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สวนที่ 1

ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษทัเงนิทนุ ทสิโก จ ํากดั (มหาชน) เปนผูประกอบกจิการทางดานเงนิทนุมานานกวา 30 ป โดยบรษิทัได
ใหบริการดานการระดมเงนิออม ใหค ําปรกึษาดานการเงนิ ใหเชาซือ้ และใหสินเชือ่ประเภทตางๆ ทัง้สินเชือ่ธรุกจิ สิน
เชือ่การเคหะ และสนิเชือ่บคุคลเอนกประสงค นอกจากนี ้ บริษทัมกีลุมบริษทัในเครอืซึง่ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย
ธรุกจิจดัการกองทนุ ธรุกจิเชาซือ้ และ อืน่ๆ

แมธรุกจิเงนิทนุจะไดรับผลกระทบจากวกิฤตการณทางเศรษฐกจิในชวงป 2540-2541 บริษทัเงนิทนุทสิโก
และกลุมบริษทัในเครอืยงัสามารถท ําก ําไรไดอยางตอเนือ่งและมเีสถยีรภาพนบัตัง้แตป 2543 ซึง่ความส ําเรจ็ในภาวะ
หวัเลีย้วหวัตอนี ้เปนผลจากทีบ่ริษทัมคีณะผูบริหารทีม่คีวามสามารถและนโยบายการบรหิารทีด่ ีอกีทัง้โครงสรางราย
ไดทีก่ระจายตวัอยางเหมาะสมตามธรุกจิประเภทตางๆ ซึง่ท ําใหบริษทัสามารถสรางรายไดอยางสมํ ่าเสมอแมในยาม
ทีธ่รุกจิใดธรุกจิหนึง่ไดรับผลกระทบจากภาวะการผนัผวนทางเศรษฐกจิ

 ในป 2545 ผลก ําไรสทุธขิองบรษิทัเพิม่ขึน้รอยละ 37.6 จาก 838 ลานบาท เปน 1,154 ลานบาท ท ําให
บริษทัสามารถลางขาดทนุสะสมไดหมด อกีทัง้ยงัท ําใหบริษทัมกี ําไรสะสมเปนจ ํานวน 41.6 ลานบาท สํ าหรบัสัดสวน
รายไดในป 2545 บริษทัมรีายไดดอกเบีย้และเงนิปนผลสุทธหิลังหกัตนทนุทางตรงและรายการหนีสู้ญและหนีส้งสยั
จะสญูเปนจ ํานวน 1,584 ลานบาทซึง่ใกลเคยีงกบัป 2544 ที ่ 1,596 ลานบาท สวนรายไดทีม่ใิชดอกเบีย้เพิม่สูงขึน้
อยางมากถงึรอยละ 21 หรอืเปน 1,761 ลานบาท เทยีบกบัป 2544 ที ่1,456 ลานบาท เนือ่งจากบรษิทัมผีลก ําไรจาก
เงนิลงทนุ และคาธรรมเนยีมการเปนนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย  นอกจากนี ้ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2545 บริษทัมสิีนทรพัย
รวม 49,212 ลานบาท หนีสิ้นรวม 41,400 ลานบาท และสวนของผูถอืหุน 7,379 ลานบาท และอตัราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถอืหุนเฉลีย่คดิเปน รอยละ 16

