µÎµ¦· °¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª  .¤»¦¦µµ¦ ¹ÉÁ}Ã¦µ¦¡¦³¦µÎµ¦·¹É¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª
¡¦³¦µµ¡¦³¦¤¦µµ»µÄ®o´´Ê ¹Ê Ã¥ÎµÁ··¦¦¤µ¦Á¬¦Â¤µÄ¨´¬³¡¹É¡µÁ°µ¤Âª¡¦³¦µÎµ¦· Á¡ºÉ°
¡´µÄ®oÁ}«¼¥r¨µµ¦Á¦¸¥¦¼o Â¨³nµ¥°ÁÃÃ¨¥¸oµµ¦Á¬¦ µ¦Á¡·É¤¤¼¨nµ·oµÁ¬¦ ¤»Å¡¦ µ¦Äo¡¨´µÂ Â¨³°ºÉÇ
°¸´ÊÁ¡ºÉ°Á}µ¦´»µ¦Á¦¸¥µ¦° °«·¬¥r¡¦³µ Ä®¨´¼¦µ¦Á¬¦¡°Á¡¸¥ Â¨³nµÅ¤oÁ¦ºÉ°Á¦º° °Ã¦Á¦¸¥¡¦³µ
¨°µ¦«¹¬µ oªoµª·´¥ Â¨³µ¦¡´µµ¦nµ¥°ÁÃÃ¨¥¸¼n»¤ Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÁ·Á¬¦ Ã¥¨»n¤·Ão´»µ¦¨¼¨oµ
Å¤o Îµª 1,500 o Ã¥¦³°Åoª¥¨oµÅ¤o¸É¤¸ªµ¤Îµ´¥·ÉÁn ¤³ µ¤Á¦¸Ê¥ª ¦³·Á¡µ ³Áµ ¤³ µ¤Á« ¸ÊÁ®¨È ¥¼µ¨·´ Â¨³
Ã¡·Í³Á¨ Á}o
°µ¸Ê ·¦¦¤°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤¸É¨»n¤·ÃoÎµÁ·µ¦Á}¦³Îµ»e¥´®¤µ¥¦ª¤¹Âª·´·Ä°µµ¦Îµ´µ Ã¥
¨»n¤·Ão¥´Ä®oªµ¤Îµ´Â¨³nÁ¦·¤µ¦¦oµ·Îµ¹Ân¡´µÄµ¦¦³®¥´¡¨´µÂ¨³¦´¡¥µ¦ °µ· µ¦´ÎµÃ¦µ¦ “Â¥
¦³µ¬...¦oµÃ°µÄ®oo°Á¦¸¥” oª¥µ¦¦¦rÄ®o¡´µÂ¥¦³Á£¦³µ¬¸ÉÄo Á¡ºÉ°ÎµÅ µ¥¦oµ¦µ¥Åo Â¨oªÎµÅ¤»µ¦«¹¬µ
Ä®o´ÁÈ´Á¦¸¥¸É µÂ¨»¦´¡¥r ¦ª¤¹¦¦rµ¦nª¥´dÅ¢ª¸ÉÅ¤nÎµÁ} µ¦ªµÂµ¦Á·µ µ¦Äoª´»°»¦rÎµ´µ¸É
Á}¤·¦n°·ÉÂª¨o°¤ µ¦¦³®¥´µ¦Äo¦³µ¬ Â¨³µ¦¨¦·¤µ ¥³ ¸ÉÎµ¤µ°¥nµn°ÁºÉ°Á}o
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
3.

·¦¦¤nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤
nÁ¦·¤¨µ«·¨³Å¥

¨»n¤·Ão¥´Ä®oµ¦´»Â¨³nÁ¦·¤«·¨ª´¦¦¤ °´Á}Á¦ºÉ°¦¦Ã¨·Ä Â¨³Á}¦µµ °ªµ¤Á}µ· ´´ÊÂne
2513 Á}o¤µ ¨»n¤·ÃoÁ}°r¦Â¦Ç ¸ÉÅo¦·Á¦·É¤Ã¦µ¦´»Â¨³nÁ¦·¤«·¨dÅ¥Äµ¦¦oµ¦¦r¨µ«·¨³ Â¨³Åo³¤¨µ
«·¨³¦nª¤¤´¥ °«·¨dÅ¥¤µ°¥nµn°ÁºÉ° {»´¤¸Îµªªnµ 300 ·Êµ Á}¸É¥°¤¦´´ªnµ·ÃoÁ}Â®¨n¦ª¦ª¤·Êµ«·¨³¦nª¤¤´¥
¸ÉÎµ´Â®n®¹É °¦³Á«Å¥ ¤¸¨µÄ¥»Â¦Ç °«·¨d¼o¹Én°¤µÅo¦´µ¦Á·¼Á¸¥¦·Ä®oÁ}«·¨dÂ®nµ·Îµª¤µ ¨oªÁ}¨µ
«·¨³¸É¦»nµ ¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥ ³o°¤»¤¤° ªµ¤¦¼o¹¹· °«·¨dn°´¤ Â¨³{´¥Âª¨o°¤nµÇ ÄÂn¨³nªÁ¦¸¥Á¤º°
µ¦Á·µ °¦³ª´·«µ¦r«·¨³¦nª¤¤´¥ °Å¥ ¸É®µ¼Åo¥µ °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´nÁ¦·¤«·¨³¦nª¤¤´¥ oª¥µ¦´»µ«·¨³
TISCO Art Collection Äµ¦´»«·¨dÅ¥Äµ¦¦oµ¦¦r¨µ oª¥µ¦³¤µ«·¨³ Â¨³´»·¦¦¤®°«·¨³Â®n¦´µ¨¸É
9 °¥nµn°ÁºÉ°
Ã¥Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÅo´»¨µ«·¨³ ÅoÂn£µ¡«·¨³ “ªµ¤¤´É´ÉÂ®n¸ª·” (Wealth of Life) ¹ÉÁ}¨µ·Ê¨nµ»
µ °.¡·´¥ ·¦´r «·¨dÂ®nµ· µ µ´««·¨m ¦³Îµe 2546 ´Á}¨µ°¸·Ê®¹É¸Éª¦nµÂnµ¦¥¥n° Ã¥Á}µ¦¦oµ¦¦r£µ¡Ã¥
Äo£µ¡°´ªÄ·µµ¦°¥nµµ¤n°³nµ¥°¨ºoµ Ã¥Âª·Äµ¦ÎµÁ°£µ¡°´ª¹ÉÁ¦¸¥Á¤º°¡»¦´µ °
¡¦³¡»Áoµ¸ÉÎµ°´ªÂn¨³¦³Á£¤µÁ¦¸¥Á¸¥´¤»¬¥r °µ¸Ê°´ªÁ}´¨´¬rÂ®nªµ¤Á¦· °·{µ Â¨³ªµ¤Á·
µÄ·ª·µµ¤¦´µ °«µµ¡»oª¥ °µ¸Ê¥´´»¨µ°ºÉÇ µ«·¨dÅ¥°¸ 2 ·Êµ
Îµ»Îµ¦»«µµ
¨»n¤·Ão¦³®´¹ªµ¤Îµ´Äµ¦n Á¦·¤Îµ»Îµ¦»«µµÄ®oµ¤µ¦Îµ¦°¥¼nÁ}Á¦ºÉ°¥¹Á®¸É¥ª·Ä °¦³µ
Ã¥Á¡µ³ÄÁ £¼¤·£µ¸É¤¸ª´Á}«¼¥r¦ª¤ °»¤ Á¡ºÉ°Á}¦oµªµ¤Á o¤Â ÈÄ®oÂn»¤µ®¹É Ã¥µ µ °µµ¦·ÃoÄÁ 
£¼¤·£µ¹Åo¦³µµ´·¦¦¤°·Á¡ºÉ°¦·µ»¦´¡¥rÄ®oÂnª´ªµ°µ¦µ¤Ä´®ª´¸Éo°µ¦µ¦Îµ»Îµ¦»Á}¦³Îµ»e°¥nµ
n°ÁºÉ° Ã¥Äe 2554 ¨»n¤·ÃoÅoÁ}Áoµ£µ¡Îµ»°·µ¤´¸  ª´®°¼Á®¨º°¤ . ¨»¦¸
4.

·¦¦¤¡·Á«¬Á¡ºÉ°¦¦Áµ» rÂ¨³¢g¢¼£´¥¡·´·

Ä¨µ¥e 2554 ¦³µÄ®¨µ¥¡ºÊ´Éª¦³Á« o°Á·´{®µ°»£´¥°¥nµ®´ °¸´Ê¥´¦oµªµ¤Áº°¦o° Â¨³ªµ¤
Á¸¥®µ¥n°¸ª·Â¨³¦´¡¥r·Ân¦³µÁ}Á}Îµª¤µ ¹ÉµÁ®»µ¦r¸ÉÁ· ¹Ê Ã¥µ¥ °¨»n¤·Ão º°µ¦nª¥Á®¨º° ¦¦Áµªµ¤
Áº°¦o° Â¨³¨¨¦³¸ÉÁ· ¹Ê °¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o°»¨»n¤ °·Ão ÅoÂn ¡´µ ¨¼oµ ¼noµ ¨°»¤Â¨³´¤Ã¥¦ª¤ ´ÊÂn
nªn°Á®»µ¦r Å¹nªÁ®»µ¦rª·§· Â¨³nª¢g¢¼£µ¥®¨´ÊÎµ¨
Îµ®¦´¡´µ ¨»n¤·ÃoÅo°°¤µ¦µ¦Á¡ºÉ°¦¦Áµªµ¤Áº°¦o° °¡´µ¸ÉÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦rÊÎµnª¤ ÅoÂn µ¦
¤°Á·nª¥Á®¨º°»Á·ÁºÊ°oÂn¡´µ¸ÉÅo¦´ªµ¤Áº°¦o°, µ¦¤°Á·nª¥Á®¨º°¸É¡´°µ«´¥´Éª¦µªÂn¡´µ Ä¦¸¸Éo°¥oµ¥°°
µ¸É¡´, µ¦Ä®o¡´µ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦Á·µ¤µÎµµ µ¤µ¦¨µ®¥»ÅoÃ¥Å¤nº°Á}ª´¨µ, µ¦¤°ª´·µ¦Á·¼o¨°°Á¸Ê¥ Á¡ºÉ°
n°¤Â¤¸É°¥¼n°µ«´¥¸ÉÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥, µ¦´´ÊÃ¦µ¦ “Á¡ºÉ°nª¥Á¡ºÉ°” ÅoÂnµ¦Ád´¸Á¡ºÉ°¦´¦·µµ¡´µ Á¡ºÉ°nª¥Á®¨º°
¡´µ °¨»n¤·Ão¸ÉÁº°¦o° Â¨³µ¦´·¦¦¤·°µµ¢g¢¼oµ¡´µ Á¡ºÉ°nª¥Ä®o¡´µ¸É¸É°¥¼n°µ«´¥Åo¦´ªµ¤Á¸¥®µ¥µÊÎµnª¤
µ¤µ¦¨´Á oµÅ°µ«´¥ÄoµÅo£µ¥®¨´ÊÎµ¨ Ã¥´¸¤µ¡¦o°¤°»¦r¸ÉÎµÁ} ¦nª¤´¡´µ·°µµ ¦nª¤´Á·µÅÎµªµ¤
³°µ Â¨³¢g¢¼£µ¡oµÁºÊ°o
Îµ®¦´¨¼oµ Á¡ºÉ°Á}µ¦¦¦Áµªµ¤Áº°¦o°Ä®oÂn¨¼oµ¸É¦³£´¥ ¨»n¤·ÃoÅo°°¤µ¦µ¦nµÇ Á¡ºÉ°nª¥n°¨µ¥£µ¦³Ä
µ¦Îµ¦³®¸Ê ÅoÂn µ¦¡´Îµ¦³Á·oÂ¨³°Á¸Ê¥Á}Áª¨µ 3 Áº° µ¦¥Á¨·®¦º°¦´¨nµ¦¦¤Á¸¥¤µ»¦¦¦¤µ¦µ¥µ¦ Â¨³µ¦¦´
Ã¦¦oµ®¸ÊnµÇ Á}o
´Ê¸Ê Îµ®¦´Á®»µ¦rÊÎµnª¤Äe 2554 °µµ¦¼Â¨¼o¤¸nªÁ¸É¥ª o° ° °¨»n¤·Ão °´ÅoÂn¡´µ Â¨³¨¼oµ¸ÉÅo¦´
¨¦³Â¨oª ¨»n¤·Ão¥´nª¥Á®¨º°µµ¦Ã¥¦ª¤ ¦ª¤¹µ¦ÁdÃ°µÄ®o¡´µ»ÅoÁ oµ¦nª¤·¦¦¤Á¡ºÉ°µµ¦¦³Ã¥rnµÇ
Ã¥¤»nÁo¸Éµ¦Îµ´Â¨³¢g¢¼£µ¥®¨´Á®»µ¦rÊÎµnª¤ °´³Á}¦³Ã¥rn°¼o¦³£´¥°¥nµÂo¦· Ã¥Á¦·É¤µµ¦Ád´¸¦´¦·µ
nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤ Â¨³µ¦´»Á·nª¥Á®¨º°nµ¤¼¨··Â¨³°r¦nµÇ ÅoÂn £µµµÅ¥, ¤µ¤µµ¦Å¥, ¤¼¨··´¥
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nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
¡´µ, ¤¼¨··¦µ¦³µ»Á¦µ³®r, °» "¨µ»¦nª¤Ä nª¥£´¥ÊÎµnª¤" Ã¥¤µ¤¦·¬´³Á¸¥Å¥, µ¦´»Ã¦µ¦ “Âr¦ª¤
Ä nª¥£´¥¡·´·” Ã¥µ¸Ã¦´«r Money Channel °µ¸Ê¥´Åo´·¦¦¤¢g¢¼»¤nµÇ °µ· µ«¹¬µ¸ÉÅo¦´¨¦³µÁ®»µ¦
ÊÎµnª¤oª¥µ¦n°¤Â¤°µµ¦Á¦¸¥ Ä®o¨´Á oµ¼nµ¦Á¦¸¥µ¦°ÅoÃ¥Á¦Èª ¦ª¤¹·¦¦¤·°µµ®¨´ÊÎµ¨ªÁ¡ºÉ°°¥»¥µÎµªµ¤³°µ
Ã¦³ Á¡ºÉ°¦nª¤´¢g¢¼Â®¨nÁ«¦¬· Ã¦µµ¸ÉÎµ´Ä®o¨´º¼n£µ¡Á·¤ Á}o
Îµ®¦´·¦¦¤¦¦Áµ» rÂ¨³¢g¢¼£´¥¡·´·°ºÉÇ Äe 2554 °µµ¦¤»nÁoÄ®oªµ¤nª¥Á®¨º°¼o¦³°»£´¥Ä®¨µ¥¡ºÊ¸É °
¦³Á«Å¥Â¨oª ¨»n¤·Ão ¥´ÅoÁd´¸¦´¦·µ¡¦o°¤¤°Á·¦·µnª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥µÃ¦µ¦ “¦ª¤Änª¥¼o¦³£´¥Ân·Å®ª
Â¨³¹µ¤·” Ä¦³Á«¸É»i°¸oª¥
¦»·¦¦¤ªµ¤¦´·°n°´¤ °¨»n¤·Ão e 2554
1. ·¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤
1.1 ·¦¦¤ °¤¼¨··· ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¨°e 2554

´»µ¦«¹¬µ

¤°»µ¦«¹¬µÂn´Á¦¸¥ ´«¹¬µ¸É µÂ¨
»¦´¡¥r´Éª¦³Á«

19,586,000

¨°e 2554

»¦´¬µ¡¥µµ¨

Ä®oªµ¤nª¥Á®¨º°oµnµ¦´¬µ¡¥µµ¨Ân¼oiª¥
°µµ Â¨³»¡¡¨£µ¡oª¥µ¦¦·µ°ª´¥ª³Á¸¥¤
Â¨³µ¥°»¦rnµÇ

43,350

¨°e 2554

»¦³°°µ¸¡

¤°»¦³°°µ¸¡Îµ®¦´¼oo°¥Ã°µÄ®o¤¸Ã°µ
¡¹É¡µÁ°ÅoÄ¦³¥³¥µª

79,698

¦ª¤

ÎµªÁ· (µ)

19,709,048

1.2 ·¦¦¤¡·Á«¬n°ÁºÉ°
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¨°e 2554

Ã¦µ¦¦´Á¦¸¥¦¼o ¼n»¤

Á¡ºÉ°¦oµÃ°µÄ®oÁÈ´Á¦¸¥ ®¦º°¤µ·Ä»¤
¸É®nµÅ¨¦³¤µ´»µ£µ¦´ Åo¤¸
Ã°µÄµ¦Á¦¸¥¦¼o¤µ ¹Ê

32,000

¨°e 2553

Ã¦µ¦¦·µÃ¨®·Ân£µµµÅ¥

Á¡ºÉ°nª¥¸ª·Á¡ºÉ°¤»¬¥r Ã¥ ¥µ¥·¦¦¤Å¥´
µ µnµÇ Änª£¼¤·£µ´Éª¦³Á« Á¡ºÉ°Á¡·É¤¥°
¦·µ

37,500

¦ª¤

ÎµªÁ· (µ)

69,500

1.3 ·¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤°ºÉÇ
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

.¡.54

´ºÊ°¦³·ÊÎµÎµ®¦´ÁÈ´Á¦¸¥ Ã¦Á¦¸¥ Á¡ºÉ°¦oµÁ¦·¤» °µ¤´¥¸É¸Ä®o´ÁÈ´Á¦¸¥
oµ·Éª¤³Å¢ .°»¦µ¸

¤¸..54

Á¥¸É¥¤Ä®oÎµ¨´ÄÂn®µ¦¸ÉÅo¦´µÁÈµ Á¡ºÉ°¨¼ {µ¦¤¸·Îµ¹nª¥Á®¨º°´¤
µ¦·´·®oµ¸ÉÄ 3 ´®ª´µ¥Â£µÄo
Ã¦¡¥µµ¨¡¦³¤»Á¨oµ
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ÎµªÁ· (µ)
20,000
45,723.50

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¡..54

´»·¦¦¤³Â¡¥«µ¦r »¯µ²
´ÎµÁ È¤ “°µ´¤®·¨ ¡.«.2554”

Á¡ºÉ ° ¦n ª ¤n ª ¥Á®¨º ° ¼o i ª ¥¥µÅ¦o Ã¦¡¥µµ¨
»¯µ¨¦r £µµµÅ¥

500,000

¡..54

´»·¦¦¤µ´¦¸´¨¥µ·ª´µ Á¡ºÉ ° n  Á¦· ¤ Â¨³¡´  µª·  µµ¦µ¦¸ Â¨³
¤.«·¨¦
«µ¦r°ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦¡´µ»£µ¡¸ª·

30,000

..54

´»Ã¦µ¦ª·É¤··¤µ¦µ° ¡.
µ°Ã¡r

¤»´»»µ¦«¹¬µÄ®oÂnÁÈ´Á¦¸¥¸É
µÂ¨»¦´¡¥r

30,000

.¥.54

´»·¦¦¤ "Á·¦¦r : ¦ª¤¡¨´
n°oµ°¦r¦´´É"

Á¡ºÉ°¦oµªµ¤ºÉ´ªÄ®o£µÁ°Åo¦³®´Â¨³
Á oµÄ¹¨¦³ °µ¦»¦·Ä¦³´¤®£µ
Â¨³Á¡ºÉ°Á}µ¦µn°Áµ¦¤r °£µ¸² Á¡ºÉ°
n°oµµ¦°¦r¦´´ÉÄ®o®¤Åµ¦³Á«Å¥

125,750

..54

´»Á¦ºÉ°¦¸Ân Ã¦Á¦¸¥oµ¼n . Á¡ºÉ°nÁ¦·¤·¦¦¤¸É¸Ä®oÁÈÇ ¨°Å¤nÅ¥»n
»Ã ´¥
Á¸É¥ª´¥µÁ¡· ¹ÉÁ}{ ®µ °»¤  Â¨³
¡´µªµ¤µ¤µ¦ °Á°Äoµ¦¸oª¥

270,000

..54

´»·¦¦¤µ¦»«¨ ¦·¬´µ¦·Å¥
Îµ´ (¤®µ)

200,000

¤»¦oµ«¼¥rµ¦Â¡¥rÃ¦¡¥µµ¨«·¦·¦µ Á¡ºÉ°
¥¦³´¦·µ¦µµ¦Â¡¥rÄ®o¤¸¤ µ¦µÎµ®¦´
¼o i ª ¥ Â¨³¡´  µ·É  °Î µ ª¥ªµ¤³ªÄ®o Â n
´  «¹  ¬µÂ¡¥r ¡¥µµ¨ Åo ¤¸ Á ¦ºÉ ° Å¤o Á ¦ºÉ ° ¤º ° ¸É
´¤´¥Äµ¦Á¦¸¥µ¦°

¦ª¤

ÎµªÁ· (µ)

1,221,473.50

2. ·¦¦¤°»¦´¬r·ÉÂª¨o°¤
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¨°e 54

´ÎµÃ¦µ¦" Â¥¦³µ¬...¦oµÃ°µÄ®oo° ¨¼ {~µ¦¤¸nª¦nª¤ °¡´µ Äµ¦Äo
Á¦¸¥"
¦´¡¥µ¦°¥nµ¦¼o»nµ

.¥.54

´·¦¦¤¨¼iµÂ¨³Îµ¦»¦´¬µoÅ¤oÄ
Ã¦µ¦ “¨¼oÅ¤o...¦´¬riµÊÎµ¦n°¥” .
¤»¦¦µµ¦

Á¡ºÉ°°»¦´¬rÂªµµ¦¦´¬µ·ÉÂª¨o°¤ °´Ê
£µ¦´Â¨³Á°

¦ª¤

ÎµªÁ· (µ)
363,087
240,000

603,087

3. ·¦¦¤nÁ¦·¤ª´¦¦¤
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¨°e 54

´»µ«·¨³ TISCO Art Collection

´»«·¨dÅ¥Äµ¦¦oµ¦¦r¨µ oª¥
µ¦³¤µ«·¨³¦nª¤¤´¥°¥nµn°ÁºÉ°

¤¸..54

ÁdÃ¦µ¦«·¨¦¦µµ¦ ¡¦o°¤¼¨Á¨oµ²
ªµ¥¨µÂn¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª²

ÁºÉ°ÄÃ°µÁ¨·¤¡¦³¤¡¦¦¬µ 7 ¦° 5
´ªµ¤ 2554 ¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª²
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ÎµªÁ· (µ)
530,000
1,000,000

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

..54

nÁ¦·¤«µµÃ¥µ¦Á}Áoµ£µ¡Îµ»
°·  ª´®°¼Á®¨º°¤ . ¨»¦¸

Á¡ºÉ°ÎµÁ·Å¦oµ°»ÃÁ¡ºÉ°ªµ¥Ân
¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ªÄÃ°µÁ¨·¤¡¦³
Á¸¥¦· 84 ¡¦¦¬µ

¦ª¤

ÎµªÁ· (µ)
365,899

1,886,899

4. ·¦¦¤¦¦Áµ» r Â¨³¢g¢¼£´¥¡·´·
¦³¥³Áª¨µ

¨´¬³·¦¦¤

ª´»¦³r

¤..54

n°¤Â¤°µµ¦Á¦¸¥ Ã¦Á¦¸¥oµ¦´ª (·Á¤rÅ¥
Á¦µ³®r) .¦³»¦¸
n°¤Â¤°µµ¦Á¦¸¥ Ã¦Á¦¸¥ ª´»¸¨µ¥ .
¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ

¦nª¤¢g¢¼Ã¦Á¦¸¥¸ÅÉ o¦´¨¦³µ£´¥¡·´·ÊÎµ
nª¤ ®¨´µÁ®»µ¦rÁ¦·É¤¨¸É¨µ¥¨

216,970

¦nª¤¢g¢¼Ã¦Á¦¸¥¸ÅÉ o¦´¨¦³µ£´¥¡·´·ÊÎµ
nª¤ ®¨´µÁ®»µ¦rÁ¦·É¤¨¸É¨µ¥¨
Á¡ºÉ°¦¦Áµ» r Â¨³¢g¢¼£´¥¡·´·

87,960

.¡.54
Á¤.¥.54

Á¤.¥.- ¡. 54

.¥.- .. 54

Ád´¸¦´¦·µ ¡¦o°¤¤°Á·¦·µnª¥
Á®¨º°¼o¦³£´¥µÃ¦µ¦ "¦ª¤Änª¥¼o
¦³£´¥Ân·Å®ªÂ¨³¹µ¤·Ä¦³Á«¸É»i"
¦·µÁ·nª¥Á®¨º°¼o¦³°»£´¥£µÄo
- ¤°Á·nª¥Á®¨º°¡´µ
- ¦·µÁ·¦nª¤´ °¤.nª¥Á®¨º°¼o¦³
°»£´¥
- ¦·µÁ·nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥nµ¤¼¨··¦µ
¦³µ»Á¦µ³®r
- n°¤Â¤°µµ¦Á¦¸¥ ®o°¤» Ã¦Á¦¸¥
®´ª®¤µ¨nµ .»¦µ¬¦rµ¸
¦·µÁ·nª¥Á®¨º°¼o¦³°»£´¥¦´ÊÄ®nÄ
®¨µ¥¡ºÊ¸É´Éª¦³Á«
- Ád´¸µµ¦·Ão “¦nª¤Änª¥£´¥¡·´·”
- ´»¤»nª¥Á®¨º°¼o¦³µµ¦
£´¥ Îµ´µ¥¦´¤¦¸
- ¤°Á·¦·µµµ¦Ád´¸ "µµ¦·
Ão ¦nª¤Änª¥£´¥¡·´·" nµ¤¼¨··´¥¡´µ
- ¦nª¤´¤µ¤µµ¦Å¥ ¦·µÁ·
´»nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤nµ
µ¥¦´¤¦¸
- ´»»nª¥Á®¨º°¼o¦³£´¥Á oµ°»
'¨µ»¦nª¤Ä nª¥£´¥ÊÎµnª¤'
- ¦nª¤´¤·¼Ã±¤°Á·¦·µnª¥Á®¨º°¼o¦³
°»£´¥nµ£µµµÅ¥
- ¦nª¤´» Ã¦µ¦ “Âr¦ª¤Ä Á¡ºÉ°
¼o¦³£´¥ÊÎµnª¤” nµµ¸Ã¦´«r
Money Channel

Á¡ºÉ°¦¦Áµ» r Â¨³¢g¢¼£´¥¡·´·

ÎµªÁ· (µ)

1,824,000

88,000
112,564.52
1,002,000
350,000

Á¡ºÉ°¤»¦¦Áµ» rÂ¨³¢g¢¼£¥´ ¡·´· Â¨³
¨¼ {¡´µ Ä®o¤¸·°µµÂ¨³¤»nnª¥Á®¨º°
µµ¦³
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9,509,190.03

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
¦³¥³Áª¨µ

.¥.- .. 54

¨´¬³·¦¦¤
ª´»¦³r
ÎµªÁ· (µ)
- ´·¦¦¤ªÁ¡ºÉ°°¥»¥µ·°µµ Îµªµ¤
³°µÃ¦³
- ´·¦¦¤Ã¦µ¦Á¡ºÉ°nª¥Á¡ºÉ° ®¨´ÊÎµ¨
¤°Á·nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°¡´µ¸É¦³£´¥ÊÎµnª¤ Á¡º°É ¤»¦¦Áµ» r Â¨³¢g¢¼£´¥¡·´·Ä®oÂn
11,085,000
¡´µ
¦ª¤

24,187,684.55

¦ª¤¦³¤µ·¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤¸ÉÄoÅ´Ê·ÊÄe 2554

47,677,692.05

oª¥Âª·oµªµ¤¦´·°n°´¤ Â¨³ª·¸µ¦¸É¨»n¤·ÃoÅo´»Â¨³ÎµÁ··¦¦¤Á¡ºÉ°´¤Â¨³µµ¦¦³Ã¥r
ª¼nÅ´µ¦ÎµÁ·»¦· ¨»n¤·Ãoº°Á}£µ¦·Îµ´¸É³µn°Ã¦µ¦Â¨³·¦¦¤®¨´nµÇ Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³Ã¥r¸É¥´É¥ºÂn»¤Â¨³
´¤°¥nµn°ÁºÉ°¨°Å
12.4

ª·¸µ¦¡·µ¦µ °³¦¦¤µ¦Äµ¦ÎµÂª·®¦º°Ã¥µ¥oµªµ¤¦´·°n°´¤Å¼nµ¦·´·

Änª·¦¦¤®¨´¸ÉÎµÁ·µ¦nµ¤¼¨···Ão² ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦°µª»Ã °¨»n¤·ÃoÎµª 3  Îµ¦
ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°¥¼nÄ³¦¦¤µ¦¤¼¨···Ão² ¦nª¤´¼o¦»ª»·°ºÉÇ °¸ 6 Á¡ºÉ°¦nª¤Îµ®·«µÂ¨³Ã¥µ¥ ¦ª¤´Ê¼Â¨µ¦ÎµÁ·
·¦¦¤ °¤¼¨··² Ä®oÁ}Å°¥nµ¦µ¦ºÉ nµ³Îµµ¹É·´·µµ¤Ár¸ÉÎµ® Ã¥³¦¦¤µ¦¤¼¨··² ³Îµ®oµ¸É¡·µ¦µÎµ
°¦´¦·µ¸É¤¸¼oÂªµ¤Îµ¥ºÉ °¤µÄÂn¨³e ¹É³¡·µ¦µe¨³¦´ÊÄnªoeµ¦«¹¬µÂ¨³¤°»µ¦«¹¬µÂn´Á¦¸¥¸É µÂ¨
°µ¸Ê ¥´¤¸´ªÂ¡´µÄ¨»n¤·Ão°¸Îµª 20  Îµ®oµ¸ÉÁ}³Îµµ¤¸ªµ¦³ 2 e Îµµ¦nª¤´¡´µ °¤¼¨···Ão² Á¡ºÉ°
nª¥Á®¨º°·¦¦¤ ° ¤¼¨··² ÄoµnµÇ °µ· µ¦´¡·¸¤°»µ¦«¹¬µ¦³Îµe ¦nª¤Á·µ·µ¤¨µ¦«¹¬µ °´Á¦¸¥» nª¥
Á¥Â¡¦n·¦¦¤Â¨³´·¦¦¤µ¦»«¨¦³¤Á·¦·µ¤»¤¼¨··² Á}o
oµµ¦¡·µ¦µ·¦¦¤Â¨³Ã¦µ¦°ºÉÇ ÁºÉ°µnªÄ®nÁ}Ã¦µ¦®¨´¸ÉÎµÁ·µ¦°¥nµn°ÁºÉ°Á}¦³Îµ»e ³
¼o¦·®µ¦Á}¼oÄ®oÎµ¦¹¬µÂ¨³°»¤´·¦³¤µnµÄonµ¥Ã¥¤¸³ÎµµÂn¨³Ã¦µ¦Á}¼o¦´·°ÎµÁ·µ Â¨³Áoµ¦¤¸nª¦nª¤ °
¡´µÄµ¦ÎµÁ·Ã¦µ¦
{´¥®¨´¸Énª¥nÁ¦·¤Ä®o¨»n¤·Ãoµ¤µ¦nµ¥°Âª·Â¨³Ã¥µ¥Å¼nµ¦·´·Åo°¥nµÁ}¦¼¦¦¤Èº° ª´¦¦¤°r¦¸É
nÁ¦·¤µ¦¤¸nª¦nª¤ ÄÂn¨³Ã¦µ¦³¤¸µ¦Ân´Ê¼o¦´·°Ã¦µ¦Â¨³³ÎµµÁ¡ºÉ°Îµ®Âµ ÎµÁ°¦³¤µÂ¨³¼Â¨Ä®o
µ¦ÎµÁ·µÁ}Å°¥nµn°ÁºÉ° ¤¸µ¦·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨Á¡ºÉ°¦´¦»¦³··£µ¡Á}¦³¥³Ç °µ¸Ê ¥´o°¤¸µ¦ºÉ°µ¦°¥nµ¤¸
¦³··£µ¡Â¨³¤ÉÎµÁ¤°Á¡ºÉ°nÁ¦·¤ªµ¤¦nª¤¤º°¸É¸µ¤µ·Ä°r¦
ª·¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦·´·µ¤Ân° ³¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°µ¦·µ¤Â¨³ªµ¦ÎµÁ·µµ¤Âª·®¦º°Ã¥µ¥ °
³¦¦¤µ¦
ÁºÉ°µµ¦ÎµÁ·Ã¦µ¦®¨´¹ÉÁ}Ã¦µ¦n°ÁºÉ°¦³¥³¥µª Â¨³ÎµÁ·µ¦nµ¤¼¨···Ão² ¹É¤¸³¦¦¤µ¦¤¼¨··² Â¨³
³ÎµµÁ}¼oÎµÁ·µ¦ Ã¥¤¸¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦ Â¨³¼o¦·®µ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°¥¼nÄ³¦¦¤µ¦¤¼¨··² ³¦¦¤µ¦³
¦´¦µ¦µ¥µµ¦ÎµÁ··¦¦¤ °¤¼¨··² Â¨³·¦¦¤Á¡ºÉ°´¤°ºÉÇ °¨»n¤·ÃoÄ¸É¦³»¤¦¦¤µ¦Á}¦³Îµ»e
°µ¸Ê ¨»n¤·Ão¥´Åo´Îµ¦µ¥µ¡·Á«¬ªµ¤¦´·°n°´¤Á}¦³Îµ»e Á¡ºÉ°Á¥Â¡¦nÂª·Â¨³¨µoµ·¦¦¤
Á¡ºÉ°´¤¸É¨»n¤·Ão¤¸nª¦nª¤Äµ¦ÎµÁ·µ °Á®º°µÁºÊ°®µ´ÉªÅ °¦µ¥µ¦·¦¦¤ªµ¤¦´·°n°´¤¸É¨»n¤·ÃoÅo´Îµ
Â¨³¦¦»ÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe

12-12

nª¸É 1 ®´ª o°¸É 12 o°¤¼¨°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°
12.5

µ¦¦´¦°¤µ¦µµ¦·´·µ Â¨³¦µª´¨¸ÅÉ o¦´Äe 2554

¨»n¤·ÃoÅo¦´¦µª´¨nµÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´¤µ¦µµ¦·´·µ °´Á}Á¦ºÉ°³o°Ä®oÁ®È¹¤µ¦µÄµ¦ÎµÁ·Ã¥µ¥Â¨³
¨µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÃÁnÄµ µ»¦·nµÇ Ã¥¦µª´¨¸ÉÅo¦´Äe 2554 ¤¸´¸Ê
¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥oµµ¦¦µ¥µ¦¦¬´£·µ¨¸Á¥¸É¥¤ (Top Corporate Governance Report Awards)
¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Åo¦´¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥oµµ¦¦µ¥µ¦¦¬´£·µ¨¸Á¥¸É¥¤ ®¦º° Top
Corporate Governance Report Awards µµ¦¦³µ«¨¦µª´¨ SET Awards 2011 ¹É´ ¹ÊÃ¥¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ (¨.)
Â¨³ªµ¦µ¦µ¦Á·µµ¦ Ã¥¦µª´¨´¨nµªÁ}¦µª´¨¸É¤°Ä®oÂn¦·¬´³Á¸¥¸É¤¸ªµ¤ÃÁnoµµ¦·´·µ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦¸É¸ Ã¥Äo o°¤¼¨¸É¦·¬´³Á¸¥ÁdÁ¥ÅªoÄÂÂ o°¤¼¨¦³Îµe (Â 56-1) ¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³ÁªÅr ¦ª¤´Ê®´º°´
¦³»¤¼oº°®»o Â¨³¦µ¥µµ¦¦³»¤¼oº°®»o
¦µª´¨¦·¬´®¨´¦´¡¥r¥°Á¥¸É¥¤ (Best Securities Company Awards)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´ Åo¦´¦µª´¨¦·¬´®¨´¦´¡¥r¥°Á¥¸É¥¤ ®¦º° Best Securities Company Awards ¦³Á£
¦·¬´®¨´¦´¡¥r¥°Á¥¸É¥¤oµµ¦Ä®o¦·µ¦®¨´¦´¡¥rÂn´¨»»¨ µµ¦¦³µ«¨¦µª´¨ SET Awards 2011 ¹É´ ¹ÊÃ¥¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ (¨.) Â¨³ªµ¦µ¦µ¦Á·µµ¦ Ã¥¦µª´¨´¨nµªÁ}¦µª´¨¸É¤°Ä®oÂn¦·¬´®¨´¦´¡¥r¸É¤¸¨µ¦ÎµÁ·µ
¥°Á¥¸É¥¤ Ã¥¡·µ¦µµ¨µ 2 oµ ÅoÂn ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÁ·µ¦Á}µ¥®oµºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r¸ÉÃÁnÂ¨³¤¸»£µ¡¦·µ¦¸É¸
Â¨³¨µµ¦ª·Á¦µ³®r®¨´¦´¡¥r¸É¤¸»£µ¡ Â¨³¦°¨»¤®¨´¦´¡¥r¸É®¨µ®¨µ¥ Ã¥¡·µ¦µµ o°¤¼¨ÄÁ·¦·¤µÂ¨³Á·»£µ¡µ
¨µÎµ´oµnµÇ ¦ª¤¹Îµ¦ªªµ¤·Á®È °¨¼oµÂ¨³µ¦¸É¦·¬´Â¨³Áoµ®oµ¸É °¦·¬´¤¸µ¦·´·¸É¸µ¤®¤µ¥Â¨³®¨´Ár
¦µª´¨ “·°µµÎµ¸...¤¸Á®È”
¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨ Åo¦´¤°¤°Á¸¥¦·´¦ "·°µµÎµ¸ ¤¸Á®È" ÄÃ¦µ¦ “nn°ªµ¤¸ Å¤n¤¸ª´®¤”Äµ³Á}
°r¦¸É¤¸·°µµÄµ¦Îµªµ¤¸Á¡ºÉ°nª¦ª¤ Â¨³Á}Â¦´µ¨ÄÄ®o´¤Å¥Á}´¤·°µµÎµÁ¡Èªµ¤¸ Ã¥¡·µ¦µµ¨µ¸É
nµ¤µ¨°¦³¥³Áª¨µ 30 e ¸É¤¼¨···Ão² ÎµÁ··¦¦¤nª¥Á®¨º°´¤¤µ°¥nµn°ÁºÉ° Ã¦µ¦´¨nµª ´ ¹ÊÃ¥³¦¦¤µ¦ iµ¥
¦³µ´¤¡´rÁ¡ºÉ°Á¨·¤¡¦³Á¸¥¦·¡¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª ÁºÉ°ÄÃ°µ¡¦³¦µ¡·¸¤®µ¤¨Á¨·¤¡¦³¤¡¦¦¬µ 7 ¦° 5 ´ªµ¤
2554

12-13

Á°µ¦Â 1
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

1. µ¥¨·ª ¤´¦

°µ¥»
(e)

63

¦³µ³¦¦¤µ¦

Á°µ¦Â 1

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
µ¤´ 2,019,100
Master of Business Administration (Finance)
»¦·¤··
University of California at Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering)
Stanford University, USA
ª·«ª¦¦¤«µ¦r´· (°»µ®µ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Chairman 2001
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

ÎµÂ®n

2553-{»´
2552-2553
2551-2553
2552-{»´
2548-2551

2548-2549
2533-{»´
2545-2548

¤¸..2554-{»´
.¡.2554-{»´
..2553-{»´
2550-{»´
2547-{»´
2516-{»´
..2553-¤¸..2554
2549-2553
2537-¡..2553
2537-¡..2553
2551-2553
2546-2549
2545-2548
2545-2548

2. µ¥±° · ·
(µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)
¦°¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
(¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¨µ¤)

34

µ¤´
»¦·¤··

-

-

Bachelor of Science (Economics)
Massachusetts Institute of Technology, USA

2553-{»´
2551-{»´
2552-2553
2551-2553
2553-{»´
2552-2553
2550-2553
2550-2551

2551-{»´
2548-2551
2548-{»´
2548-2551
2547-2548

¨»n¤·Ão
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
Á¨ µ»µ¦³¦¦¤µ¦¦¦®µ
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µ
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µ
¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µ
¨»n¤·Ão
¦°¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦°¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦°¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
°ºÉÇ
Senior Advisor
Senior Vice President
Managing Director
Director
Vice President/Advisor

A 1-1A1-1

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

¤¼¨··
»¦·Á·»

¦·¬´ ´ªµ¨¥r-¦°¥´¨ Â±Ã·É Îµ´
¤¼¨··®¤°Á¤ ¡¦·Ê¡ªÂoª
¦·¬´ ¸År 103 °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¤µ¤µ¦´µ¦»¦·Â®n¦³Á«Å¥
¦·¬´ °»µ®¦¦¤¦µ¤µÁÈrÅ¨r Îµ´
¦·¬´ Ã¨·Ã Îµ´
¦·¬´ °¤³ ¦· ¸Áª¨¨°Á¤or Îµ´
¦·¬´ Á¢j¨r °r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ (Å¥Â¨r) Îµ´
¦·¬´ ¡¸¸¸Â°¨ Á¦·Ê Îµ´
¤µ¤µµ¦Å¥
¦·¬´ Å¥ Â°ÈÃ¦ Á°ÈÁr Îµ´
¤µ¤¦·¬´Á·»
¦·¬´ ·Á°¦r¦³Á«Å¥ Îµ´ (¤®µ)

¸É¦¹¬µµoµª·«ª¦¦¤
¤¼¨··
¸É¦¹¬µµoµµ{¥¦¦¤
¤µ¤
¤µ¤
¨·Áooµ¥ ¥o°¤ÂnÁooµ¥
¦oµ°µ®µ¦
µ¤°¨r¢
¨·µ¥Å¢ Â¨³µ¥ÁÁ·Ê¨
¼o´Îµ®nµ¥µ¥Å¢ µ¥ÁÁ·Ê¨ Á¦ºÉ°¤º°ºÉ°µ¦
Ã¦¤µ¤
¤µ¤
¨µ¨µ·oµÁ¬¦
¤µ¤
¨·Â¨³Îµ®nµ¥Á¦ºÉ°ÄoÅ¢¢jµ

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

CDIB & Partners Investment Holding Corporation

µ¦¨»

Quintus Capital Group Limited
CDIB & Partners Asset Management Holding Limited
China Development Industrial Bank Inc.