แมวาจะมกีารขยายตวัของการบรโิภคภายในประเทศ ในป 2545 การแขงขนัของสนิเชือ่อปุโภคบรโิภคได
ทวคีวามรนุแรงขึน้โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนของเชาซือ้รถยนต ในขณะทีย่อดขายรถยนตรวมเพิม่ขึน้รอยละ 38 ยอด
สินเชือ่เชาซือ้รถยนตของบรษิทัเพิม่ขึน้สงูถงึรอยละ 49 ในสวนของธรุกจิหลกัทรพัย แมขอก ําหนดเรือ่งคานายหนา
ขัน้ตํ ่า (Minimum fee regulation) จะท ําใหรายไดในสวนนีเ้พิม่ขึน้ บริษทัยงัไดทบทวนการจดักลุมลูกคาเพือ่มุงเนน
ลูกคาทีม่คีณุภาพซึง่น ําไปสูลูกคาทีท่ ําก ําไรใหบริษทั และเปนลูกคาทีม่คีวามสมํ ่าเสมอ การรวมมอืทางธรุกจิกบั
ดอยช ซเีคยีวรติีส้ เปนปแรกสงผลดเีปนอยางมาก เนือ่งจากดอยช ซเีคยีวรติีส้มสีวนส ําคญัในการน ําธรุกจิใหมมาสู
ทสิโก ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรพัยของบรษิทั ทสิโก เพิม่ขึน้รอยละ 78 ซึง่ท ําใหสวนแบงตลาดในป 2545 สูงขึน้ ทสิ
โก มปีริมาณการซือ้ขายสงูเปนอนัดบั 7 ของตลาด

การทุมเทใหกบัการบริการลกูคาของบรษิทั สงผลให ในเดอืน พฤษภาคม 2545 ทสิโกไดรับรางวลั “ The
best domestic equity house” จากนติยสาร Asiamoney ซึง่การไดรับเลอืกนีเ้ปนผลจาก ความส ําเรจ็ของการออก
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หุนสูตลาดครัง้แรก (IPO underwriting) และการวเิคราะหหลักทรพัยทีโ่ดดเดน บริษทั ทสิโกยงัไดรับเลอืกจากกอง
ทนุจากตางประเทศวามบีทวเิคราะหดเีดนเปนอนัดบัสองในจ ํานวนบรษิทัหลกัทรพัยสิบแหงทัว่เอเซยี

บริษทัยงัคงใหความส ําคญักบัการบริหารความเสีย่งในทกุๆดานอยางรดักมุ โดยมุงเนนใหการบรหิารความ
เส่ียงเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและสอดคลองกบักลยทุธทางธรุกจิ อกีทัง้ใหความส ําคญัตอความเพยีงพอของเงนิ
กองทนุตอความเสีย่งรวมของบรษิทัดวย นอกจากนีบ้ริษทัยงัคงยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสุดแหงจรรยาบรรณวชิาชพีที่
บริษทัไดด ํารงรกัษามาตลอดระยะเวลากวา 30 ป  ซึง่สงผลใหบริษทัไดรับรางวลั ผูปฏบิตัอินัเปนเลศิเชงิบรรษทัภิ
บาลในสาขาสถาบนัการเงนิ และ รางวลัคณะกรรมการตรวจสอบหงป 2544 ซึง่จดัโดยสมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย รวมกบัตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยไดรับ
ความสนบัสนนุจากธนาคารแหงประเทศไทย และ Asian Corporate Governance Association
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สวนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป

ปจจยัความเสีย่งซึง่อาจสงผลกระทบตอผูถอืหุนแบงออกเปน 5 ประเภทหลกั ดงันี้

1. ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอัน
เนื่องมาจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชํ าระหนี้คืนใหกับบริษัทได หรือการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ไดทํ าการตกลงไว เกิดขึ้นในธุรกิจการใหกูยืมเปนสวนใหญ

2. ความเสี่ยงดานตลาด  หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอันเนื่องมาจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาตลาดของหลักทรัพยตางๆที่ถือโดยบริษัท ความเสี่ยงนี้จะ
พบในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการลงทุน

3. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอันเนื่อง
มาจากการที่บริษัทไมสามารถระดมทุนมาชํ าระหนี้หรือภาระผูกพันตางๆไดตามกํ าหนด ซึ่งเปนผลมา
จากความผิดพลาดในการบริหารกระแสเงินสด

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอัน
เนือ่งมาจากความผิดพลาดของกระบวนการทํ างาน บุคลากร ระบบ และเหตุการณที่ไมไดคาดไว ความ
เส่ียงประเภทนี้จะเกี่ยวของกับทุกๆธุรกิจที่มีการดํ าเนินงานอยู

5. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอันเนื่องมา
จากการตัดสินใจวางกลยุทธทางธุรกิจที่ผิดพลาด หรือไมสามารถดํ าเนินการตามกลยุทธที่วางไว อัน
เกี่ยวเนื่องกับสภาวะตลาดหรือกฎระเบียบตางๆ ความเสี่ยงนี้จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
โดยทั่วไปของธุรกิจหรือการแขงขัน

จากความเสี่ยงทั้ง 5 ประเภทนี้ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสี่ยงดานตลาดถือเปนความ
เส่ียงที่สํ าคัญที่สุดและมีผลกระทบโดยตรงตอบริษัท ความเสี่ยงดานสภาพคลองมีผลกระทบในระดับปาน
กลางและอยูในระดับที่ควบคุมไดภายใตสภาพคลองสวนเกินในตลาดเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานถือ
วาอยูในระดับตํ่ าเนื่องจากความเสี่ยงสวนใหญถูกควบคุมผานทางกระบวนการควบคุมภายในอันเขมแข็ง 
สวนความเสี่ยงดานกลยุทธมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักๆของบริษัท
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เพื่อทํ าความเขาใจกับความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น บริษัทไดมีระบบในการวัดความ
เส่ียงเปนคามาตรฐานเรียกวา ‘ กองทุนความเสี่ยง’ โดยใชหลักการ Value at Risk มาคํ านวณ โดยเงินกอง
ทุนความเสี่ยงที่วัดได จะเทากับปริมาณความตองการเงินกองทุนเพื่อใหเพียงพอสํ าหรับรองรับความเสี่ยง
อนัไมคาดหมาย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยมากเพียง 1% ในระยะเวลา 1 ป หลักการนี้ไดถูกนํ ามาใชในการ
ประเมินความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสี่ยงดานตลาดทั้งหมด ในขณะที่ความเสี่ยงดานอื่นๆ จะถูก
ประเมินและจัดการโดยวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมกวา

ณ ส้ินป 2545 บริษัทมีความตองการเงินกองทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ประเมินไดจากความเสี่ยง
ดานการใหสินเชื่อและความเสี่ยงดานตลาด คิดเปนเพียงรอยละ 42 ของความสามารถที่เงินกองทุนของ
บริษัทจะรองรับได1 ในจ ํานวนนี้ประกอบดวยความเสี่ยงดานเครดิตจํ านวนรอยละ 54 และความเสี่ยงดาน
ตลาดเปนจํ านวนรอยละ 46  จึงสามารถสรุปไดวาฐานะทางการเงินของบริษัทในแงของความเสี่ยงนั้นมี
ความมัน่คงสูงมากเนื่องจากบริษัทมีฐานะความเสี่ยงตํ่ ากวาความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอยูมาก

สํ าหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
(Integrated Risk Management) เพือ่ใหผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดในระยะยาวและปองกันความสูญ
เสียทีอ่าจจะเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงจะทํ าทั้ง 2 ระดับ คือในระดับภาพรวมและในระดับรายการภาย
ใตนโยบายและหลักการปฏิบัติตางๆ โดยในระดับภาพรวม (Portfolio Level) ความเสี่ยงจากทุกๆสวนงาน
และบริษัทในกลุมจะถกูรวบรวมเขามาบริหารรวมกันที่บริษัทแม ภายใตนโยบาย หลักการปฏิบัติ และขอ
บงัคับ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆดานอยางรัด
กมุ สํ าหรับการบริหารความเสี่ยงในระดับรายการ (Transaction Level) นั้น การบริหารความเสี่ยงจะอยูใน
ความดูแลของผูมีอํ านาจที่ไดรับมอบหมายเฉพาะดาน เชน  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit 
Committee) คณะกรรมการสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan Committee) หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม 
(Chief Governance Officer) เปนตน อยางไรก็ตาม ทุกๆหนวยงานและสายธุรกิจจะมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานของตนภายใตนโยบายและหลักการปฏิบัติในเรื่องความเสี่ยง
ของบริษัท