µ¦¨»
µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

3. µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨

°µ¥»
(e)

53

¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
(¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¨µ¤)
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão

Á°µ¦Â 1
¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
100,000
¦·®µ¦»¦·¤®µ´· (µ¦Á·)
··«µ¦r´·
¦·®µ¦»¦·´· (´¸Â¨³µ¦Á·)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦n°oµµ¦»¦·Îµ®¦´¼o¦·®µ¦¦³´¼
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

nªÁª¨µ

2553-{»´
2552-2553
2551-{»´
2553-{»´
2551-2552
2548-{»´
2548-2551
.¥.2554-{»´
.¡.2554-{»´
2553-¤..2554
2552-¤..2554
2553-¤..2554
2552-¤..2554
2553-¤¸..2554
2552-¤¸..2554
2543-2550
2543-2550
2548
2545-2548
¤..2555-{»´
2553-2554
2549-2553
2544-2551

4. µ§¬µ ¸¦³ª»·
¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µ
nµ°Â

61

µ¤´
»¦·¤··

12
-

-

Master of Business Administration (Marketing)
University of Wisconsin-Madison, USA
´¸´· (§¬¸´¸)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Effective Audit Committees and Best Practices
- ®¨´¼¦ Audit Committee
- ®¨´¼¦ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- ®¨´¼¦ Role of Compensation Committee
- ®¨´¼¦ Role of the Chairman
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

2551- {»´
2550- 2551
2548-2551
2548- 2550
2545-2548
2541-2545
2539-2541
2553-{»´
2547-2553
2553-{»´
2551-2553
2547-{»´
2529-{»´

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦°¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ ¨»n¤µ¦·®µ¦nª¨µ
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
®´ª®oµµ¥µ¦Á· µ¦ªµÂÂ¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
°ºÉÇ
°»¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¸É¦¹¬µ³°»¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¸É¦¹¬µoµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¦¦¤µ¦³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
°»¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
°»µ¥
Á¨ µ·µ¦
¸É¦¹¬µ
¼oÎµµµ¦
¦°¦³µ
¦¦¤µ¦¦·®µ¦

A 1-2A1-2

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¤¼¨···ÃoÁ¡ºÉ°µ¦»«¨
¦·¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

¤¼¨··
µ¦¦·µ¦
®¨´¦´¡¥r

¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´

®¨´¦´¡¥r´µ¦°»

¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

TISCO Global Securities Limited
TISCO Securities Hong Kong Limited
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

®¨´¦´¡¥r
®¨´¦´¡¥r
Á·»

°»ÎµÁ®ÈÎµµ oµ¦µµ¦

»¦·´µ¦°»

¦¦¬´¦³´·ÁºÉ°°»µ®¦¦¤ µ¥n°¤

µ´µ¦Á·Á¡µ³·

¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

¨µ®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´Á·»·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»

¦·¬´Á·»®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»®¨´¦´¡¥r

¤µ¤¦¸´»¦·Â¨³ª·µ¸¡Â®n¦³Á«Å¥-°»¦µ¸

¤µ¤

³¦¦¤µ·µ¦Â¦µÂ¨³ª´·µ¦´¤ª»·£µ

®nª¥µ¦µµ¦

«¼¥rÁ¦µ³®r»¨{µ°n° £µ³ª´°°Á¸¥Á®º°
¦·¬´ µª¦°»¦ Îµ´

°r¦µ¦»«¨
Ã¦Â¦¤

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

5. µµª´µ ª´r

°µ¥»
(e)

62

¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°

6. «.¦. ¦µ¸ ·¦
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°

62

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
Master of Business Administration (Banking & Finance)
North Texas State University, USA
´¸´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦ Executive Program in International Management
Stanford-National University of Singapore
- ®¨´¼¦ Building, Leading & Sustaining Innovation Organization
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of Technology, USA
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Financial Institutions Governance
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

Á¤.¥.2554-{»´
2551-{»´
2551-Á¤.¥.2554
Á¤.¥.2554-{»´
2551-{»´
2551-Á¤.¥.2554
¤·.¥.2553-{»´
2552
2551-2552

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
°ºÉÇ
³¦¦¤µ¦»o¦»ª»· Ã¦µ¦¦·µ¦·®µ¦»¦· ®¨´¼¦µµµ·
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

³¡µ·¥«µ¦rÂ¨³µ¦´¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
¦·¬´ Å¥Â¢¸ÊÂ°¨°±°¨r Îµ´
¦·¬´ . Á¤·°¨ °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ Îµ´
(Îµ´µ·´·µ¦£¼¤·£µ Á°Á¸¥ Â·¢d)
¦·¬´ Å¥Ã°¨¸Ã°Á¤¸ Îµ´
PTT Chemical International (Singapore) Pte. Ltd.
¦·¬´ ¸Ã°¸ Å¨°¨ Îµ´
¦·¬´ Å¥Ã¨¸¨°Å¦r Îµ´
¦·¬´ Å¥Á°µ°¨Á°¤¸ Îµ´
¦·¬´ ¡¸¸¸ Ã¡¨¸Á°·¨¸ Îµ´
¦·¬´ . Á¤·°¨ Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ . Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ µ°Ã¡¨¸Á°·¨¸ Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ µ¦r dÃ¦Á¨¸¥¤ ¦¸Å¢r·É Îµ´
¦·¬´ Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¦³¥° Îµ´ (¤®µ)

µ´µ¦«¹¬µ
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r

2551-2552
2551-2552
2551-2552
2551-2552
2551-2552
2551-2552
2548-2552
2548-2552
2551
2549
2547-2548

¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã µ¥µ¦Á·Â¨³´¸
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¨»n¤·Ão

Master of Art (Economics)
University of Pennsylvania, USA

2551-{»´

¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

Bachelor of Art (Economics)
Swarthmore College, USA
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Financial Institutions Governance
- ®¨´¼¦ Audit Committee
- ®¨´¼¦ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- ®¨´¼¦ Monitoring the Internal Audit Function
- ®¨´¼¦ Monitoring the Quality of Financial Reporting
- ®¨´¼¦ Monitoring Fraud Risk Management
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

2552-{»´

¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
°ºÉÇ
°»¦¦¤µ¦¡´µ¦³¦µµ¦Á¸É¥ª´µ¦¦´¦»¦³µ¦Á·
Â¨³¦³¤µ
¦¦¤µ¦£µ¤®µª·¥µ¨´¥
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦£µµ´ TDRI
°µµ¦¥r¦³Îµ³Á«¦¬«µ¦r
°»¦¦¤µ¦£µ¤®µª·¥µ¨´¥ oµµ¦¨´Â¨³¦´¡¥r·
¦¦¤µ¦°»¦rÂ¨³¦o°» r¦³Îµ¤®µª·¥µ¨´¥
¦¦¤µ¦£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
¸³Á«¦¬«µ¦r
¦¦¤µ¦

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

Îµ´µ³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¦µµ¦

®nª¥µ¦µµ¦

¤®µª·¥µ¨´¥Á¦·
¤¼¨··µ´ª·´¥Á¡ºÉ°µ¦¡´µ¦³Á«Å¥ (TDRI)

µ´µ¦«¹¬µ
¤¼¨··

¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

µ´µ¦«¹¬µ

³¦¦¤µ¦·¦¼¦³Á«

®nª¥µ°·¦³

¦³¦ªµ¦¨´

®nª¥µ¦µµ¦

£µ··´´·Â®nµ·

®nª¥µ¦µµ¦

¦·¬´  Ã¦¤µ¤ Îµ´ (¤®µ)

»¦·ºÉ°µ¦

¤µ¤´Á¦¸¥ÁnµÃ¦Á¦¸¥Á¦¸¥¤°»¤«¹¬µ

¤µ¤«·¬¥rÁnµ

Doctor of Philosophy (Economics)

¤·.¥.2554-{»´
2552-{»´
2551-{»´
2548-{»´
2522-{»´
2548-2550
2548-2549
2547-2548
2546-2549
2553-2554
2551-2553
2550-2551
2547-2548
2550-2551

dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
¡¨´µ
dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´
Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´

2550-2551

¦¦¤µ¦¼o¦»ª»·Ä³¦¦¤µ¦Á·°»®»¦·µ¦µµ¦³
¸É¦¹¬µ¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµ¦¨´
¦¦¤µ¦¡·µ¦µÂoÅ ¦´¦»¡¦³¦µ´´·»¦´ª·µ®· ¡. «. 2542
°»¦¦¤µ·µ¦¡·µ¦µ«¹¬µ®¤µ¥ªnµoª¥¦³¤µ
Ä³¦¦¤µ·µ¦µ¦¨´µ¦µµ¦Â¨³µ´µ¦Á·
¦¦¤µ¦µ¤ ¡.¦.. ªnµoª¥µ¦Ä®oÁ°Á oµ¦nª¤µ®¦º°
ÎµÁ·µ¦Ä·µ¦ °¦´ ¡.«.2535 ¦³®ªnµ¦·¬´ .Ã¦¤µ¤ Îµ´
(¤®µ) ´ ¦·¬´ ¦¼¤¼¢ Îµ´ Â¨³ ¦·¬´ ··°¨Ã¢ Îµ´
¦¦¤µ¦¦·®µ¦ iµ¥ª·µµ¦

2546-2549

¦¦¤µ¦

µ´lª¥ °¹Ê£µ¦r

µ´

2546-2549

¦¦¤µ¦ª·´¥Â¨³¡´µ

Îµ´µÁ¨ µ·µ¦£µ¼oÂ¦µ¬¦

®nª¥µ¦µµ¦

2550-2551

A 1-3A1-3

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

7. µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°

°µ¥»
(e)

57

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

-

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
¡µ·¥«µ¦r¤®µ´· (¦·®µ¦»¦·)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
´¸´· (´¸§¬¸)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼ (®¨´¼¦ ª. ¦»n¸É 1)
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦ (The Executive Program)
University of Michigan, USA
- ¦³µ«¸¥´¦oµµ¦°´¸´Ê¼
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification (DCP ¦»n¸É 1)
- ®¨´¼¦ Financial Institutions Governance
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

Á°µ¦Â 1
¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

ÎµÂ®n

Á¤.¥.2554-{»´
2553-{»´
Á¤.¥.2554-{»´

..2554-{»´
..2554-{»´
..2553-{»´
2553-{»´
2553-{»´
2553-{»´
2553-{»´
2551-{»´
2550-{»´
2545-{»´
2549-¡..2553
2552-¡..2553
2549-¡..2553
2552-¡..2553
2549-¡..2552
2552-¡..2553
2552-2553
2548-2551
2551-2553
2549-¡..2553
2550-¡..2553
2549-¡..2553
2549-¡..2553
2549-¡..2553
2549-¡..2553
2549-¡..2553
2545-¡..2553
2548-2553
..2549-.¡.2551

¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦¦¦¥µ¦¦
³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ¦¦¤µ¦Â®ne
¸É¦¹¬µ
¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³¦³Á¤·¨¦³Îµ¦³¦ª¨µÃ®¤
¼o¡·¡µ¬µ¤Ä«µ¨¦´¡¥r·µ{µÂ¨³µ¦oµ¦³®ªnµ¦³Á«¨µ
³¦¦¤µ¦ª·´¥¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´¸É°°®¨´¦´¡¥r
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¼o¦»ª»· Ä³¦¦¤µ¦¦³°»¦·nµoµª
¸É¦¹¬µ··¤«´·Í
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦Â¨³¼o´µ¦ Â¨³°»¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦°¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦Ä³¦¦¤µ¦Ã¦µ¦¦³µ«Á¸¥¦·» “³¦¦¤µ¦Â®ne”
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦´·¦µª´¨¦´ª·µ®·¸Án ¦³Îµe 2551-2553
¦°¦³µ¦¦¤µ¦ Â¨³¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µ°»¦¦¤µ¦¡·µ¦µµ¦¦´¤µ·
¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦Â¨³Á¨ µ»µ¦
°»¦¦¤µ¦¦oµªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÂ¨³¦³µ´¤¡´r
µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´ Corporate Governance Ä¦³Á«Å¥
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦
¤µ·£µ··´´·Â®nµ·Â¨³¦¦¤µ·µ¦µ¦¨´ µ¦µµ¦Â¨³µ´
µ¦Á·

A 1-4A1-4

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

£µª·µ¸¡´¸Ä¡¦³¦¤¦µ¼´¤m
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¤µ¤¦·¬´³Á¸¥Å¥
Îµ´µ¨´¦³¦ª¨µÃ®¤ ¦³¦ª¨µÃ®¤
«µ¨¦´¡¥r·µ{µÂ¨³µ¦oµ¦³®ªnµ¦³Á«¨µ
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
¦·¬´ oµ¦nª¤µ { Îµ´
¦¤¡´µ»¦·µ¦oµ ¦³¦ª¡µ·¥r
¤µ¤¼o¦ª°£µ¥ÄÂ®n¦³Á«Å¥
¦·¬´ ¦³¸É Á£¦µ Îµ´
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
¦·¬´ «¼¥r¦´ µ®¨´¦´¡¥r (¦³Á«Å¥) Îµ´

£µª·µ¸¡
µ´¦¦¤µ¦
¤µ¤
®nª¥µ¦µµ¦
«µ¨¥»·¦¦¤
°r¦°·¦³
¡´µ°´®µ¦·¤¦´¡¥r
®nª¥µ¦µµ¦
¤µ¤
¡´µ°´®µ¦·¤¦´¡¥r
¨µ®¨´¦´¡¥r
£µÁ°

¦·¬´ Â¢¤¤·¨¸É Ã±µª Îµ´

£µÁ°

¦·¬´ ÁÈÁ¦ ° °¤ Îµ´
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

£µÁ°
¤µ¤

Îµ´µ³¦¦¤µ¦Ã¥µ¥¦´ª·µ®· ¦³¦ªµ¦¨´
¦·¬´ ¨µ°»¡´r (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)

®nª¥µ¦µµ¦
£µÁ°

¦·¬´ Å¥Á°Èª¸¸°µ¦r Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°»¦ª¤ Á¡ºÉ°¼o¨»nµoµª Îµ´
¦·¬´ ¥µ¤¸°µ¦r Îµ´
¦·¬´ Îµ´®´´¸ (¦³Á«Å¥) Îµ´
£µ»¦·¨µ»Å¥
Îµ´µ¥¦´¤¦¸

£µÁ°
£µÁ°
£µÁ°
£µÁ°
£µÁ°
®nª¥µ¦µµ¦

¤µ¤µ¦´µ¦»¦·Â®n¦³Á«Å¥
£µ··´´·Â®nµ·

¤µ¤
®nª¥µ¦µµ¦

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

8. ¦«. ¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r

°µ¥»
(e)

57

¦¦¤µ¦°·¦³
¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°

9. µ¥µ¥o°¥ ÁºÉ°Ã»¤

61

¦¦¤µ¦°·¦³

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
Doctor of Philosophy (Accounting)
New York University, USA
´¸¤®µ´·
´¸´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ¦³µ«¸¥´¦ International Financial Reporting Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Audit Committee
- ®¨´¼¦ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- ®¨´¼¦ Monitoring the Internal Audit Function
- ®¨´¼¦ Monitoring Fraud Risk Management
- ®¨´¼¦ Role of the Chairman
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

-

¦·µÃµ¦¦·®µ¦
µ´´·¦·®µ¦»¦·««·¦rÂ®n»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
Bachelor Degree in Higher Accounting
California College of Commerce, USA
- ¦³µ«¸¥´¦´Ê¼ ®¨´¼¦µ¦Á¤º°µ¦¦°Ä¦³°¦³µ·Å¥
Îµ®¦´´¦·®µ¦¦³´¼ (¦.) ¦»n¸É 6
µ´¡¦³Á¨oµ
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Financial Institutions Governance
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

10. µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
(¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¨µ¤)

47

µ¤´
»¦·¤··

-

-

Bachelor of Economics
The University of Tokyo, Japan

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦¦ª°
°ºÉÇ
¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
³ÎµµÁ¡ºÉ°·µ¤µ¦·´·oµ´¸Â¨³¦¦¬´£·µ¨
¦¦¤µ¦°·¦³ Â¨³¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦³µ³¦¦¤µ¦Îµ´¼Â¨
¦¦¤µ¦°·¦³ (¼oÁ¸É¥ªµoµ´¸)
³¦¦¤µ¦¤µ¦µÂ¨³Ã¥µ¥´¸£µ¦´
¸É¦¹¬µoµµ¦´¸
¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°
¦°«µ¦µµ¦¥r
¸É¦¹¬µ iµ¥Îµ´¦·¬´³Á¸¥
³°»¦¦¤µ¦¸É¦¹¬µÃ¦µ¦¡´µ¦³¦³¤µ¡´»
µ¦Á·Â¨³´¸o»
¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦°·¦³
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦¦¤µ¦

Á¤.¥.2554-{»´
2551-{»´
2551-Á¤.¥.2554
2550-Á¤.¥.2554
2548-Á¤.¥.2554
2548-2550
2554-{»´
2552-{»´
2551-{»´
2549-{»´
2547-{»´
2545-{»´
2545-2552
2545-{»´
2540-{»´
2535-{»´
2547–2552

¤·.¥.2554-{»´
Á¤.¥.2554–{»´
¡.¥.2553-{»´
..2553-{»´
2548-2553
¤·.¥.2554-..2554
Á¤.¥.2554-..2554
2527-2548
Á¤.¥.2554-..2554
2550-2553
2548-2550
2543-2548
2517-2527
2552-{»´
2551-{»´
2551-{»´
2551
2551-{»´
2545-2551

¸É¦¹¬µ
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n´´»¦·dÃ¦Á¤¸Â¨³µ¦¨´É
¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦°¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦
¦¦¤µ¦¦·¬´
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦Â¨³¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦
Country Financial Manager
¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
°ºÉÇ
Managing Director
Senior Manager, International Credit Division

A 1-5A1-5

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

µ¦¦Å¢Â®n¦³Á«Å¥
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
¦·¬´ °°¢¢d«Á¤ Îµ´ (¤®µ)
°»Ád´¸¡´´¦Å¥Á°¸Á°¢
¤µ¤¦·¬´´µ¦¨»
¦¤´¸¨µ ¦³¦ªµ¦¨´

®nª¥µ¦µµ¦
°r¦°·¦³
´Îµ®nµ¥°»¦rÁ¦ºÉ°ÄoÎµ´µ
°»
¤µ¤
®nª¥µ¦µµ¦

¦·¬´ «.°¦r°Á¦´É Îµ´ (¤®µ)
³¦·®µ¦»¦· µ´´·¡´¦·®µ¦«µ¦r
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
Îµ´µ³¦¦¤µ¦°»¤«¹¬µ

ºÉ°µ¦
µ´µ¦«¹¬µ
¨µ®¨´¦´¡¥r
®nª¥µ¦µµ¦

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

¦·¬´ Á°ÈÁ°È¤¸ Ã¨¸Á¤°r Îµ´
¦·¬´ National Power Supply Îµ´

¡¨´µ
¡¨´µ-¨·¦³ÂÅ¢¢jµ

¦·¬´ . Îµ´ (¤®µ)

¡¨´µ

¦·¬´ Å¥°°¥¨r Îµ´ (¤®µ)

¡¨´µ

¦·¬´ . Á¤·°¨ Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ . °³Ã¦Á¤·rÂ¨³µ¦¨´É
¦·¬´ Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´¦³¥° Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´¨·Å¢¢jµ°·¦³ (¦³Á«Å¥) Îµ´
µµ¦ÁÂ¤±´´ (¦³Á«Å¥)

dÃ¦Á¤¸Â¨³Á¤¸£´r
¡¨´µ
Ã¦¨´ÉÊÎµ¤´
¡¨´µ-¨·¦³ÂÅ¢¢jµ
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

MHCB Consulting (Thailand) Company Limited
Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office

¸É¦¹¬µ
µµ¦¡µ·¥r

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

11. µ¥º°-Á®µ »

°µ¥»
(e)

34

¦¦¤µ¦

12. µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨

50

¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
(¦¦¤µ¦¼o¤¸°Îµµ¨µ¤)
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

Á°µ¦Â 1
¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
µ¤´
Master of Science (Finance)
»¦·¤··
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)
Taipei University, Taiwan
µ¤´ 3,000,000
Master of Science (Business)
»¦·¤··
University of Wisconsin-Madison, USA
Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
ª·«ª¦¦¤«µ¦r´· (ª·«ª¦¦¤°¤¡·ªÁ°¦r)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

nªÁª¨µ

¤·.¥.2554-{»´
2553-{»´
2549-2553

2553-{»´
2552-{»´
2551-{»´
2552-{»´

2552-¤¸..2554
2548-¤¸..2554
2548-2551
2545-2548
2543-2544
2541-2543
2553-{»´
2553-{»´
2553-{»´

13. µ¥«´·Í´¥ ¡¸³¡´r
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

44

µ¤´
»¦·¤··

60,000
-

-

Master of Business Administration (International Business)
University of Hawaii at Manoa, USA
ª·«ª¦¦¤«µ¦´· (Ã¥µ) (Á¸¥¦··¥¤)
¤®µª·¥µ¨´¥Á¬¦«µ¦r
Japan-focused Management Program
Japan-America Institute of Management Science, USA
Executive Management Program
³¡µ·¥r«µ¦rÂ¨³µ¦´¸ ¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

2553-{»´
..2553-{»´
2553
2552
2549-2551
2548-2549
2553-{»´
2552-{»´
2552-{»´
2552-2554
2552-2554
2547-2548
2545-2547

2549-{»´

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
Senior Manager
Senior Consultant
¨»n¤·Ão
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
®´ª®oµµ¥¡µ·¥r· ¦·®µ¦Á· Â¨³¦³¤Á·°°¤
¦¦¤µ¦
¼oªn ¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦ µ¥µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¨»n¤·Ão
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n µ¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n µ¥µ¦¨µÂ¨³¨¼oµ´¤¡´r
¦°¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ µ¥µ¦¨µÂ¨³¨¼oµ´¤¡´r
¼onª¥¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ µ¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
¦´¬µµ¦®´ª®oµ¦´¡¥µ¦»¨Â¨³¡´µ°r¦
¼onª¥¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦
µ¥¦´¡¥µ¦»¨Â¨³¡´µ°r¦
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µ³¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
®´ª®oµ¦´¡¥µ¦»¨Â¨³¡´µ°r¦
¦°®´ª®oµµ¥·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
¦´¬µµ¦®´ª®oµn°µµ¦Îµ®nµ¥¡·Á«¬Â¨³¦´¬µµ¦»¦µ¦·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦
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¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
KPMG Corporate Finance (Taiwan)

µ¦¨»
¸É¦¹¬µµµ¦Á·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
´µ¦°»

¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

Á·»
®¨´¦´¡¥r

¤µ¤µµ¦Å¥
¦·¬´ Á¢j¨r °r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨ (Å¥Â¨r) Îµ´
¦·¬´ ¡¸¸¸Â°¨ Á¦·Ê Îµ´

¤µ¤
¨·µ¥Å¢Â¨³µ¥ÁÁ·Ê¨
¼o´Îµ®nµ¥µ¥Å¢ µ¥ÁÁ·Ê¨ Á¦ºÉ°¤º°ºÉ°µ¦
Ã¦¤µ¤

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´

ÁnµºÊ°

¦·¬´ ·Ão ÃÁ¸¥ª ¨··É Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

¨¸·É
®¨´¦´¡¥r
´µ¦°»
Á·»

¦·¬´ Â°nµ¦³´£´¥ Îµ´ (¤®µ)

¦³´£´¥

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

14. µ¥¡·µµ ª´¦«·¦·¦¦¤

°µ¥»
(e)

47

¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA
Á«¦¬«µ¦´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

2553-{»´
2553-{»´
2554-{»´
2553
2553
2552-2553
2549-2553
2543-2553
2549-2552
2545-2553
2545-2553

15. µ¥Á¤µ d»·ª«r

45

¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã

µ¤´
»¦·¤··

178,000
-

-

Master of Business Administration (Finance)
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
ª·«ª¦¦¤«µ¦´· (ª·«ª¦¦¤Å¢¢jµ)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

2553-{»´
2553-{»´
2552
2548-2551
2554-{»´
2552-¤¸..2554
2545-2548
2548
2542-{»´

16. µµª°µ¦¥µ ¸¦³ÃÁ¤
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã

49

µ¤´
»¦·¤··

193,000
-

-

Master of Business Administration (Finance)
University of New Haven, USA
´¸´· (µ¦Á·)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦ Directors Certification
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

2553-{»´
2552-{»´
2548-{»´
2548-2551
2546-2548
2542-2546
2549-{»´
2545-{»´
2547-{»´

2545-{»´
2545-2547

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n µ¥¨»n¤¨¼oµ¦¦¬´/2
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦¼o°Îµª¥µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¼o°Îµª¥µ¦ iµ¥ªµ··
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã µ¥»¦·¸·Â¨³¦·µ¦µµ¦/3
¼onª¥¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ µ¥¦³¤Á·Â¨³·´·µ¦µµ¦
¼onª¥¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ µ¥¦·®µ¦Á·Â¨³¸·
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
®´ª®oµµ¥µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r
¼onª¥¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ µ¥¦·®µ¦Á·Â¨³¦³¤Á·°°¤
°ºÉÇ
¦¦¤µ¦
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã
¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦

¦·¬´/°r¦

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ¢d´nµ Îµ´ (¤®µ)

µ¦Á·

¦·¬´®¨´¦´¡¥r ¢d´nµ Îµ´

®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ¢d´nµ Âd°¨ Îµ´

·µ¦´ÉªÅ

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

®¨´¦´¡¥r
®¨´¦´¡¥r

¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»

¦·¬´ Á Å¨r (¦³Á«Å¥) Îµ´

n

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´

¦¦¤µ¦
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦
®´ª®oµ»¦·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
¼o°Îµª¥µ¦ iµ¥µ¦¨µµ¥°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
°ºÉÇ
³Á¦¸¥¤µ¦´´Ê°»ÎµÁ®ÈÎµµÂ®nµ·
Îµ´µÁ«¦¬·µ¦¨´ ¦³¦ªµ¦¨´
³°»¦¦¤µ¦Îµ®Âµ¦·´·µ¦·¦¼¦³°»ÎµÁ®ÈÎµµ
(...)
°»µ¥¤µ¤ ¦³µ¨»n¤»¦·°» Â¨³
¤µ¤¦·¬´´µ¦µ¦¨»
¦³µ°»¦¦¤µ¦ oµ¤µ¦µµ¦ª´¨µ¦ÎµÁ·µ
°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
³°»¦¦¤µ¦µ¦¡·µ¦µ¦nµ¦³µ«Á¸É¥ª´µ¦Îµ´»¦·®¨´¦´¡¥r
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r
³°»¦¦¤µ¦¡·µ¦µµ¦ÂoÅ ¡¦³¦µ´´·°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡
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¦³Á£»¦·

µ¦¨»
´µ¦°»

®nª¥µ£µ¦´

¤µ¤

°r¦°·¦³

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

17. µ¥Å¡¼¨¥r ¨·¦µ¼¦

°µ¥»
(e)

45

¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã

18. µ¥»·µ ¥µµª·

53

¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

19. µ¥¨· «·¨m«¦¸»¨

50

¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

Á°µ¦Â 1

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
260,000
Master of Business Administration (Finance)
Indiana University at Bloomington, USA
Bachelor of Arts (Computer Science)
University of California at Santa Cruz, USA
Certified Financial Analyst
CFA Institute, USA
- ®¨´¼¦¼o¦·®µ¦¦³´¼ (®¨´¼¦ ª.¦»n¸É 4)
µ´ª·¥µµ¦¨µ»
- ®¨´¼¦ Directors Certification
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Audit Committee
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

55,524
-

72
-

-

-

¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
··«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Certification
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
¦·®µ¦»¦·´· (µ µ´¸)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
Crestcom Bullet Proof Manager (®¨´¼¦¡´µ´¬³µ¦¦·®µ¦)
Ra Khang Associates Limited
Financial Executive Development Program (FINEX 14)
¤µ¤µ´µ¦«¹¬µµµ¦Â¨³µ¦Á·Å¥

20. µ¥µ¦¸ ´¦µ¤
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
µ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

41

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

20,000
-

-

Master of Finance (Distinction)
Imperial College, University of London, UK
Master of Business Administration (International Business)
Schiller International University, UK
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦Á·Â¨³µ¦µµ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
Certified Financial Analyst
CFA Institute, USA
- ®¨´¼¦ Directors Certification
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

nªÁª¨µ

2553-{»´
2549-{»´
2548-{»´
2548-2549
2544-2548

2554-{»´
2553-{»´
2553-{»´
2552-{»´
2552-{»´
2552-{»´
2551-{»´
2550-{»´
2553-{»´
2547-{»´
2548-2551
2549-2550
2553-{»´
2553-{»´
2553-.¡.2554
2552
2548-2551
2553-{»´

¤..2555-{»´
2553-{»´
2552
2548-2551
2554-{»´
2554-{»´
2554-{»´
2554-{»´
2552-{»´
2552-{»´
2552-{»´
2550-{»´
2543-2548

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦
®´ª®oµµ¥¦·µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r µ¥µ¦¨»Ä®¨´¦´¡¥r
¦¦¤µ¦
®´ª®oµµ¥¦·µ¦ºÊ° µ¥®¨´¦´¡¥r - ¨¼oµµ´
¦´¬µµ¦®´ª®oµÎµ´ª·´¥
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
¦³µ¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
µ¥¤µ¤
¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¦¦¤µ¦¼o´µ¦
°ºÉÇ
¦°¦³µ Â¨³ ¦¦¤µ¦ ¤¦¤ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
³°»¦¦¤µ¦¡·µ¦µÂªµoµÁÃÃ¨¥¸
¨»n¤·Ão
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n µ¥µ¦¨µ·ÁºÉ°¦µ¥¥n°¥/4
¦´¬µµ¦®´ª®oµ¦·®µ¦µ¦ µ¥µµ µ
®´ª®oµ·¨¼oµ¦µ¥¥n°¥
¦°®´ª®oµ·¨¼oµ¦µ¥¥n°¥
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
¦´¬µµ¦®´ª®oµµ¦¨»
¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n µ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
®´ª®oµµ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
®´ª®oµµ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
°ºÉÇ
-
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¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

µ¦¨»
®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´

®¨´¦´¡¥r

£µ»¦·¨µ»Å¥
³¦¦¤µ¦¦nª¤£µ¦´Â¨³Á°Á¡ºÉ°ÂoÅ {®µµÁ«¦¬·
¤µ¤´ª·Á¦µ³®r®¨´¦´¡¥r
¤µ¤¦·¬´®¨´¦´¡¥r
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
³¦¦¤µ¦¡´µ¨µ»Å¥
¤¦¤¼o¦³°»¦·´µºÊ° µ¥¨nª®oµ

°r¦
³¦¦¤µ¦
¤µ¤
¤µ¤
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
³¦¦¤µ¦
¤¦¤

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´

µ¦¨»
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

¤µ¤¦·¬´®¨´¦´¡¥r
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

¤¦¤
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´

ÁnµºÊ°

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´
¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
¦·¬´ ®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´
¦·¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦»o·Ão Îµ´
¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´
¦·¬´ ·Ão ÃÁ¸¥ª ¨¸·É Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r
¨¸·É
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
®¨´¦´¡¥r
µ¦¦·µ¦
ÁnµºÊ°
¨¸·É
®¨´¦´¡¥r
´µ¦°»
Á·»

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

21. µ¥¦´¡¦ Á³· ¦

°µ¥»
(e)

43

®´ª®oµµ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r

22. µ¥ª´«¦ Á¡·¤

39

®´ª®oµµ¥¦´¡¥µ¦»¨

23. µ¥Á°¡¨ °£·´¦r

41

Á¨ µ»µ¦¦·¬´/5
®´ª®oµµ¥Îµ´°r¦

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

-

-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
Master of Business Administration (Finance)
Virginia Technology, USA
ª·«ª¦¦¤«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

-

Master of Information System
University of Manchester
¦·®µ¦»¦·¤®µ´· (µ¦´µ¦)
¤®µª·¥µ¨´¥°´´¤´
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦Á·)
¤®µª·¥µ¨´¥°´´¤´

Master of Laws
Southern Methodist University, USA
Master of Laws
The American University, USA
··«µ¦´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
- ®¨´¼¦ Company Secretary
- ®¨´¼¦ Company Reporting
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

¤..2555-{»´
2553-2554
2554-{»´
2554-{»´
2550-2553

¤..2555-{»´
2552-2553
2548-2551
¤..2555-{»´
2554-{»´
2553-2554
..2554-{»´
¤..2555-{»´
2553-2554
2552-2553
2550-2551
2554-{»´
2554-{»´
2554-{»´
2549-2550
2540-2549

24. µ»¨¥¦´r ª¸¨

54

¼onª¥®´ª®oµµ¥Îµ´°r¦

25. µ¥¡«r»¡´r «»£«·¦··»r
¼onª¥®´ª®oµµ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r

37

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

3,000
-

-

´¸´· (´¸)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

Master of Science in Engineering Business Management
University of Warwick, UK
ª·«ª¦¦¤«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

2553-{»´
2552-2553
2551-2552
2548-2551
2552-{»´
2552-{»´
2540-2548

2552-{»´
2550-2551

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
®´ª®oµµ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r
¦°®´ª®oµµ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
®´ª®oµ¡´µ»¦·
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµµ¥¦´¡¥µ¦»¨
¼onª¥µ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r
¦´¬µµ¦®´ª®oµ¨·£´rÂ¨³n°µµ¦¨µ
®´ª®oµª·´¥¨µÂ¨³¡´µ¨·£´r
¦´¬µµ¦®´ª®oµ«¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o·Ão
¦¦¤µ¦
®´ª®oµ«¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o ·Ão
¨»n¤·Ão
Á¨ µ»µ¦¦·¬´
®´ª®oµµ¥Îµ´°r¦
¼onª¥®´ª®oµµ¥Îµ´°r¦
®´ª®oµ®¤µ¥
®´ª®oµ®¤µ¥
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
°ºÉÇ
¼o´µ¦°µª»Ã iµ¥®¤µ¥
µ¥ªµ¤¸É¦¹¬µ
¨»n¤·Ão
¼onª¥®´ª®oµµ¥Îµ´°r¦
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä
®´ª®oµª»¤£µ¥Ä
¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦¦ª°
®´ª®oµª»¤£µ¥Ä
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
¼onª¥®´ª®oµµ¥¡´µ»¦·Â¨³¨¥»r
®´ª®oµ iµ¥Á¡·É¤¨¨·
°ºÉÇ
-

A 1-9A1-9

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
¨¸·É
®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o ·Ão Îµ´

µµ¦¡µ·¥r
«¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ Å±Áª¥r Îµ´
¦·¬´ ·Ão °·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´
¦·¬´ ·Ão ¨¸·É Îµ´

µµ¦¡µ·¥r
ÁnµºÊ°
ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
¨¸·É

¦·¬´ ¥´¤ Á¦Á°¦°r °·Á°¦rÁ´ÉÂ¨(¦³Á«Å¥)Îµ´
Deacons Company Limited

£´µµ¦
Îµ´µ®¤µ¥

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

´µ¦°»
®¨´¦´¡¥r
Á·»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

26. µ¥r¸¦r »¦¦³·¬r

°µ¥»
(e)

35

®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

27. µ¥··¡¬r ·¥³»´¥

39

®´ª®oµ¦·®µ¦ o°¤¼¨Â¨³¦µ¥µ

28. µ¥»¨µ· Á°ª¦¦¦¤

33

®´ª®oµÁ¡·É¤¨¨·

Á°µ¦Â 1
¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
12,000
Master of Management (Operation Research)
Case Western Reserve University, USA
¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
Á«¦¬«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

µ¤´
»¦·¤··

8,000
-

-

µ¤´
»¦·¤··

-

-

Master of Information Systems
University of Memphis
¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦Á·Â¨³µ¦µµ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
ª·«ª¦¦¤«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

nªÁª¨µ

2552-{»´
2549-2551
2548-2549
2548
2548

2552-{»´
2550-2551
2549-2550
2548-2549

¤..2555-{»´
2552-..2554
2552-2553
2552
2550-2551
2549-2550

29. µµª»·¦ Åªµ¸

48

®´ª®oµ´¸

30. µµª´·¸ »ª¦¦¡µ·

38

®´ª®oµ®¤µ¥

31. µ¥¡ª´r ´Ê¼¦µ·

34

®´ª®oµ¡´µn°µµ¦Îµ®nµ¥

32. µ¦·«¦µ µ¦´¬rÃ
®´ª®oµª·Á¦µ³®rÂ¨³¦·®µ¦ o°¤¼¨°r¦/6

35

µ¤´
»¦·¤··

10,324
-

-

µ¤´
»¦·¤··

-

-

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

-

-

-

¦·®µ¦»¦·¤®µ´· (´¸)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
´¸´· (§¬¸´¸)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

2552-{»´
2548-2551
2545-2548

¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ¤ÎµÂ®
··«µ¦´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

2553-{»´
2552-2553
2550-2551

Master of Science in Information Technology
Arizona State University, USA
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦´µ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

··«µ¦¤®µ´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
ª·¥µ«µ¦´· (·«µ¦r)
¤®µª·¥µ¨´¥¤®·¨

2553-{»´
2552
2550-2551
2548-2550
2548

2552-{»´
2549-2552
2547-2549

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
Head of Enterprise Risk
Head of Risk Research & Analysis
Head of Risk Research & Analysis
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦·®µ¦ o°¤¼¨Â¨³¦µ¥µ
®´ª®oµ¦·®µ¦ o°¤¼¨µ¦Á«°r¦
®´ª®oµµ¦Á·
Áoµ®oµ¸ÉªµÂ
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµÁ¡·É¤¨¨·
®´ª®oµÁ¡·É¤¨¨· - ·¦µ¥¥n°¥Â¨³¦µ¥Ä®n
®´ª®oµÁ¡·É¤¨¨· - ¦¦¬´·Â¨³·´·µ¦»¦·
Áoµ®oµ¸ÉÁ¡·É¤¨¨·
Áoµ®oµ¸É iµ¥·´·µ¦ ÂÁ¸¥¦r
°ºÉÇ
Project Manager
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ´¸
®´ª®oµ´¸
®´ª®oµ´¸
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ®¤µ¥
®´ª®oµnª¸É¦¹¬µ®¤µ¥
Senior Counselor
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¡´µn°µµ¦Îµ®nµ¥
®´ª®oµ¡´µ¨·£´r Â¨³n°µµ¦¨µ
®´ª®oµ»¦·´µ¦µ¦Á·Â¨³·´·µ¦Îµ¦³Á·
®´ª®oµ»¦·´µ¦µ¦Á·
Áoµ®oµ¸É´µ¦µ¦Á·
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµª·Á¦µ³®rÂ¨³¦·®µ¦ o°¤¼¨°r¦
°ºÉÇ
¼o´µ¦ - Data Mining Department
¼onª¥¼o´µ¦ - Privilege Banking

A1-10
A 1-10

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ Á°oµ Á¦ Îµ´

µ¥®oµoµ¨·£´r¡¨µ·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r
Á·»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

¦·¬´ ÃÁ·É¨ Â°ÈÁÈ °¤¤¼·Á´É Îµ´ (¤®µ)
µµ¦ Å¥µµ¦ Îµ´ (¤®µ)

ºÉ°µ¦
µµ¦¡µ·¥r

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

33. µ´¨¸ Á ¦´r

°µ¥»
(e)

45

®´ª®oµÎµ´Á¨ µ»µ¦¦·¬´

34. µµªµ§¸ «·ª³»¦

51

34

®´ª®oµªµÂÂ¨³¦³¤µ

36. µ¥¦³¥»r Á¦·¦´»¨

32

®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦

37. µ¥¡·´¬r Á®¨nµÂµ¤
®´ª®oµ¦·®µ¦Ã¦µ¦

µ¤´

-

»¦·¤··

®´ª®oµ·Á«´¤¡´r

35. µ¥·¡r ª¬rÃ·ª´r

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

29

-

Western Michigan University, USA
··«µ¦r´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Directors Accreditation
- ®¨´¼¦ Company Secretary
- ®¨´¼¦ Effective Minutes Taking
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥

µ¤´
»¦·¤··

135,000
-

-

µ¤´
»¦·¤··

-

-

µ¤´
»¦·¤··

-

µ¤´
»¦·¤··

2,000
-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
Master of Development Administration

-

-

¦·®µ¦»¦·¤®µ´· (µ¦Á·)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
°´¬¦«µ¦´· (£µ¬µ°´§¬)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
ª·¥µ«µ¦¤®µ´· (µ¦Á·)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
Bachelor of Commerce (Finance & Economics)
University of Wollongong, Australia

Master of Business Administration
University of North Carolina at Chapel Hill, USA
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦´µ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
Master of Science in Engineering Business Management
University of Warwick, UK
ª·«ª¦¦¤«µ¦´·
¤®µª·¥µ¨´¥Á¬¦«µ¦r

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

ÎµÂ®n

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¨»n¤·Ão
..2554-{»´
¤..2552-..2554
..2551-..2551

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

2540-.¥.2551

®´ª®oµÎµ´Á¨ µ»µ¦¦·¬´
Áoµ®oµ¸É°µª»ÃÎµ´Á¨ µ»µ¦¦·¬´
Áoµ®oµ¸É°µª»ÃÎµ´Á¨ µ»µ¦¦·¬´
°ºÉÇ
Á¨ µ»µ¦¦·¬´

¦·¬´ Å¥ªµ¢¼Ã¦´r Îµ´ (¤®µ)

2540-.¥.2551
2543-.¥.2551
2540-2546
2540-2542
2537-2539
2533-2536

Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¼o´ µ¦°µª»ÃÂ Corporate Affairs
Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¼o´µ¦Â Corporate Affairs
¼onª¥¼o°Îµª¥µ¦ Îµ´¦·®µ¦
®´ª®oµ (nªµnµ¦³Á«)

¦·¬´ ¨µ¼nµ ¦¸°¦r Â°r Ã±ÁÈ¨ Îµ´ (¤®µ)

¼o¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´r°µ®µ¦¸ÉÄo´ÉªÁ ¸¥ªÁ}
ª´»·
¦¸°¦rÂ¨³Ã¦Â¦¤

¦·¬´ Å¥ªµ Îµ´ (¤®µ)

¼o¨· n°° oµn¨·£´r¤´Îµ³®¨´ Âj¤´

¦·¬´ Á·» ¥¼ÅÁÈ Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ ®¥¼Á¸É¥ Îµ´ (¤®µ)

µ¦Á·
Îµ®nµ¥¨·£´r °¦·¬´Ä¨»n¤ ¦³Á£·É°
¦°Áoµ ·Ênª°·Á¨È¦°·r Â¨³¥µ

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ¡¨µÁ°»µ®¦¦¤ Îµ´

¦¦»£´r¡¨µ·

2552-{»´
2547-2551

2552-{»´
2550-2551
2548-2550
2548
2548

2552-{»´
2549-2551

¤..2555-{»´
2552-2554
2552
2551
2550-2551

¨»n¤·Ão
®´ª®oµ·Á«´¤¡´r
®´ª®oµ·Á«´¤¡´r
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµªµÂÂ¨³¦³¤µ
®´ª®oµªµÂÂ¨³¦³¤µ
¦´¬µµ¦®´ª®oµ¦³¤µÂ¨³¦·®µ¦o»
Áoµ®oµ¸Éª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥
Áoµ®oµ¸Éª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦
Áoµ®oµ¸ÉÁ¡·É¤¨¨·
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦·®µ¦Ã¦µ¦
®´ª®oµÁ¡·É¤¨¨· - ´µ¦¸Â¨³°»
Áoµ®oµ¸É¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦
Áoµ®oµ¸ÉÁ¡·É¤¨¨·
°ºÉÇ
¼o´µ¦Â¡·¤¡rÂ¨³¦¦»

A1-11
A 1-11

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

38. µ¥Å¡¦´ «¦¸ª·Å¨§·Í

°µ¥»
(e)

46

®´ª®oµ¦ª°£µ¥Ä

39. µµª£´¦·¸ ¦´µ·¦r

31

®´ª®oµ´¨»´¤¡´r

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

-

µ¤´
»¦·¤··

-

µ¤´

-

-

-

Á°µ¦Â 1

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
¡µ·¥«µ¦¤®µ´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r
ª·«ª¦¦¤«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ®¨´¼¦ Company Secretary
- ®¨´¼¦ Audit Committee
- ®¨´¼¦ Monitoring the Internal Audit Function
- ®¨´¼¦ Monitoring Fraud Risk Management
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´Å¥
Master of Business Administration (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦Á·Â¨³µ¦µµ¦)
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥

¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´
nªÁª¨µ

2552-{»´
2547–2551
2546–2547

2552-{»´
2551
2548-2551

40. µ¥£¼ª¦·¦r »¨¡´rµr

31

®´ª®oµª·´¥ªµ¤Á¸É¥

41. µµª¤¸¦´r ª´´¦r

»¦·¤··

42

®´ª®oµÎµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r´µ¦°»

42. µµª¦¦´r ¤µ»ª«r

41

®´ª®oµÎµ´ - »¦·µµ¦

µ¤´
»¦·¤··

µ¤´
»¦·¤··

-

-

New York University, USA
Á«¦¬«µ¦´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
Financial Risk Manager (FRM)
Global Association of Risk Professionals, USA
-

-

-

Master of Arts in Economics

-

´¸¤®µ´·
»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
´¸´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

´¸´· (´¸)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

2553-{»´
2552-2553
2548-2552
2547-2548

ÎµÂ®n
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦ª°£µ¥Ä
®´ª®oµ¦ª°£µ¥Ä
®´ª®oµÎµ´¦·®µ¦
°ºÉÇ
-

¨»n¤·Ão
®´ª®oµ´¨»´¤¡´r
Senior Investor Relations
°ºÉÇ
Associate Director, Investment Banking
¨»n¤·Ão

2553-{»´

®´ª®oµª·´¥ªµ¤Á¸É¥
Head of Risk Research & Advisory
Áoµ®oµ¸Éª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥°µª»Ã
Áoµ®oµ¸Éª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµÎµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r´µ¦°»
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä - ®¨´¦´¡¥r´µ¦°»
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä
Áoµ®oµ¸ÉÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä°µª»Ã
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµÎµ´ - »¦·µµ¦

2553

®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä - µµ¦

2552

Áoµ®oµ¸ÉÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä°µª»Ã

2551

Áoµ®oµ¸ÉÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä°µª»Ã

2553-{»´
2552-2553
2551
2543-2551

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r
®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»
µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´®¨´¦´¡¥r·¦Å¥ Îµ´ (¤®µ)

®¨´¦´¡¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r
Á·»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°» ·Ão Îµ´

´µ¦°»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦·Ão Îµ´ (¤®µ)

µµ¦¡µ·¥r

¦·¬´ Å¥°·¢°¦rÁ¤´ÉÁÃÃ¨¥¸ Îµ´

ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«

¦·¬´Á·» ·Ão Îµ´ (¤®µ)

Á·»

°ºÉÇ
43. µ¥¤µ· ¨µ£µ¡«r

49

®´ª®oµ»¦µ¦Îµ´µ

µ¤´
»¦·¤··

-

-

¦·®µ¦»¦·´· (µ¦¨µ)
µ´ÁÃÃ¨¥¸¦µ¤¨

¨»n¤·Ão
2553-{»´

®´ª®oµ»¦µ¦Îµ´µ

2552-2553

¦°®´ª®oµ»¦µ¦Îµ´µ

2548-2551

®´ª®oµ¡´µµ µ
°ºÉÇ
-

44. µ»·£·¦¤¥r °µ¦¸»¨»
®´ª®oµ¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨

55

µ¤´
»¦·¤··

38,452
-

-

¦·®µ¦»¦·´·
¤®µª·¥µ¨´¥¦»Á¡

¨»n¤·Ão
¤..2555-{»´

®´ª®oµ¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨

2548-2554

Head of Compensation & Benefit

2548

®´ª®oµ¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨

2546-2547

Head of Emloyee Services

2545-2546

¦°®´ª®oµ¦´¡¥µ¦»¨

2543-2544

®´ª®oµ¦·µ¦µ¦´¡¥µ¦»¨

2542-2543

Head of Processing Services

2539-2542

Head of Personal Data & Compensation / Human Resources
A1-12
A 1-12

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦Â¨³¼o¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

45. µ»£µ¡¦ °¦nµ¤Á¸¥¦Îµ¦

°µ¥»
(e)

55

®´ª®oµÎµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r

46. µ°´¤¡¦ {µ·¨
®´ª®oµ¨¥»r¦´¡¥µ¦»¨

®¤µ¥Á®»:

µ¤´

ªµ¤´¤¡´r
»ª»·µ¦«¹¬µ / ¦³ª´·
µ¦°¦´ª
µ¦°¦¤Á¸É¥ª´µ®oµ¸É
¦³®ªnµ¦¦¤µ¦
Â¨³´¬³ °µ¦Á}¦¦¤µ¦
Â¨³¼o¦·®µ¦
61,248
¡µ·¥«µ¦¤®µ´·

»¦·¤··

38

Á°µ¦Â 1
¦³µ¦rÎµµÄ¦³¥³ 5 e ¥o°®¨´

´nªµ¦º°®»o/1
(Îµª®»o)

µ¤´
»¦·¤··

-

-

»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
¦·®µ¦»¦·´· (µ¦Á·)
¤®µª·¥µ¨´¥¦¦¤«µ¦r

-

¦·®µ¦»¦·¤®µ´·
¤®µª·¥µ¨´¥°´´¤´
Bachelor of Business in International Trade
Victoria University of Technology, Australia

nªÁª¨µ

ÎµÂ®n

¦·¬´/°r¦

¦³Á£»¦·

¨»n¤·Ão
2553-{»´
2552-2553
2551
2546-2551

2553-{»´
2551-2553

®´ª®oµÎµ´ - »¦·®¨´¦´¡¥r
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä - ®¨´¦´¡¥r
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä - ®¨´¦´¡¥r
®´ª®oµÎµ´Â¨³ª»¤£µ¥Ä - ´µ¦°»
°ºÉÇ
¨»n¤·Ão
®´ª®oµ¦´¡¥µ¦»¨
°ºÉÇ
Head of Recrutiment / Vice President

/1

¦ª¤¼n¤¦Â¨³»¦¸É¥´Å¤n¦¦¨»··£µª³
/2
Á¨¸É¥ºÉ°µ¥µµ¥¨»n¤¨¼oµ µÄ®n
/3
Á¨¸É¥ºÉ°µ¥µ¦·µ¦µµ¦
/4
Á¨¸É¥ºÉ°µ¥·¨¼oµ¦µ¥¥n°¥
/5
¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦´Ê¸É 3/2554 Á¤ºÉ°ª´¸É 28 ¤·»µ¥ 2554 Åo¤¸¤·Ân´Êµ¥Á°¡¨ °£·´¦r Á} Á¨ µ»µ¦¦·¬´ Â µµª¸¦·¦r »ª¦¦Á¤¸¥r ¸ÉÅo °¨µ°°Ã¥Ä®o¤¸¨´ÊÂnª´¸É 1 ¦µ¤ 2554 Á}oÅ
/6
Á¨¸É¥ºÉ°Á}®nª¥µµª·´¥ o°¤¼¨¨¼oµ

A1-13
A 1-13

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
¦·¬´®¨´¦´¡¥r´µ¦°»·Ão Îµ´

®¨´¦´¡¥r
´µ¦°»

¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)

µ¦¨»

µµ¦¦»«¦¸°¥»¥µ

µµ¦¡µ·¥r

1.2 o°¤¼¨µ¦Îµ¦ÎµÂ®n °¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦ °¦·¬´Ä¦·¬´¥n°¥  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
¤.
¤.
·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p µµ¦·Ão

ºÉ°-»¨
1 µ¥¨·ª ¤´¦
2 µ¥±° · · (µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)
/3

3 µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨
4 µ§¬µ ¸¦³ª»·
5 «.¦.°´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r
6 µµª´µ ª´r
7 «.¦.¦µ¸ ·¦
8 µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥
9 µ¥µ¥o°¥ ÁºÉ°Ã»¤
10 µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³
11 µ¥º°-Á®µ »

¨. ·Ão

Á°µ¦Â 1

¨. ·Ão

¦·¬´¥n°¥
.Å±Áª¥r . ·Ão°·¢°¦rÁ¤´É . ·Ão
ÃÁ¸¥ª ¨¸·É
-

¨¸·É
-

·Ão
-

µ¦¨» ·Ão/2

-

-

D
-

-

C,D
VC,D,E,NCC

C,D
VC,D,E

-

-

-

ÁÃÃ¨¥¸
-

D,CE,GCE
I,CNCC
I,AVAC
I,CA
I,A
I,A
I
D,E,NCC
D

D,CE
I,CA
I,A
I,A
D,E
-

-

-

-

-

D,E

. ·Ão . «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o ¨. ¸É¦¹¬µ
-

D,E,P/1

-

-

-

-

-

-

-

13 µ¥«´·Í´¥ ¡¸³¡´r

/1

SEVP

SEVP/1

-

-

C,D

-

C,D

-

-

-

14 µ¥¡·µµ ª´¦«·¦·¦¦¤

FEVP/1

SEVP/1

D

-

-

-

-

-

-

-

15 µ¥Á¤µ d»·ª«r

FEVP/1

FEVP/1

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

D,Pr/1

-

-

-

-

-

D

12 µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨

/1

16 µµª°µ¦¥µ ¸¦³ÃÁ¤

FEVP

17 µ¥Å¡¼¨¥r ¨·¦µ¼¦

FEVP/1

-

D,CEO/1

-

-

-

-

-

-

18 µ¥»·µ ¥µµª·

EVP/1

-

-

-

-

D,MD/1

-

-

-

-

EVP/1
EVP, CFO
DH
DH
DH
ADH
ADH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH
FH

EVP/1
-

D,A
D,A
-

D,A
D,A
-

D
D
D
-

D
D
D
-

D
-

D
D
D
-

D
D
-

D
-

19 µ¥¨· «·¨m«¦¸»¨
20 µ¥µ¦¸ ´¦µ¤
21 µ¥Á°¡¨ °£·´¦r
22 µ¥¦´¡¦ Á³· ¦
23 µ¥ª´«¦ Á¡·¤
24 µ»¨¥¦´r ª¸¨
25 µ¥¡«r»¡´r «»£«·¦··»r
26 µ¥r¸¦r »¦¦³·¬r
27 µ¥··¡¬r ·¥³»´¥
28 µ¥»¨µ· Á°ª¦¦¦¤
29 µµª»·¦ Åªµ¸
30 µµª´·¸ »ª¦¦¡µ·¥r
31 µ¥¡ª´r ´Ê¼¦µ·
32 µ¦·«¦µ µ¦´¬rÃ
33 µ´¨¸ Á ¦´r
34 µµªµ§¸ «·ª³»¦
35 µ¥·¡r ª¬rÃ·ª´r
36 µ¥¦³¥»r Á¦·¦´»¨
37 µ¥¡·´¬r Á®¨nµÂµ¤
38 µ¥Å¡¦´ «¦¸ª·Å¨§·Í
39 µµª£´¦·¸ ¦´µ·¦r
40 µ¥£¼ª¦·¦r »¨¡´rµr
41 µµª¤¸¦´r ª´´¦r
42 µµª¦¦´r ¤µ»ª«r
43 µ¥¤µ· ¨µ£µ¡«r
44 µ»·£·¦¤¥r °µ¦¸»¨»
45 µ»£µ¡¦ °¦nµ¤Á¸¥¦Îµ¦
46 µ°´¤¡¦ {µ·¨

/1 ¼o¦·®µ¦ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ (secondment) Å¦·®µ¦´µ¦¦·¬´¥n°¥
/2 ¦·¬´®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´ Á}¦·¬´¥n°¥ °¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
®¤µ¥Á®» :

C = ¦³µ³¦¦¤µ¦

GCE = ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤

ADH = ¼onª¥µ¥µ

I = ¦¦¤µ¦°·¦³

P = ¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

FH = ®´ª®oµ®nª¥µ

D = ¦¦¤µ¦

SEVP = ¦°¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

- = Å¤nÅoÎµ¦ÎµÂ®nÄÇ

CE = ¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦

FEVP = ¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n°µª»Ã

E = ¦¦¤µ¦¦·®µ¦

EVP = ¼onª¥¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n

CNCC = ¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

CEO = ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦

NCC = ¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

Pr = ¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦

CA = ¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°

MD = ¦¦¤µ¦¼o´µ¦

A = ¦¦¤µ¦¦ª°

CFO = ®´ª®oµµ¥ª»¤µ¦Á·Â¨³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

AVAC = ¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª°

DH = ®´ª®oµµ¥µ

A 1-14
A 1-14

Á°µ¦Â 2
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦º°®»o °¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦

¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦º°®»o¦·¬´ °¦¦¤µ¦Â¨³¼o¦·®µ¦

/1

Á°µ¦Â 2

®»oµ¤´
Á¡·É¤ ¹Ê
 1 ¤.. 2555
(¨¨)
¦³®ªnµe
1 µ¥¨·ª ¤´¦
2 µ¥±° · · (µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)
3 µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨
4 µ§¬µ ¸¦³ª»·
5 µµª´µ ª´r
6 «.¦. ¦µ¸ ·¦

®»o»¦·¤··
Á¡·É¤ ¹Ê
 1 ¤.. 2555
(¨¨)
¦³®ªnµe

0
0
0
0
0
0

2,019,100
0
100,000
12
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000
0

0
0
0
0
0
3,000,000
60,000
0
178,000
193,000
260,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18 µ¥»·µ ¥µµª·
19 µ¥¨· «·¨m«¦¸»¨
20 µ¥µ¦¸ ´¦µ¤
21 µ¥¦´¡¦ Á³· ¦
22 µ¥ª´«¦ Á¡·¤
23 µ¥Á°¡¨ °£·´¦r

0
0
0
0
0
0

55,524
72
20,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

24 µ»¨¥¦´r ª¸¨
25 µ¥¡«r»¡´r «»£«·¦··»r
26 µ¥r¸¦r »¦¦³·¬r
27 µ¥··¡¬r ·¥³»´¥
28 µ¥»¨µ· Á°ª¦¦¦¤

0
0
0
0

0
3,000
12,000
8,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
0

0
10,324
0
0
0
0
135,000
0
0
2,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
38,452
61,248
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7 µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥
8 ¦«.¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r
9 µ¥µ¥o°¥ ÁºÉ°Ã»¤
10 µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³
11 µ¥º°-Á®µ »
12 µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨
13 µ¥«´·Í´¥ ¡¸³¡´r
14 µ¥¡·µµ ª´¦«·¦·¦¦¤
15 µ¥Á¤µ d»·ª«r
16 µµª°µ¦¥µ ¸¦³ÃÁ¤
17 µ¥Å¡¼¨¥r ¨·¦µ¼¦

29 µµª»·¦ Åªµ¸
30 µµª´·¸ »ª¦¦¡µ·¥r
31 µ¥¡ª´r ´Ê¼¦µ·
32 µ¦·«¦µ µ¦´¬rÃ
33 µ´¨¸ Á ¦´r
34 µµªµ§¸ «·ª³»¦
35 µ¥·¡r ª¬rÃ·ª´r
36 µ¥¦³¥»r Á¦·¦´»¨
37 µ¥¡·´¬r Á®¨nµÂµ¤
38 µ¥Å¡¦´ «¦¸ª·Å¨§·Í
39 µµª£´¦·¸ ¦´µ·¦r
40 µ¥£¼ª¦·¦r »¨¡´rµr
41 µµª¤¸¦´r ª´´¦r
42 µµª¦¦´r ¤µ»ª«r
43 µ¥¤µ· ¨µ£µ¡«r
44 µ»·£·¦¤¥r °µ¦¸»¨»
45 µ»£µ¡¦ °¦nµ¤Á¸¥¦Îµ¦
46 µ°´¤¡¦ {µ·¨
®¤µ¥Á®»:

/1

¦ª¤¼n¤¦Â¨³»¦¸É¥´Å¤n¦¦¨»··£µª³

AA2-12-1

Á°µ¦Â 3
¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥

Á°µ¦Â 3

¦µ¥¨³Á°¸¥Á¸É¥ª´¦¦¤µ¦ °¦·¬´¥n°¥  ª´¸É 1 ¤¦µ¤ 2555
ºÉ°-»¨

¤. µµ¦·Ão

1. µ¥¨·ª ¤´¦
2. µ¥±° · · (µ¥°Á¨ÈµÁ°¦r Á° ·)
3. µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨
4. µµª´µ ª´r
5. «.¦.¦µ¸ ·¦
6. µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥
7. µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³

C,D
VC,D,E
D,CE
I,CA
I,A
I,A
D,E

8. µ¥»´«r Á¦º°¤µ³¤¨
9. µ¥¡·´¥ ´ª¸¦³µ·
10. µ¥·¥r °q°¤¸
11. µ¥«´·Í´¥ ¡¸³¡´r
12. µ¥¡·µµ ª´¦«·¦·¦¦¤
12. µ¥Á¤µ d»·ª«r

D,E,P
D
-

13. µµª°µ¦¥µ ¸¦³ÃÁ¤

-

/1

¨. ·Ão

¨. ·Ão

.Å±Áª¥r

¦·¬´¥n°¥
. ·Ão°·¢°¦rÁ¤´É

. ·Ão

. ·Ão

. «¼¥rµ¦Á¦¸¥¦¼o

¨. ¸É¦¹¬µ

ÃÁ¸¥ª ¨¸·É
-

¨¸·É
-

·Ão
D
-

µ¦¨» ·Ão/2

C,D
-

-

-

D

-

-

-

ÁÃÃ¨¥¸
-

C,D,A
D
-

C,D,A
-

C,D
-

-

-

D,Pr

14. µ¥Å¡¼¨¥r ¨·¦µ¼¦

-

D,CEO

15. µ¥»·µ ¥µµª·
16. µ¥¨· «·¨m«¦¸»¨
17. µ¥µ¦¸ ´¦µ¤
18. µ¥Á°¡¨ °£·´¦r
19. µ»¨¥¦´r ª¸¨
20. µ¥¸¦µ ¦»·Á¤µ£µ
21. µª¦´r ··ª·¥µ»¨
22. µ¥«»£´¥ »·¦·
23. µ¥ª¦¡´»r Á®¨º°°»´¥
24. µµªª´µ Ã·´¥·¥r
25. µÁ¡È·r ÂoÅ¡·¡¬r
26. µ¥Á¡·´r »´«¦ª
27. µ¥»·°³· µµ³
28. µ¥Ã°µ¤» Ã°°·Á³
29. µ¥¸¦¥» ¦³Á¦·¦´ÁÃ
30. µ¥ª·¥µ Á¤µª·®µ¦¸
31. »ª·ª´r Á³¡¼¨¨
32. µµª°´µ Å¦°µ
33. µ¥¦´¡¦ Á³· ¦
34. µ¥ª´«¦ Á¡·¤

-

D,A
D,A
D
D
-

/1

/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D,A
D,A
D,MD
D,MD
-

D
D
D
D,MD
D
-

D,MD/1
D
D
D
D
D
-

D
D
D, MD
D
-

D
D
D,MD
D
D
D
-

D
D

D
-

/1 ¼o¦·®µ¦ °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ (secondment) Å¦·®µ¦´µ¦¦·¬´¥n°¥
/2 ¦·¬´®¨´¦´¡¥r¸É¦¹¬µµ¦¨» ·Ão Îµ´ Á}¦·¬´¥n°¥ °¦·¬´®¨´¦´¡¥r ·Ão Îµ´
®¤µ¥Á®» :

C = ¦³µ³¦¦¤µ¦
VC = ¦°¦³µ³¦¦¤µ¦
I = ¦¦¤µ¦°·¦³
D = ¦¦¤µ¦
CE = ¦³µ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦
E = ¦¦¤µ¦¦·®µ¦
CA = ¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
A = ¦¦¤µ¦¦ª°

-

P = ¦¦¤µ¦¼o´µ¦Ä®n °¦·¬´¥n°¥¸ÉÎµÁ·»¦·®¨´
Pr = ¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦ °¦·¬´¥n°¥
CEO = ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦
MD = ¦¦¤µ¦¼o´µ¦
- = Å¤nÅoÎµ¦ÎµÂ®nÄÇ

AA 3-13-1

Á°µ¦Â 4
¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦¦ª°

Á°µ¦Â 4

¦µ¥µ³¦¦¤µ¦¦ª°
³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¦³°oª¥¦¦¤µ¦¸ÉÁ}°·¦³
Îµª 3 nµ ´¸Ê
1. ¦«. ¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r

¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°

2. µµª´µ ª´r

¦¦¤µ¦¦ª°

3. «.¦.¦µ¸ ·¦

¦¦¤µ¦¦ª°

ÁºÉ°µ ¦«. ¦. °´¦´r Á¡¦¸¥¦·¥ª´r ÅoÎµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦ª°¦ªµ¦³ 6 eµ¤¸ÉÎµ®Ä
´¦ °³¦¦¤µ¦¦ª° ³¦¦¤µ¦¦·¬´¹¤¸¤·Á¤ºÉ°ª´¸É 22 Á¤¬µ¥ 2554 °»¤´·Ân´Ê µµª´µ
ª´r Á}¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª° µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥ Á}¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³ ¦«. ¦. °´¦´r
Á¡¦¸¥¦·¥ª´r Á}¸É¦¹¬µ³¦¦¤µ¦¦ª° ÎµÄ®o{»´³¦¦¤µ¦¦ª° °¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥
¨¦»p Îµ´ (¤®µ) ¦³°oª¥¦¦¤µ¦¸ÉÁ}°·¦³Îµª 3 nµ ´¸Ê
1. µµª´µ ª´r

¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°

2. «.¦.¦µ¸ ·¦

¦¦¤µ¦¦ª°

3. µ£´¦¸¥µ Á¡¨´¥

¦¦¤µ¦¦ª°

³¦¦¤µ¦¦ª°Åo  · ´ ·  µµ¤®o µ ¸É Â ¨³ªµ¤¦´  ·  °µ¤¸É Å o Î µ ®Åªo Ä ´  ¦ °
³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°Åo·´·µ°¥nµ
¤¸°·¦³ Â¨³Å¤n¤¸ o°Îµ´Äµ¦Åo¦´ o°¤¼¨ ³¦¦¤µ¦¦ª°¤»nÁoÄ®o¦·¬´¤¸µ¦ÎµÁ·µµ¤®¨´µ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦¸É¸ °´ÅoÂnµ¦·´·µµ¤®oµ¸É¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ ¤¸ªµ¤Ã¦nÄ ¥»·¦¦¤ ÁºÉ°º°Åo µ¤µ¦¦ª°Åo
¨°¤¸¦³µ¦nª»¨°Îµµ °´ÎµÅ¼n¦³Ã¥r¼» Å¤nÁ¡¸¥ÂnÎµ®¦´¼oº°®»o Ân¥´¦ª¤¹¡´µÂ¨³¼o¸É¤¸nª
Á¸É¥ª o°°ºÉÇ
Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¦ª°Åo´¦³»¤¦ª¤ 13 ¦´Ê (Á oµ¦³»¤¦»nµ¦ª¤ 11 ¦´Ê Â¨³Á oµ
¦³»¤ 2 Ä 3 °¦¦¤µ¦¦ª°´Ê®¤¦ª¤ 2 ¦´Ê) Ã¥ÅoÎµÁ·µ¦¸ÉÎµ´´n°Å¸Ê
 ¦µ¥µµµ¦Á·: ¦³»¤¦nª¤´¼o°´¸»Å¦¤µ Á¡ºÉ°°µµ¦Á·¦µ¥Å¦¤µÂ¨³µ¦Á·¦³Îµe
Ã¥¡·µ¦µªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸¸É¦·¬´ÄoÄµ¦´Îµµ¦Á·Â¨³ªµ¤¦oª °µ¦ÁdÁ¥
o°¤¼¨n°ÎµÁ°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦Äo¤µ¦µµ¦´¸´Ä®¤n ¨¦³
µµ¦¦´¨°´¦µ£µ¬¸Á·Åo··»¨n°µ³£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ °¦·¬´ Â¨³µ¦ÁdÁ¥¨¦³
µµ¦Á·¸ÉÁ· ¹Êµµµ¦rÊÎµnª¤Ä¦³Á«Å¥Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
 µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³µ¦¦ª°£µ¥Ä: °µ¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÂ¨³µ¦¦ª°£µ¥ÄÂ¨³
¡·µ¦µ o°´Á¸É¦ª¡Â¨³¦µ¥µÃ¥¼o°´¸Â¨³®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä ¦³Á¤·ªµ¤Á}°·¦³ °
®nª¥µ¦ª°£µ¥ÄÂ¨³°»¤´·Âµ¦¦ª° ¨¥»r ´ª¸Êª´ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦·´·µ¦ª° ¦ª¤¹
´¦ °®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä
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 µ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤Ár: ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦Á¡ºÉ°¦´¦µÂÂ¨³¦µ¥µÄµ¦Îµ´¼Â¨µ¦
·´·µ¤Ár¦³Îµe ·¦¦¤µ¦Îµ´¼Â¨µ¦·´·µ¤Ár ¦ª¤´Êµ£µ¡ °¸Â¨³µ¦¢j°¦o°
ÎµÁ·¸µ¤®¤µ¥
 ¼o°´¸: ¦³Á¤·ªµ¤Á}°·¦³ °¼o°´¸ Â¨³¦´¦µÃ¥µ¥µ¦®¤»Áª¸¥ °®»onª¸É°´¸
´Á¨º°Â¨³Á°ºÉ°¼o°´¸n°³¦¦¤µ¦¦·¬´ Á¡ºÉ°ÎµÁ°n°¼oº°®»oÁ¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´· ´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦
¦ª°ÅoÁ°Â³Ä®oÂn´Êµµª¦´µ µ¨³ µ¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}¼o°´¸ °
¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥Îµ®¦´e 2554 Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°Á®Èªnµ ¦·¬´ Îµ´µ Á°·r Â°r ¥´ Îµ´ Á}
¦·¬´°´¸¦´°»µ¸É¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³¤¸¨µ¦·´·µÁ}¸É¥°¤¦´Ã¥´ÉªÅ ¦ª¤´Ênµ°´¸¤¸ªµ¤
¤Á®»¤¨
 ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r: ¦³»¤¦nª¤´¼o¦·®µ¦Â¨³¼o°´¸ Á¡ºÉ°
¦´¦µÂ¨³°µ¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r Â¨³Ã¥µ¥µ¦Îµ®
¦µµÎµ®¦´¦µ¥µ¦´¨nµªÄ®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o° Ã¥³¦¦¤µ¦¦ª°Á®Èªnµ ¦µ¥µ¦´¨nµª
Á}¦µ¥µ¦·µ»¦· ®¦º°Á}¦µ¥µ¦¸É¤Á®»¤¨Â¨³Á}¦³Ã¥r¼»n°¦·¬´ °µ¸Ê µ¦ÁdÁ¥
¦µ¥µ¦´¨nµªÁ}Åµ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ Â¨³¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´®¦º°¦µ¥µ¦¸É°µ¤¸ªµ¤ ´Â¥oµ
¨¦³Ã¥r
 µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥: °µÂ¨³¦³Á¤·µµ¦ÎµÁ° °¼o¦·®µ¦ÄÁ¦ºÉ°ªµ¤¤¸¦³··¨ °¦³µ¦
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ªµ¤Á¡¸¥¡° °Á·°» µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ Â¨³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ
»¦·
 °ºÉÇ: ¦´¦µ¨µ¦¦³Á¤·µ°r¦£µ¥°Â¨³¨µ¦¦ª°Ã¥µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Â¨³¦³Á¤·µ¦
ÂoÅ ¦´¦» °¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦ª°Åo  ¦³Á¤·  ¨µ¦· ´ ·  µ °Á° Ã¥Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ·  ¦¦¤¸É Î µ ´  °
³¦¦¤µ¦¦ª°´´¦ °³¦¦¤µ¦¦ª° ¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨³Âª·´·¸É¸ Â¨³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ
³¦¦¤µ¦¦ª°Åo·´·µµ¤®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°°¥nµÁ¡¸¥¡°Â¨³¤¸¦³··¨µ¤¸ÉÅoÎµ®ÅªoÄ
´¦ °³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸ªµ¤Á®È°¨o°´¼o°´¸ªnµµ¦Á·Â¨³µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨µµ¦Á·
°¦·¬´Á¡¸¥¡°Â¨³¼o°µ¤¸Éª¦ ¦ª¤´ÊÁ}Åµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ Â¨³¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦·¬´¤¸¦³
µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··£µ¡ Â¨³Åo·´·µ¤®¤µ¥ ¦³Á¸¥ Â¨³ o°Îµ® °®nª¥µÎµ´
¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµÁ®¤µ³¤
´µ ª´r
(µµª´µ ª´r)
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°
6 »¤£µ¡´r 2555

A 4-2

Á°µ¦Â 5
¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

Á°µ¦Â 5

¦µ¥µµ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â ¤¸®oµ¸É¦´·°Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥nµ°Â ¦¦®µ Â¨³
Á°ºÉ°»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ ¤µ· °³¦¦¤µ¦»nµÇ ¹É¤¸°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³
ªµ¤¦´·°¹ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ã¥¦µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¸É¦¹¬µ ¦ª¤¹¼o¦·®µ¦¼»Ä·Ão Â¨³¦·¬´¥n°¥
Á¡ºÉ°Á°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´ ®¦º°¸É¦³»¤¼oº°®»o¡·µ¦µ Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦Â¨³³¼o¦·®µ¦¤¸Ã¦¦oµÂ¨³
°r¦³°¸É¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨¼» Á¡ºÉ°nÁ¦·¤¦¦¬´£·µ¨¸É¸ °¨»n¤·Ão
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â¦³°oª¥¦¦¤µ¦¸ÉÅ¤nÁ}¼o¦·®µ¦Îµª 3 nµ Ã¥¤¸¦¦¤µ¦
°·¦³Á}¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â {»´ ¦³°oª¥¤µ·´n°Å¸Ê
1. µ§¬µ ¸¦³ª»·
2. µ¥±° · ·
3. µ¥±·Ã¦±·Ã³ Ã¤¼¦³

¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â

Äe 2554 ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â¤¸µ¦¦³»¤¦ª¤ 10 ¦´Ê Ã¥¤µ·»nµÁ oµ¦nª¤Äµ¦
¦³»¤´Ê 10 ¦´Ê´¨nµª ´Êoª¥Á°Â¨³nµµ¦¦³»¤µÃ¦«´¡r ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦Îµ´´n°Å¸Ê
1. ¦´¦µ¨µ¦¦³Á¤·µ¦·´·µ °Á° °³¦¦¤µ¦¦·¬´ Îµ®¦´e 2553 Â¨³ÎµÁ°¨µ¦
¦³Á¤· n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°Ä®o´¥µ´ Â¨³ÎµÁ°ÂªµÂoÅ Á¡ºÉ°ÎµÅ·´·Ä°´¸É³nÁ¦·¤
µ¦·´·µ °³¦¦¤µ¦
2. ´ÎµÂªµÂ¨³Â°µ¤Äµ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µ °Á° °³¦¦¤µ¦¦·¬´ Îµ®¦´e
2554 °´Á}µ¦ªµ¦·´·®oµ¸É °³¦¦¤µ¦ªnµ¦¦¨»¹µªµ¤¦´·°¸ÉÎµ®Åªo
Á¡¸¥Ä Ã¥¤¸µ¦¦³»ÂªµÎµ®¦´µ¦¦´¦»°¥nµn°ÁºÉ°Á¡ºÉ°Á¡·É¤¦³··£µ¡Äµ¦·´·µ °
³¦¦¤µ¦Ã¥¦ª¤ Â¨³nÁ¦·¤ªµ¤´¤¡´r°´¸¦³®ªnµ³¦¦¤µ¦Â¨³³¼o¦·®µ¦
3. Î µ µ¦¦³Á¤·  ¨µ¦· ´ ·  µ °¦³µÁo µ ®o µ ¸É  ¦· ® µ¦ Î µ ®¦´  e 2553 Â¨³Î µ Á°n ° ¸É  ¦³» ¤
³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¦´¦µÂ¨³´ÎµÂ°µ¤Äµ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µ °¦³µÁoµ®oµ¸É
¦·®µ¦ Îµ®¦´e 2554
4. ªÂ¨³Á°°r¦³° °³¦¦¤µ¦ Â¨³®¨´Árµ¦´Á¨º°¦¦¤µ¦¸É¤¸°¥¼n Îµ®¦´¨»n¤·Ão
n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·
5. Á°Îµª¦¦¤µ¦ Â¨³Á°ºÉ°»¨¸É¤¸»¤´·Á®¤µ³¤Äµ¦Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´Â¨³
°µµ¦·Ão n°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´ Á¡ºÉ°ÎµÁ°¸É¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¡·µ¦µ°»¤´·
6. ªÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤¤´ÉÄÅoªnµ nµ°Â °³¦¦¤µ¦Á®¤µ³¤´¨µ¸É¦¦¤µ¦ÎµÄ®oÂn¦·¬´
Â¨³Á¸¥Á¸¥Åo´¦¦´µÄ°»µ®¦¦¤ Â¨³Á°n°¸É¦³»¤³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°ÎµÁ°¸É¦³»¤
µ¤´¼oº°®»o¡·µ¦µ°»¤´·
7. Á°µ¦Ân´Ê¦³µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¦°¦³µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³³¦¦¤µ¦»°ºÉÇ ÅoÂn
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ³¦¦¤µ¦¦ª° ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â ¦ª¤¹¸É¦¹¬µ
°³¦¦¤µ¦¦ª° Â¨³µ¦Ân´Ê¦¦¤µ¦Ä®¤nÁ¡ºÉ°µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÂ¸É °·Ão Â¨³/®¦º° °
µµ¦ ·Ão n°³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·
A 5-1
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8. Á°Âªµµ¦¦´¦»ÂoÅ ´¦ °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Ân°³¦¦¤µ¦
¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µ°»¤´·
9. °»¤´·µ¦´¦¦ TISCO Synthetic Stock Option (“TSSO”) £µ¥ÄoÃ¦µ¦ TISCO Employee Ownership
Îµ®¦´e 2554 £µ¥Äo®¨´µ¦¸É³¼Ä¡´µÄµ¦Îµµ´¦·¬´°¥nµ¥´É¥ºÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ájµ¦³rÄ
¦³¥³¥µª
10. Ân´Ê´ªÂ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°ÂÁ¡ºÉ°ª£µ¡¦ª¤nµ°Â °¡´µ
¦·¬´Â¨³Îµµ¦¦ª°Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµnµ°Â °¡´µ¦·¬´´ÊÁ¸¥Á¸¥Åo´¦¦´µÄ
°»µ®¦¦¤
11. ªÂ¨³°£·¦µ¥¦³ÁÈÎµ´µ¥»«µ¦r£µ¥ÄoµÂ¨³ªµ¤¦´·°µ¤¸ÉÎµ®ÅªoÄ´¦
°³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â Á¡ºÉ°nÁ¦·¤¦¦¬´£·µ¨¸É¸ °¨»n¤·Ão Â¨³
12. °»¤´·µ¦´¦¦Á·¼Ä Â¨³Á·Ã´ Îµ®¦´e 2554

§¬µ ¸¦³ª»·
(µ§¬µ ¸¦³ª»·)
¦³µ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³¡·µ¦µnµ°Â
ª´¸É 19 ´ªµ¤ 2554

A 5-2
A 5-2

Á°µ¦Â 6
Â¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä

Á°µ¦Â 6

Â¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä
¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ)
20 ¤¦µ¤ 2555

Â¦³Á¤·¸Ê´ÎµÃ¥³¦¦¤µ¦¦·¬´¹ÉÁ}ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦Á¸É¥ª´
ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä
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Á°µ¦Â 6
nª¸É 1 °r¦Â¨³£µ¡Âª¨o°¤ (Organizational Control and Environment Measure)
°r¦Â¨³£µ¡Âª¨o°¤ ®¤µ¥¹ µ¦¤¸Ã¦¦oµ°r¦Â¨³£µ¡Âª¨o°¤¸É¸¹ÉÁ}¦µµ¸ÉÎµ´ °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä
¸É¤¸¦³··¨ ´´Ê ¹¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸Éo°¦oµ£µª³®¦º°{´¥nµ Ç ¹ÉÁ°ºÊ°Ä®o¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÎµÁ·ÅÅoµ¤¸É¦·¬´¤»n®ª´ Á}
µ¦¦oµ¦¦¥µµ«µ¦ª»¤Á¡ºÉ°nÁ¦·¤Ä®o»Ä¦·¬´¦³®´¹ªµ¤ÎµÁ} °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä Án µ¦¸É iµ¥¦·®µ¦Ä®o
ªµ¤Îµ´n°ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·Â¨³¦·¥¦¦¤Äµ¦ÎµÁ·»¦· µ¦´µ¦Ã¦¦oµ °°r¦°¥nµÁ®¤µ³¤ µ¦Îµ®®oµ¸É°¥nµ´Á
µ¦¤¸Ã¥µ¥Â¨³¦³Á¸¥·´·¸ÉÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦ Á}o
£µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥³
ÎµÁ·»¦·Ä¦¼Â¨»n¤»¦·µµ¦Á· (Single Financial Group) Ã¥¦·¬´Ä®n³ÎµÁ·µÁ¤º°Á}¦·¬´Îµ´µ¦ÎµÁ··µ¦ °
¨»n¤ (Governance Company) Îµ®oµ¸ÉÎµ´ ¼Â¨ Â¨³ª»¤µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´¥n°¥´Ê®¤Ä¨»n¤ Â¨³¦´·°µÄnª¨¥»r
Îµ´¼Â¨·µ¦ ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Â¨³µ´»nª¨µ ¦·¬´¥n°¥Ân¨³¦·¬´³ÎµÁ·µÁ¤º°®nª¥¨¥»rµ»¦· (Operating
Company) ¦´·°Änªµoµµ¦¨µÂ¨³¨¼oµ´¤¡´r Â¨³µoµ·´·µ¦Â¨³ª»¤·ÁºÉ°
¨»n¤·ÃoÅoÎµ®Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ (Corporate Governance Policy) ¹É¦°¨»¤Ã¦¦oµµ¦Îµ´¼Â¨ Âª
·´·Äµ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ Ã¦¦oµµ¦·´·µ ®oµ¸É °®nª¥µÎµ´¼Â¨ Â¨³ Ã¥µ¥µ¦·´·µÂ¦ª¤«¼¥r Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´
Â¨³¦·¬´¥n°¥·´·µ¤Ã¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦ °¨»n¤°¥nµÁ¦n¦´
´Ê¸Ê Â¦³Á¤·ªµ¤Á¡¸¥¡° °¦³µ¦ª»¤£µ¥ÄÅo´Îµ ¹Ê£µ¥Äoµ¦¦³Á¤·´Ê¨»n¤»¦· (Consolidated Basis)

1.1

³¦¦¤µ¦Åo¼Â¨Ä®o¤¸µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥µ¦ÎµÁ·»¦·¸É´ÁÂ¨³ª´¨Åo Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦·´·µ °¡´µ
Än®¦º°Å¤n
; Än
 Å¤nÄn
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦°»¤´·Â»¦· 3 eÂn°ÁºÉ° Á¡ºÉ°Á}ÂªµÄµ¦·´·µ °¡´µÂ¨³Â¦³¤µ¦µ¥e¸É
´Îµ ¹ÊÃ¥¼o¦·®µ¦ ´Ê¸Ê Â»¦·ÅoÎµ®´ª¸Êª´¨µ (Key Performance Indicator) Â¨³Ájµ®¤µ¥Äµ¦·´·µ °
¡´µ Ã¥Ájµ®¤µ¥Á®¨nµ¸Ê³¼Îµ¤µª´¨Á¦¸¥Á¸¥´¨µ¦·´·µ Á¡ºÉ°¦³Á¤·ªnµÂµ¦ÎµÁ·µÁ}Åµ¤
Ájµ®¤µ¥®¦º°Å¤n ¦ª¤´ÊÅo¤¸µ¦´Îµª·Á¦µ³®r¨µ¦ÎµÁ·µÁ¸¥´Ájµ®¤µ¥ Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦·®µ¦Â¨³¡´µ¦³´¼o´µ¦Ä
µ¥µ¸ÉÁ¸É¥ª o°¦´¦µ¹ªµ¤º®oµÂ¨³¨µ¦ÎµÁ·µÁ¸¥´Ájµ®¤µ¥¸ÉÅoÎµ®Åªo

1.2

³¦¦¤µ¦¦·¬´ÅoªÁjµ®¤µ¥µ¦·´·µÂ¨oªªnµ µ¦´ÊÁjµ®¤µ¥ÅoÎµÁ·µ¦°¥nµ¦°° Â¨³Åo¡·µ¦µ¹ªµ¤
Á}ÅÅo °Ájµ®¤µ¥¸ÉÎµ® ¨°Åo¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r¹µ¦Ä®o·É¼Ä®¦º°¨°ÂÂn¡´µªnµÁ}Å°¥nµ¤Á®»¤¨
Ã¥Å¤n¤¸µ¦¼Ä®¦º°Ä®o¨¦³Ã¥r°Â¸ÉÁ·¤ª¦Ân¡´µÄ¨´¬³¸É°µÎµÅ¼nµ¦¦³Îµ»¦·®¦º°¦³¡§·¤·°
(Án ´ÊÁjµ®¤µ¥¥° µ¥ °¦·¬´Åªo¼Á·ªµ¤Á}¦· ÎµÄ®oÁ·Â¦¼ÄÄµ¦Ân´ªÁ¨ ¥° µ¥ Á}o)
; Än
 Å¤nÄn
Å¤n¤¸µ¦¼Ä®¦º°Ä®o¨¦³Ã¥r°Â¸ÉÁ·¤ª¦Ân¡´µÄ¨´¬³¸É°µÎµÅ¼nµ¦¦³Îµ»¦·®¦º°¦³¡§·¤·°
ÁºÉ°µÁjµ®¤µ¥¼¦nµÂ¨³Á°Ã¥¼o·´·µ¦ ¹Á}Ájµ®¤µ¥¸É¼o·´·µ¦Á®Èªnµµ¤µ¦ÎµÄ®o¹Ájµ®¤µ¥Åo Â¨³¤¸µ¦
ªÁj µ®¤µ¥Á¤ºÉ ° ÎµÁ·µ¦¤µÅo¦³¥³Áª¨µ®¹É Án 6 Áº°  ®¦º ° ¤¸ µ¦Á¨¸É¥Â¨{´ ¥Îµ ´ ¸É ³¤¸ ¨¦³n ° µ¦
ÎµÁ·µ°¥nµ¤¸´¥Îµ´ ´Ê¸Ê µ¦·¬´ÅoÄo¦³¼ÄÃ¥Ä®o¨°ÂÂn¡´µÄ¦¼ÂÃ´¦³ÎµeÃ¥°·µ¨µ
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1.3

¦·¬´Åo¤¸µ¦´Ã¦¦oµ°r¦¸Énª¥Ä®o iµ¥¦·®µ¦µ¤µ¦ÎµÁ·µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡ ®¦º°Å¤n
; Än
 Å¤nÄn
¦·¬´Åo¤¸µ¦´Ã¦¦oµ °¨»n¤¸É´Áµ¤Â¨¥»rµ»¦·¸É¤»nÁo¨¼oµÁ}»«¼¥r¨µ (Client-Centric business
strategies) ¤¸µ¦Ânµ¥»¦·Ä®o°¨o°Å´µ¦ÎµÁ·¨¥»rµ»¦·ÄÂn¨³¨»n¤¨¼oµ ®nª¥µnµÇ µ¤µ¦·´·
®oµ¸ÉÅo°¥nµÁ}°·¦³Â¨³¤¸¦³··£µ¡¼»Äµ¦Ä®o¦·µ¦¨¼oµ Â¨³¦·®µ¦µÄ®oÁ}ÅÄ·«µÁ¸¥ª´µ¤Ájµ®¤µ¥ °
°r¦ Ã¥µ¦Äo¦´¡¥µ¦ °°r¦°¥nµÁ®¤µ³¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³Ã¥r¼»

1.4

¦·¬´¤¸ o°Îµ®Á¸É¥ª´¦·¥¦¦¤ (code of conduct) Â¨³ o°Îµ®®oµ¤ iµ¥¦·®µ¦Â¨³¡´µ·´·Ä¨´¬³¸É°µ
n°Ä®oÁ·ªµ¤ ´Â¥oµ¨¦³Ã¥r´·µ¦Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦ ¦ª¤´Ê¨Ã¬®µ¤¸µ¦ iµ g ®¦º°Å¤n
; ¤¸
 Å¤n¤¸
¦·¬´Åo¦ª¤ o°Îµ®Á¸É¥ª´¦·¥¦¦¤ (Code of Conduct) ÅªoÁ}nª®¹É °¼n¤º°·´·µ °¡´µ °¨»n¤·Ão
(Compliance Manual) ¹ÉÅo¤¸µ¦ºÉ°µ¦Ä®o¡´µ»Åo¦´¦µ°¥nµ´Éª¹

1.5

¦·¬´¤¸µ¦´ÎµÃ¥µ¥Â¨³¦³Á¸¥ª·¸·´·µÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦Ä»¦¦¦¤oµµ¦Á· µ¦´ºÊ° Â¨³µ¦¦·®µ¦´ÉªÅ¸É
¦´»¤Â¨³µ¤µ¦j°´µ¦»¦·Åo®¦º°Å¤n
; Än
 Å¤nÄn
¦·¬´¤¸µ¦´ÎµÃ¥µ¥Â¨³¦³Á¸¥ª·¸·´·µÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦ Ã¥®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ÎµÁ°
Ã¥µ¥µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦n°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Á¡ºÉ°°»¤´· Â¨³ÎµÅÄoµ¸É®nª¥»¦·nµÇ Îµ®¦´
¦³Á¸¥ª·¸·´·µnµÇ µ®nª¥»¦·Á}¼o¼Â¨¦´·° Ã¥¸Én°Á¦·É¤Îµ»¦· ¦³Á¸¥ª·¸·´·µ³o°Åo¦´ªµ¤
Á®È°µ³Îµµ ¹Énª®¹É¤¸®nª¥µ¡´µ¨¨· Â¨³®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°ªµ¤
Á®¤µ³¤ÄÁ·¦³··£µ¡Â¨³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ®¤µ³¤ª¼n´ Â¨³®nª¥µÎµ´ ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ¦·´·Â¨³¦³Á¸¥
nµÇ

1.6

Äµ¦Îµ®Ã¥µ¥Â¨³Âµ¦·´·µ ¦·¬´ÅoÎµ¹¹ªµ¤Á}¦¦¤n°¼noµ Á¡ºÉ°¦³Ã¥r °¦·¬´Ä¦³¥³¥µª Än®¦º°Å¤n
; Än
 Å¤nÄn
ªµ¤¡¹¡°Ä °¨¼oµÂ¨³¼noµÁ}Ájµ®¤µ¥¸ÉÎµ´ °¨»n¤·ÃoÄµ¦¦oµªµ¤´¤¡´r°´¸Ä¦³¥³¥µª Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´Ä
¨»n¤·ÃoÁ}µÁ¨º°Â¦ °¨¼oµ °µ¸Ê ¨»n¤·Ão¤¸Âªµµ¦ÎµÁ·µ¹ÉÁ}Åµ¤®¤µ¥»o¤¦°¼o¦·Ã£ Ã¥
¦·¬´¤¸Âª·´·Äµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °·oµ Â¨³¦·µ¦Ä®o´¨¼oµ Â¨³Åo´°¦¤Ä®o´¡´µÄµ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨¸É¤¸¨n°
µ¦´·ÄÄ®o´¨¼oµ°¥nµÁ¡¸¥¡°
´Ê¸Ê Äoµµ¦·µ¤¨µ¦Îµµ ¦·¬´´Ä®o¤¸¦³µ¦¦µ¥µ o°·¡¨µÂ¨³ o°¦o°Á¦¸¥nµÇ¸ÉÁ· ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´µ¤µ¦
ÂoÅ o°·¡¨µÂ¨³ o°¦o°Á¦¸¥nµÇÅo£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³ o°¤¼¨ o°·¡¨µÂ¨³ o°¦o°Á¦¸¥Á®¨nµ¸Ê ³¼ÎµÅ
ª·Á¦µ³®rÃ¥³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µ (Compliance & Operation Control Committee) Á¡ºÉ°®µµÁ®»®¨´
°{®µÂ¨³ÎµÅ¼nµ¦¦oµ¨Åµ¦j°´ o°·¡¨µÄ®o¤¸o°¥¨
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nª¸É 2 µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ (Risk Management Measure)
µ¦¦³°»¦· °¦·¬´¥n°¤ÎµÁ·µ¦°¥¼nnµ¤¨µªµ¤Á¸É¥µ»¦·¨°Áª¨µ Ã¥µÁ®» °ªµ¤Á¸É¥°µ¤µµ{´¥
£µ¥Ä Án ¼o¦·®µ¦ µªµ¤ºÉ°´¥rÂ¨³¦·¥¦¦¤ ¦·¬´ ¥µ¥µ°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÁ·ÅÎµÄ®o¦³µÅ¤nµ¤µ¦¦°¦´Åo ®¦º°µ¦Îµ´¼Â¨Å¤n
´Éª¹ Á}o Â¨³{´¥£µ¥° Án µ¦Á¨¸É¥Â¨ °ÁÃÃ¨¥¸ ®¦º°¡§·¦¦¤µ¦¦·Ã£·oµ ÎµÄ®o¤¸¨¦³n°nªÂnµ¦¨µ
Á}o oª¥Á®»¸Ê µ¦¸É³Îµ¡µÄ®o¦·¬´¦°¡oµ°´¦µ¥¸ÉÁ·µªµ¤Á¸É¥´¨nµªÅo´Ê iµ¥¦·®µ¦ÎµÁ}o°ÎµÁ·µ¦n°Å¸Ê°¥nµ
¤ÉÎµÁ¤°
(1) ¡·µ¦µ®¦º°Å¦n¦°¹¨´¬³ªµ¤Á¸É¥¸É¦·¬´¦³°¥¼n ®¦º°µªnµ³¦³ (Identification of risk)
(2) ª·Á¦µ³®r¨¦³ °ªµ¤Á¸É¥´Ê Ç n°¦·¬´ Â¨³Ã°µ¸Éªµ¤Á¸É¥´Ê Ç³Á· ¹Ê (Analysis of risk)
(3) Îµ®¤µ¦µ¦Á¡ºÉ°¨ªµ¤Á¸É¥Ä®o°¥¼Än ¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤ (Management of risk)

2.1

¦·¬´¤¸µ¦¦³Á¤·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°®¦º°Å¤nªnµ µ¦¦³°»¦· °¦·¬´¤¸{´¥Äoµ¸ÉÁ}{´¥ªµ¤Á¸É¥´Ê¸É¤µµ£µ¥°
Â¨³£µ¥Ä ¹É°µ¤¸¨¦³n°µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´°¥nµ¤¸´¥Îµ´
; ¤¸
 Å¤n¤¸
¦·¬´¤¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Ã¥¤¸³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³®nª¥µ´»nµÇ Ã¥¤¸®nª¥µ
ªµÂÂ¨³¦³¤µÎµµ¦¦³Á¤·{´¥ªµ¤Á¸É¥´Êµ£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°µoµ¨¥»rÂ¨³»¦· Ä ³¸É®nª¥µ
¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Îµµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥oµµ¦Á·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° °´¦°¨»¤¹ªµ¤Á¸É¥oµÁ¦· ªµ¤Á¸É¥oµ¨µ
Â¨³ªµ¤Á¸É¥oµ£µ¡¨n° °µ¸Ê¥´¤¸®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦Îµ®oµ¸ÉÄµ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥oµ
·´·µ¦

2.2

¦·¬´Åo¤¸µ¦ª·Á¦µ³®r®¦º°Å¤nªnµ Á®»µ¦rÄ¸É³ÎµÄ®o{´¥¸ÉÁ}ªµ¤Á¸É¥´ÊÁ· ¹Ê

; ¤¸

 Å¤n¤¸
¦·¬´Îµµ¦ª·Á¦µ³®rªµ¤Á¸É¥Ä»¦·nµÇÄ¨»n¤Á¡ºÉ°¦³»®µÁ®»µ¦roÁ®» °ªµ¤Á¸É¥°¥nµn°ÁºÉ° Â¨¥»rÂ¨³Â
» ¦ ·  ³¤¸  µ¦ªÁ}  ¦³Î µ »  6 Áº °  Ä ³¸É  ªµ¤Á¸É ¥ Ä» ¦ ¦¦¤n µ Ç ³Åo ¦´  µ¦ª· Á ¦µ³®r Â ¨³¦µ¥µn ° ³
¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµn°ÁºÉ°
2.3

¦·¬´Îµ®Ä®o¤¸¤µ¦µ¦Äµ¦·µ¤Á®»µ¦r¸ÉÁ}µÁ®» °{´¥ªµ¤Á¸É¥ ¦ª¤´Ê¤µ¦µ¦
Äµ¦¨ªµ¤Á¸É¥Á®¨nµ´Ê Än®¦º°Å¤n

; Än

 Å¤nÄn
¦·¬´Îµ®Ä®o¤¸¦³ªµ¦Â¨³¦³Äµ¦¦³Á¤·Â¨³¦ª¦ª¤ªµ¤Á¸É¥»¦³Á£Á}¦¼¦¦¤°¥nµ´ÁÃ¥Îµ®ÅªoÁ}
¨µ¥¨´¬r°´¬¦´ÊÂªÃ¥µ¥Â¨³Âª·´·Á¡ºÉ°¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥µ¤£µªµ¦r °»¦·Â¨³£µª³Á«¦¬·ÄÂn¨³e Á¡ºÉ°
¦¦¨»¨°Â¸ÉÁ®¤µ³¤´¦³´ªµ¤Á¸É¥¸Éª»¤Åo
2.4

¦·¬´ÅoÂoÄ®o¡´µ»¸ÉÁ¸É¥ª o°¦´¦µÂ¨³·´·µ¤¤µ¦µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥
¸ÉÎµ®Åªo Än®¦º°Å¤n

; Än

 Å¤nÄn
¦·¬´¤¸Ã¥µ¥Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦¸ÉÎµ®ª·¸µ¦Â¨³¨¥»rÄµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥°¥nµ´Á Ã¥nÄ®o¡´µÄ¨»n¤
¦´¦µÂ¨³·´·µ¤ ¦ª¤´Ê¦³»o·Îµ¹ °¡´µÄ®oº°·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°¨°¤¸µ¦¦µ¥µnµªµ¤Á¸É¥Ä®o
¡´µÄ¨»n¤¸ÉÁ¸É¥ª o°¦µÁ}¦³ÎµÁ¡ºÉ°µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥

6-4
AA6-4

2.5

¦·¬´¤¸µ¦·µ¤ªnµ®nª¥µnµÇ Åo·´·µ¤Âµ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¸ÉÎµ®ÅªoÄn®¦º°Å¤n

; Än

Á°µ¦Â 6

 Å¤nÄn

¦·¬´¤¸µ¦·µ¤µ¦ÎµÁ·µµ¤Âªµ·´·Â¨³ o°Îµ´ªµ¤Á¸É¥ (Guidelines and Limits) Á}¦µ¥ª´ °µ¸Ê¥´¤¸
³¼o¦ª°¸ÉÁ}°·¦³Îµµ¦¦ª°Â¨³¦³Á¤·µ¦·´·µ¤¦³ªµ¦nµÇ ¸ÉÎµ®Åªo°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
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Á°µ¦Â 6
nª¸É 3 µ¦ª»¤µ¦·´·µ ° iµ¥¦·®µ¦ (Management Control Activities)
µ¦ª»¤µ¦·´·µ ° iµ¥¦·®µ¦ Á}·¦¦¤¸É¤¸ªµ¤Îµ´Á¡ºÉ°Ä®o¦·¬´¤´ÉÄªnµÂªµ¸É iµ¥¦·®µ¦Îµ®ÅªoÅo¦´µ¦
°°Â¨³·´·µ¤µ»Ä¦·¬´ ¹ÉÂªµ´¨nµª ÅoÂn
(1) µ¦Îµ®°ÎµµÂ¨³¦³´µ¦°»¤´·¦µ¥µ¦Á}Å°¥nµÁ®¤µ³¤
(2) ¤¸µ¦ÂnÂ¥®oµ¸É¸É°µÁ°ºÊ°Ä®oÁ·µ¦¦³Îµ¸É»¦·°°µ´
(3) ¤¸µ¦Îµ® ´Ê° Â¨³ª·¸µ¦Îµ»¦¦¦¤´¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨´¨nµª°¥nµ
Á®¤µ³¤ Á¡ºÉ°j°´µ¦nµ¥Á¨¦³Ã¥r
(4) µ¦Îµ®ª·¸µ¦Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµ ¦·¬´Åo·´·µ¤®¤µ¥Â¨³ o°´´¸ÉÁ¸É¥ª o°

3.1

¦·¬´¤¸µ¦Îµ® °Á °Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªÁ·°Îµµ°»¤´· ° iµ¥¦·®µ¦ÄÂn¨³¦³´Åªo°¥nµ´ÁÂ¨³Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
¦·¬´´Îµ®´º°¤°°Îµµ¹É¦³»¹ °Á °ÎµµÂ¨³ªÁ·°Îµµ°»¤´·Îµ®¦´¡´µÄµ¦Îµ»¦¦¦¤Äµ¤ °¦·¬´

3.2

¦·¬´¤¸µ¦ÂnÂ¥®oµ¸Éªµ¤¦´·°Äµ 3 oµn°Å¸Ê °°µ´Ã¥ÁÈ µ Á¡ºÉ°Á}µ¦¦ª°¹É´Â¨³´ Än®¦º°Å¤n
(1) ®oµ¸É°»¤´· (2) ®oµ¸É´¹¦µ¥µ¦´¸Â¨³ o°¤¼¨µ¦Á« Â¨³ (3) ®oµ¸ÉÄµ¦¼Â¨´ÁÈ¦´¡¥r·
; Än
Å¤nÄn
¦·¬´¤¸µ¦ÂnÂ¥ªµ¤¦´·°Ä®oµ¸É°»¤´· ®oµ¸É´¹¦µ¥µ¦´¸Â¨³ o°¤¼¨µ¦Á« Â¨³®oµ¸ÉÄµ¦¼Â¨´ÁÈ
¦´¡¥r·Ä®oÂn µ¥»¦·¸É¦´·° iµ¥´¸ Â¨³ iµ¥·´·µ¦Îµ¦³Á· °µµ¦ µ¤¨Îµ´ °µ¸Ê ¥´¤¸³¦¦¤µ¦¸É
¦´·°Á¡µ³oµ Án ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ ³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ° Â¨³³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ·ÁºÉ°¸É¤¸
{®µ (Á¡µ³¦·¬´¸ÉÎµÁ·»¦·Ä®o·ÁºÉ°) Á¡ºÉ°¡·µ¦µª»¤ªµ¤Á¸É¥ÄoµnµÇ Â¥nµ®µµÁoµ®oµ¸Éµ¥»¦·

3.3

Ä¦¸¸É¦·¬´¤¸µ¦Îµ»¦¦¦¤´¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨´¨nµª ¦·¬´¤¸¤µ¦µ¦¸É¦´»¤
Á¡ºÉ°·µ¤Ä®oµ¦Îµ»¦¦¦¤´Êo°nµ ´Ê°µ¦°»¤´·¸ÉÎµ® Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
Îµ®¦´»¦¦¦¤¸É¦·¬´Ä¨»n¤·ÃoÎµ´¼oº°®»o¦µ¥Ä®n ¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´»¨´¨nµª´Ê ¨»n¤·ÃoÅo
¡·µ¦µÃ¥º°Á¤º°Á}µ¦Îµ¦µ¥µ¦¸É¦³Îµ´»¨£µ¥° ´´Ê ´Ê°µ¦Îµ»¦¦¦¤³Á} ´Ê°Á¸¥ª´¸É¨»n¤·Ão
Îµ´¨¼oµ Ã¥¦·¬´ÅoÁdÁ¥ o°¤¼¨Á¡ºÉ°ªµ¤Ã¦nÄµ¤®¨´µ¦µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦¸É¸ Â¨³Ã¥µ¥¦µ¥µ¦¸ÉÁ¸É¥ªÃ¥´ °
¨»n¤·Ão (Related Party Transaction Policy) ®µ¦¦¤µ¦¦µ¥Ä¤¸nªÅonªÁ¸¥ÄÁ¦ºÉ°Ä ¦¦¤µ¦¼o´Ê³o°ÂoÄ®o
³¦¦¤µ¦¦µÂ¨³Âªµ¤·Á®È¦ª¤¹°°Á¸¥¨³ÂÄÁ¦ºÉ°´¨nµª

3.4

Ä¦¸¸É¤¸µ¦Îµ»¦¦¦¤µ¤ 3.3 µ¦¡·µ¦µ°»¤´·»¦¦¦¤´ÊÅo¦³ÎµÃ¥¼o¸ÉÅ¤n¤¸nªÅoÁ¸¥Ä»¦¦¦¤´ÊÁnµ´Ê Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª

3.5

Ä¦¸¸É¤¸µ¦Îµ»¦¦¦¤µ¤ 3.3 µ¦¡·µ¦µ°»¤´·»¦¦¦¤´Ê ÅoÎµ¹¹¦³Ã¥r¼» °¦·¬´Á}Îµ´Â¨³¡·µ¦µÃ¥º°
Á¤º°Á}¦µ¥µ¦¸É¦³Îµ´»¨£µ¥°(on arms’ length basis) Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸ ¦¸´¨nµª
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Á°µ¦Â 6
Ä¦¸¸ÉÅo¤¸µ¦°»¤´·»¦¦¦¤´¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°Ä¨´¬³¸É¤¸¨¼¡´¦·¬´Ä¦³¥³¥µªÅÂ¨oª (Án µ¦Îµ´µºÊ° µ¥·oµ µ¦
Ä®o¼o¥º¤ µ¦ÊÎµ¦³´) Åo¤¸µ¦·µ¤Ä®o·´·µ¤ÁºÉ°Å ¸É¨´Åªo¨°¦³¥³Áª¨µ¸É¤¸¨¼¡´¦·¬´®¦º°Å¤n (Án ·µ¤µ¦
Îµ¦³º®¸Êµ¤Îµ® µ¦ªªµ¤Á®¤µ³¤ °´µ Á}o)
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª

3.7

¦¸¸É¦·¬´¤¸¤µ¦µ¦Á¸É¥ª´µ¦Îµ»¦¦¦¤µ¤ 3.3 ¤µ¦µ¦´¨nµª¦°¨»¤Å¹¦¸¸É¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°´¨nµªÎµÃ°µ®¦º°
¦³Ã¥r °¦·¬´ÅÄoÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rnª´ªoª¥ Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª

3.8

Ä¦¸¸É¦·¬´¤¸Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥®¦º°¦·¬´¦nª¤ ¦·¬´¤¸µ¦·µ¤¼Â¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¥n°¥®¦º°¦·¬´¦nª¤°¥nµ
¤ÉÎµÁ¤° ¦ª¤´Ê¤¸µ¦Îµ®·«µÄ®o»¨¸É¦·¬´Ân´ÊÄ®oÁ}¦¦¤µ¦®¦º°¼o¦·®µ¦Ä¦·¬´´¨nµªº°·´· Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ÄÁ¦º°³¼·µ¤¼Â¨oª¥Â»¦·¸ÉÅoÎµ®Åªo°¥nµ´ÁÁnÁ¸¥ª´¤µ¦µµ¦·µ¤¼Â¨¨
µ¦·´·µ °¨»n¤ Ä ³¸É´ª¸Êª´¨µ (Key Performance Indicator) Â¨³Ájµ®¤µ¥Äµ¦ÎµÁ·»¦·Åo¼Îµ®Ä®o
°¨o°´·«µµ¦ÎµÁ·»¦· °¨»n¤ ¦·¬´Åoª»¤µoµµ¦¦·®µ¦ °»¦·¬´ÄÁ¦º°nµµ³¦¦¤µ¦¦·¬´
µ¤¸ÉÅoÎµ®ÅªoÄ o°´´ °¦·¬´ÄÁ¦º°Ân¨³¦·¬´ Ã¥µ¦Ân´Ê¦¦¤µ¦o°Åo¦´µ¦Á®È°µ¼oº°®»oÄ»¦¸
Â¨³¦·¬´ÄÁ¦º°»¦·¬´³¼¦·®µ¦£µ¥ÄoÃ¥µ¥µ¦Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨³Ã¥µ¥µ¦ÎµÁ·µÁ¸¥ª´ °µ¸Êµ¤
Ã¦¦oµ·µ¦ °¨»n¤ ¦·¬´ÎµÁ}¸É³o°¦´¬µªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Îµ®Â¨³ªµÂªµµ¦ÎµÁ·µ °»¦·¬´ÄÁ¦º°
Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄÅoªnµ¨»n¤¦·¬´³¦³ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦Äµ¦¦oµ¨°ÂÄ®oÂn¼oº°®»oÂ¨³¼o¤¸nªÅoÁ¸¥ °¨»n¤¦·¬´
°µ¸Ê£µ¥Äo®¨´Árµ¦Îµ´Â¦ª¤¨»n¤ °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ ¦·¬´Åo¦´°»µÄ®oÎµ®µ¦¦·®µ¦µÁ¡ºÉ°¼Â¨
»¦· °¦·¬´ÄÁ¦º°oª¥Á°£µ¥ÄoÁºÉ°Å ¸Éªnµ³¼o¦·®µ¦¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥³o°¦´·°n°µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´Ä
¦·¬´®¹ÉÁnµ´Ê

3.9

¦·¬´¤¸¤µ¦µ¦¸É³·µ¤Ä®oµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´Á}Åµ¤®¤µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°®¦º°Å¤n ´Ê¸Ê Á¡ºÉ°¨ªµ¤Á¸É¥Äµ¦
¦³°»¦·Â¨³¦´¬µºÉ°Á¸¥ °¦·¬´
; ¤¸
Å¤n¤¸
®nª¥µÎµ´Îµ®oµ¸ÉÎµ´¼Â¨Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦·¬´·´·µ¤¦³Á¸¥nµÇ¦oª Ã¥ÁoÅ¸Éµ¦ºÉ°µ¦¦³Á¸¥¸É
Á¸É¥ª o°Á¡ºÉ°Ä®oµ¥»¦·Â¨³µ¥·´·µ¦ °¦·¬´¤¸ªµ¤Á oµÄÂ¨³·´·µ¤¦³Á¸¥nµÇÅo°¥nµ¼o° ¦ª¤´Êµ¦°
µµ¦ÎµÁ·»¦·Â¨³µ¦·´·µ °¦·¬´Äoµ¸ÉÁ¸É¥ª o°
Ã¥¦·¬´ÅoÂn´Ê³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦
·´·µ (Compliance & Operation Control Committee) Á¡ºÉ°¼Â¨Ä®oÎµÂ³ÎµÂ¨³ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´¦³ÁÈoµµ¦Îµ´¼Â¨
·µ¦ µ¦ÎµÁ·µ¦Á¸É¥ª´ o°¦o°Á¦¸¥ °¨¼oµÂ¨³ ´Ê°µ¦·´·µ ´Ê¸Ê Á®»µ¦rªµ¤·¡¨µ¸É¦·¬´ÎµÁ·µÅ¤n
Á}Åµ¤®¤µ¥ º°Á}nª®¹É °ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ ¹É¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦°¥nµÁ}¦³ ¹ÉÎµ®Ä®o¤¸µ¦¦³Á¤·
ªµ¤Á¸É¥Ä ´Ê°µ¦¡·µ¦µ»¦·Ä®¤nÁ¡ºÉ°®µÂªµµ¦j°´ªµ¤Á¸É¥Â¨³ª°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° ¦ª¤¹´Ä®o¤¸µ¦
¦µ¥µ o°·¡¨µÂ¨³ o°¦o°Á¦¸¥nµÇ¸ÉÁ· ¹Ê Á}°¸®¹Én°µ¸É³nª¥Ä®o¦·¬´¦´¦µ¨´¬³µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÁ}°¥¼n Â¨³
µ¤µ¦¼Â¨ÂoÅ Åo°¥nµÁ®¤µ³¤

3.10

Ä¦¸¸É¦·¬´Á¥¤¸µ¦¦³Îµ¸É iµ g®¤µ¥ ¦·¬´¤¸¤µ¦µ¦ÂoÅ Â¨³j°´¤·Ä®oÁ·µ¦¦³ÎµÄ¨´¬³´Ê°¸ ®¦º°Å¤n
; ¤¸
Å¤n¤¸
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
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Ä¦¸¸É¦·¬´¤¸µ¦¦³Îµ¸É iµ g®¤µ¥ ¦·¬´³ÎµÁ·µ¦¦ª°®µµÁ®» °µ¦¦³Îµ´¨nµªÁ}°´´Â¦Á¡ºÉ°
¡·µ¦µ¦´¦» ´Ê°µ¦·´·µÂ¨³¦³ªµ¦Îµ´¼Â¨Ä®o¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°j°´Å¤nÄ®oµ¦¦³Îµ¸É iµ g®¤µ¥
´¨nµªÁ· ¹ÊÅo°¸ ®¨´µ´Ê®nª¥µÎµ´³Á oµ°µÁ¡ºÉ°·µ¤µ¦ÂoÅ ¦³ÁÈ´¨nµª Â¨³ÎµÁ°¨µ¦°µ
n°³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µ (Compliance & Operation Control Committee) Â¨³³¦¦¤µ¦¦ª°
µ¤¨Î µ ´  ®µ¦· ¬´  ®¦º ° ¼o  ¦· ® µ¦Å¤n Î µ Á·  µ¦Ä®o ¤¸  µ¦¦´  ¦»  Âo Å £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É  ³¦¦¤µ¦¦ª°Î µ ®
³¦¦¤µ¦¦ª°³ÁdÁ¥µ¦¦³Îµ´¨nµªÅªoÄ¦µ¥µ¦³Îµe Â¨³¦µ¥µn°®nª¥µÎµ´¼Â¨¸ÉÁ¸É¥ª o° Án
µµ¦Â®n¦³Á«Å¥ Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Á}o
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nª¸É 4 ¦³µ¦Á«Â¨³µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨ (Information and Communication Measure)
®¨´µ¦¦³µ¦®¹É °µ¦·´·®oµ¸Éoª¥ªµ¤¦³¤´¦³ª´Å¤nªnµ³Á}Îµ®¦´¦¦¤µ¦ ¼o¦·®µ¦ ¼oº°®»o ®¦º°¼o¸ÉÁ¸É¥ª o° Èº°
µ¦´·Ä¡ºÊµ¸É¤¸ o°¤¼¨¸É¤¸»£µ¡Â¨³Á¡¸¥¡°n°µ¦´·Ä Å¤nªnµ³Á} o°¤¼¨µµ¦Á·®¦º° o°¤¼¨°ºÉ ´´Ê µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨
´¨nµªÅ¥´¼o¸ÉÁ¸É¥ª o°¹Á}·ÉÎµÁ}°¥nµ¥·ÉÂ¨³Á}·É¸É³nª¥Ä®oÁ·ªµ¤¤¸¦³··¨ °¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä o°¤¼¨¸É¤¸»£µ¡
ª¦¤¸»¤´·´¸Ê
(1) ¤¸ÁºÊ°®µ¸ÉÎµÁ}Á¡¸¥¡°n°µ¦´·Ä
(2) ¤¸ªµ¤¼o°¤¼¦r
(3) ¤¸ªµ¤Á}{»´
(4) ¤¸¦¼Â¸ÉÁ oµÄnµ¥
(5) ¤¸µ¦´ÁÈ¸É¸

4.1

Äµ¦Á°Á¦ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦¡·µ¦µ ¦·¬´Åo´Ä®o¤¸ o°¤¼¨¸ÉÎµ´nµ Ç °¥nµÁ¡¸¥¡°Á¡ºÉ°Ä®o³¦¦¤µ¦Äo¦³°µ¦
´·Ä Än®¦º°Å¤n ( o°¤¼¨¸ÉÎµ´nµ Ç ÅoÂn ¦µ¥¨³Á°¸¥ °Á¦ºÉ°¸ÉÁ°Ä®o¡·µ¦µ Á®»¨ ¨¦³n°¦·¬´ µÁ¨º°nµÇ
Á}o)
; Än
Å¤nÄn
¦·¬´¤¸µ¦Îµ®Âª·´·Åªo°¥nµ´Áªnµ ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ Ã¥µ¦¤°®¤µ¥ °³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¼o¼Â¨´µ¦
»¦· °¨»n¤ ´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦³¤°®¤µ¥°Îµµµ¦´µ¦µnªÄ®oÂn¼o¦·®µ¦ Ã¥¼o¦·®µ¦³ÎµÁ° o°¤¼¨nµÇ ¸É
Á¸É¥ª´µ¦¦·®µ¦´µ¦¸É¼o¦·®µ¦ÅoÎµÁ·µ¦ÅÂ¨oª ¦ª¤´Ê o°¤¼¨¸É³¦¦¤µ¦¦·®µ¦o°Äo¦³°µ¦´·Ä°¥nµ
¦oªÁ}¦³Îµ»Áº° Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦³¤¸µ¦ÎµÁ°Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´¦´¦µ®¦º°°»¤´·

4.2

¦¦¤µ¦¦·¬´Åo¦´®´º°´¦³»¤®¦º°Á°µ¦¦³°µ¦¦³»¤¸É¦³» o°¤¼¨¸ÉÎµÁ}Â¨³Á¡¸¥¡°n°µ¦¡·µ¦µn°µ¦
¦³»¤ °¥nµo°¥£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ ´ÊÉÎµµ¤¸É®¤µ¥Îµ® Än®¦º°Å¤n
; Än Åo¦´n°ª´¦³»¤Ã¥Á¨¸É¥…7..…ª´
Å¤nÄn
¦·¬´³Îµn®´º°´¦³»¤Â¨³Á°µ¦¦³°µ¦¦³»¤Ä®oÂn³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¡·µ¦µn°µ¦¦³»¤¨nª®oµ°¥nµ
o°¥ 7 ª´ ÁªoÂn¦¸¸ÉÎµÁ}Á¦nnª Án ¦µ¥µ °µµ¦¸Éo°¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´´¸¸É¤¸µ¦¦³»¤ ¹É¦·¬´°µ
Åo¦´¦µ¥µ´¨nµª¦³´Ê·´µ¦¦³»¤

4.3

¦µ¥µµ¦¦³»¤¦¦¤µ¦ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤ª¦¸ÉÎµÄ®o¼oº°®»oµ¤µ¦¦ª°ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦·´·®oµ¸É °¦¦¤µ¦
Åo®¦º°Å¤n Án Åo¤¸µ¦´¹ o°´µ¤ °¦¦¤µ¦ ªµ¤Á®È®¦º° o°´Á °¦¦¤µ¦ÄÁ¦ºÉ°¸É¡·µ¦µ ªµ¤Á®È °¦¦¤µ¦
¦µ¥¸ÉÅ¤nÁ®Èoª¥´Á¦ºÉ°¸ÉÁ°¡¦o°¤Á®»¨ Á}o
; Än
Å¤nÄn
¦·¬´¤¸µ¦´¹ o°´Á o°´µ¤ ªµ¤Á®ÈÂ¨³¤· °¦¦¤µ¦ÅªoÄ¦µ¥µµ¦¦³»¤¦¦¤µ¦»¦´Ê

4.4

¦·¬´´ÁÈÁ°µ¦¦³°µ¦´¹´¸Â¨³´¸nµ Ç Åªo¦oªÁ}®¤ª®¤¼nÂ¨³Å¤nÁ¥Åo¦´Âoµ¼o°´¸ªnµ¤¸
o°¡¦n°ÄÁ¦ºÉ°¸Ê ®¦º°Á¥Åo¦´ÂoÂnÅoÂoÅ o°¡¦n°´Ê°¥nµ¦oªÂ¨oª Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
¦·¬´Å¤nÁ¥Åo¦´Âoµ¼o°´¸ªnµ¤¸ o°¡¦n°ÄÁ¦ºÉ°µ¦´ÁÈÁ°µ¦¦³°µ¦´¹´¸

4.5

³¦¦¤µ¦Åo¡·µ¦µÂ¨oªÄn®¦º°Å¤nªnµ iµ¥¦·®µ¦ÅoÄoÃ¥µ¥´¸µ¤®¨´µ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅÂ¨³Á®¤µ³¤´¨´¬³
»¦· °¦·¬´ Ã¥Å¤nÁ¨º°ÄoÃ¥µ¥´¸¸ÉÎµÄ®o¦·¬´Â¨¦³°µ¦¸É¨µÁ¨ºÉ°µªµ¤Á}¦·
; Än
Å¤nÄn
6-9
AA6-9

Á°µ¦Â 6
³¦¦¤µ¦Áo¥ÊÎµ¹ Ã¥µ¥ °¨»n¤ · Ão¸ÉÄ ®o¥¹º°ÂªÃ¥µ¥¦³¤´ ¦³ª´ °¥nµ ¥·ÉÁ}Ã¥µ¥®¨´ °´ ¸
Â¨³
³¦¦¤µ¦¦ª°¦nª¤´¼o°´¸ Åo¡·µ¦µÃ¥µ¥´¸¸É iµ¥¦·®µ¦ÄoªnµÁ}Åµ¤®¨´µ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅ Â¨³
Á®¤µ³¤´¨´¬³»¦· °¨»n¤·Ão Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄªnµ¦µ¥µµµ¦Á· °¦·¬´Ä¨»n¤·Ão¤¸ªµ¤¼o° ¦oª Â¨³
ÁºÉ°º°Åo

6-10
AA 6-10

Á°µ¦Â 6
nª¸É 5 ¦³µ¦·µ¤ (Monitoring)
µ¦¸É¦·¬´³ÎµÁ·µÅo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¦³··¨ ¦·¬´ª¦o°·µ¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°ªnµ ¤¸µ¦·´·µ¤Ájµ®¤µ¥¸É
ªµÅªo ¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¥´  ÎµÁ· °¥¼n ° ¥nµ n° ÁºÉ °  Â¨³¤¸ µ¦¦´ ¦» ÂoÅ Ä®o °¨o ° ´ µµ¦r¸É Á¨¸É ¥ Â¨Å ¦ª¤´Ê 
o°¡¦n°nµ Ç Åo¦´µ¦ÂoÅ °¥nµ´nª¸

5.1

¦¸¸É¦·¬´¤¸µ¦Îµ®Ájµ®¤µ¥µ¦ÎµÁ·»¦· ³¦¦¤µ¦ÅoÁ¦¸¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µ ° iµ¥¦·®µ¦ªnµÁ}Åµ¤
Ájµ®¤µ¥µ¦ÎµÁ·»¦·¸ÉÎµ®Åªo Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
iµ ¥¦· ® µ¦´  Î µª· Á ¦µ³®r  ¨µ¦Î µÁ·  µ Â¨³¦µ¥µµµ¦Á·  Ã¥Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ´ Áj µ ®¤µ¥µ¦Îµ Á· » ¦ · Ä®o Â n
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á}¦³Îµ»Áº° Â¨³¦»¦µ¥µÄ®oÂn³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¦³Îµ» 2 Áº°

5.2

¦¸¸É¨µ¦ÎµÁ·µ¸ÉÁ· ¹Ê¤¸ªµ¤ÂnµµÁjµ®¤µ¥¸ÉÎµ®Åªo ¦·¬´ÅoÎµÁ·µ¦ÂoÅ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¤µ³¤ Än
®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦¡·µ¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦nª¤´¼o¦·®µ¦Á}¦³Îµ»Áº° °µ¸Ê ¼o¦·®µ¦Åo¦³»¤¦nª¤´¼o´µ¦µ¥
»¦·nµÇ ¹¨µ¦·´·µ (Business Committee) Á}¦³Îµ»Áº° ¨µ¦ÎµÁ·µ¸É¨µÁ¨ºÉ°µÁjµ®¤µ¥¸ÉÎµ®
Åªo³Åo¦´µ¦¸ÊÂÂ¨³Ä®oÁ®»¨Á¡ºÉ°¸É³ÅoÎµ®Âªµµ¦ÂoÅ Åo´nª¸

5.3

¦·¬´´Ä®o¤¸µ¦¦ª°µ¦·´·µ¤¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉªµÅªo°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
iµ¥¦ª°£µ¥ÄÁ}¼oÎµÁ·µ¦¦ª°µ¦·´·µ¤¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉªµÅªoÎµ®¦´Ân¨³·¦¦¤ ´Ê°µ¦
·´·µ Â¨³¦³ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«¸É¦·¬´Äo °¥nµ¤ÉÎµÁ¤°

5.4

¦¸ ¸É  ¦· ¬´  ¤¸  µ¦¦ª°£µ¥Ä ¦· ¬´  Åo Î µ ®Ä®o  µ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ª°o ° ¦µ¥µ¦n ° ³¦¦¤µ¦®¦º °
³¦¦¤µ¦¦ª° Á¡ºÉ°Ä®o¼o¦ª°£µ¥Äµ¤µ¦·´· µÅo°¥nµ°·¦³Â¨³Á°¦µ¥µ¨µ¦¦ª°Åo°¥nµ
¦Å¦¤µ Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
iµ¥¦ª°£µ¥ÄÁ}®nª¥µ°·¦³ Ã¥·´·µ¦ª°Â¨³¦µ¥µ¨µ¦¦ª°Ã¥¦n°³¦¦¤µ¦¦ª°
´Ê¸Ê³¦¦¤µ¦¦ª°³Á}¼o¡·µ¦µÂ¨³Á°Â³ÂªµÂoÅ n°¼o¦·®µ¦ ¡¦o°¤´Ê·µ¤¨Â¨³ÎµÁ°¦µ¥µn°
³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡ºÉ°¦´¦µ¨µ¦¦ª°°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°

5.5

Á¤ºÉ°¤¸µ¦¦ª¡ o°¡¦n°¸ÉÁ}µ¦³Îµ´ Åo¤¸µ¦¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´/³¦¦¤µ¦¦ª° Á¡ºÉ°¡·µ¦µ´Éµ¦
ÂoÅ £µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ°´ª¦ Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
¼o¦ª°£µ¥Ä³Îµµ¦®µ¦º°´ iµ¥¦·®µ¦Á¸É¥ª´ o°¡¦n°¸ÉÁ}µ¦³Îµ´¸É¡µµ¦¦ª°¡¦o°¤´ÂªµÂoÅ
Ã¥¨µ¦¦ª°Â¨³Îµ° ° iµ¥¦·®µ¦³¼¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦ª°Á¡ºÉ° °ÎµÂ³ÎµÁ¡·É¤Á·¤ (oµ¤¸)

6-11
AA 6-11

Á°µ¦Â 6

5.6

¦·¬´o°¦µ¥µªµ¤º®oµÄµ¦¦´¦» o°¡¦n°n°³¦¦¤µ¦¦·¬´/³¦¦¤µ¦¦ª° Än®¦º°Å¤n
; Än
Å¤nÄn
ªµ¤º®oµÄµ¦¦´¦» o°¡¦n°Åo¤¸µ¦¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦ª°°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³Á}¦³ Ã¥³¦¦¤µ¦
¦ª°³¤¸µ¦¦»¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°

5.7

¦·¬´¤¸Ã¥µ¥Ä®o iµ¥¦·®µ¦o°¦µ¥µn°³¦¦¤µ¦¦·¬´Ã¥¡¨´ Ä¦¸¸ÉÁ·Á®»µ¦r»¦· ®¦º°´¥ªnµ¤¸Á®»µ¦r
»¦· ¤¸µ¦·´·¸É iµ g®¤µ¥ Â¨³¤¸µ¦¦³Îµ¸É··°ºÉ ¹É°µ¦³n° ºÉ° Á¸¥Â¨³µ³µ¦Á· °¦·¬´°¥nµ¤¸
´¥Îµ´ ®¦º°Å¤n
; ¤¸
Å¤n¤¸
Å¤n¤¸¦¸´¨nµª
iµ¥¦·®µ¦³¦µ¥µÁ®»µ¦r»¦· ®¦º°´¥ªnµ¤¸Á®»µ¦r»¦· ¸¸É¢j°¦o°¦·¬´Á}ÎµÁ¨¥ Â¨³µ¦¦³Îµ¸É··°ºÉ¸É¤¸
´¥Îµ´Ä®o³¦¦¤µ¦Îµ´ÁrÂ¨³µ¦·´·µÁ¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦´µ¦ÂoÅ °¥nµÁ¦nnª Ã¥¤¸®nª¥µ´»nµÇ
¦³°oª¥ ®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ·´·µ¦ ®nª¥µÎµ´ ®nª¥µ®¤µ¥ Â¨³®nª¥µ¦ª°£µ¥Ä Â¨³
Á®»µ¦r´¨nµª³¼¦µ¥µÄ®o³¦¦¤µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°´·¨Ã¬¡´µµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ Ã¥Á®»µ¦rÂ¨³¨µ¦
´µ¦´Ê®¤³¼¦ª¦ª¤Á¡ºÉ°¦µ¥µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Îµ®¦´Âªµµ¦j°´»¦· ®nª¥µ¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥oµ
·´·µ¦Â¨³®nª¥»¦·³¤¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥Á}¦³¥³Á¡ºÉ°µ¦¡´µ°¥nµn°ÁºÉ° °µ¸Ê ¦·¬´Åo¤¸µ¦´´Ê®nª¥µ
¦ª°»¦· ¹ÊÁ¡ºÉ°nª¥Á®¨º°Äoµµ¦¦ª®µÂ¨³°ª¦¸»¦·¸É°µÁ· ¹Ê

A 6-12

Á°µ¦Â 7
¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥
¦µ¥µ °¼o°´¸¦´°»µÂ¨³µ¦Á·

Á°µ¦Â 7

¦µ¥µªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦·¬´n°¦µ¥µµµ¦Á·
³¦¦¤µ¦¦·¬´ ·ÃoÅ¢ÂÁ¸¥¨¦»p Îµ´ (¤®µ) Á}¼o¦´·°n°µ¦Á· °¦·¬´Â¨³µ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´Â¨³
¦·¬´¥n°¥ ¦ª¤¹µ¦Á«µµ¦Á·¸É¦µÄ¦µ¥µ¦³Îµe µ¦Á·´¨nµª´Îµ ¹Êµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅÄ¦³Á«
Å¥ Ã¥Á¨º°ÄoÃ¥µ¥´¸¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³º°·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° Äo»¨¥¡··°¥nµ¦³¤´¦³ª´Â¨³¦³¤µµ¦¸É¸¸É»Äµ¦´Îµ ¦ª¤´Ê
¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Îµ´°¥nµÁ¡¸¥¡°Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· Â¨³·´·µ¤ o°Îµ® °¦³µ« °µµ¦Â®n¦³Á«Å¥
Îµ´µ³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ µ¦Á·´¨nµªÅonµµ¦¦ª°Â¨³
Ä®oªµ¤Á®È°¥nµÅ¤n¤¸ÁºÉ°Å µ¼o°´¸¦´°»µ¸ÉÁ}°·¦³ ¹³o°µ³µ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ ¸ÉÁ}¦·Â¨³Ã¦nÄn °´Á}
¦³Ã¥rn°¼oº°®»oÂ¨³´¨»´ÉªÅ
³¦¦¤µ¦¦·¬´Åo´Ä®o¤¸Â¨³Îµ¦Åªo¹É¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥ Â¨³¦³ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³¤¸¦³··¨ Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉÄ
ªnµ o°¤¼¨µ´¸¤¸ªµ¤nµÁºÉ°º° Â¨³Á¡¸¥¡°¸É³Îµ¦¦´¬µÅªo¹É¦´¡¥r· °¦·¬´ Â¨³Á¡ºÉ°Ä®o¦µ»°n°Á¡ºÉ°j°´¤·Ä®oÁ·ªµ¤Á¸É¥
µµ¦ÎµÁ·µ¦¸É··°¥nµ¤¸µ¦³Îµ´
´Ê¸Ê ³¦¦¤µ¦ÅoÂn´Ê³¦¦¤µ¦¦ª°¹É¦³°oª¥¦¦¤µ¦°·¦³ Á}¼o¼Â¨»£µ¡ °¦µ¥µµµ¦Á· Â¨³
¦³ª»¤£µ¥Ä Ã¥ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¸Ê¦µÄ¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦¦ª°¹ÉÂÅªoÄ
¦µ¥µ¦³Îµe¸ÊÂ¨oª
³¦¦¤µ¦¦·¬´¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦³ª»¤£µ¥Ä °¦·¬´Ã¥¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¸Énµ¡°Ä Â¨³µ¤µ¦Ä®oªµ¤ÁºÉ°¤´Én°ªµ¤
ÁºÉ°º°ÅoÄµ¦Á· °¦·¬´Â¨³Â¨³µ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2554

¨·ª ¤´¦
(µ¥¨·ª ¤´¦)
¦³µ³¦¦¤µ¦

°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨
(µ°¦» °£·«´·Í«·¦·»¨)
¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦¨»n¤·Ão

7-1
AA7-1

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และงบการเงิน
31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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