                                                     
1 การประเมินฐานะความเสี่ยงของบริษัทสามารถทํ าไดโดยเปรียบเทียบปริมาณเงินกองทุนความเสี่ยงกับปริมาณเงินกองทุนที่บริษัทมีอยู หาก
เทากัน ถือวาความเสี่ยงที่บริษัทมีนั้นอยูในระดับที่รับได เนื่องจากมีเงินกองทุนรองรับไวเพียงพอ หากเงินกองทุนความเสี่ยงสูงกวา หมายความ
วาบริษัทมีความเสี่ยงเกินกํ าลังของเงินกองทุน และหากเงินกองทุนความเสี่ยงตํ่ ากวา แสดงวาบริษัทมีความเสี่ยงนอยกวาความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยง
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ธรุกิจการใหสินเชื่อเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของทิสโก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงดานอื่นๆแลว ความเสี่ยง
ดานการใหสินเชื่อนับวาเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงสุด ซึ่งประเมินไดมากกวาครึ่งหนึ่งของความเสี่ยงทั้ง
หมดของบริษัท ณ ส้ินป 2545 บริษัทมีเงินใหกูยืมคงคาง 40,367 ลานบาท ประกอบดวยสินเชื่อเชาซื้อ
ประมาณ 60% และสินเชื่อธุรกิจประมาณ 30% และแมวาปริมาณการใหสินเชื่อจะขยายตัวมากกวา 24% 
จากปกอน ระดับความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อก็ไมไดสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อดี
ขึ้นและมีการสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสูง

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได2 มปีริมาณทั้งส้ิน 1,764 ลานบาท ลดลงจาก 5.7% ของเงินใหกูยืมคงคาง
ทัง้หมดในป 2544 เปน 4.6% ในป 2545 ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทย หนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดจะนับรวมสินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสํ ารองไวเต็มจํ านวนทํ าใหมีปริมาณทั้งส้ิน 3,846 ลานบาท 
หรือ 9.4% ของเงินใหกูยืมทั้งหมด ตํ่ ากวาคาเฉลี่ยของบริษัทเงินทุนซึ่งอยูที่ 14.73% บริษัทไดมีการเรงปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้เพื่อแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยมีหนี้
ที่ปรับปรุงโครงสรางไดจํ านวน 823 ลานบาท ในขณะที่เงินสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ณ ส้ินป 
2545 สูงกวาเงินสํ ารองที่พึงกันตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดถึง 173%

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อใน 3 ธุรกิจหลัก : สินเชือ่เชาซื้อ, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อการเคหะ

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อของบริษัทเกือบทั้งหมดเกี่ยวของกับธุรกิจการใหสินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อ
ธรุกจิ และสินเชื่อเพื่อการเคหะ ซึ่งมีปริมาณสินเชื่อรวมกันประมาณ 97% ของเงินใหกูยืมทั้งหมด ปริมาณ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและปริมาณเงินใหกูยืมคงคางตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทยแยก
ตามรายธุรกิจ  แสดงดังตารางตอไปน้ี

ธุรกิจ เงินใหกูยืมคงคาง หนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายได % ตอเงินใหกูยืม
สนิเชื่อเชาซื้อ 24,654 336.95 1.4%
สนิเชื่อธุรกิจ 11,750 2,068.51 17.6%
สนิเชื่อเพ่ือการเคหะ 3,451 861.30 25.0%

                                                     
2 ตามคํ านิยามเดิมของธนาคารแหงประเทศไทย



 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)                                      แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)

2.1- 4

ธรุกจิเชาซื้อถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งมีปริมาณสินเชื่อถึง 60.44% ของปริมาณสินเชื่อทั้งหมด 
จงึมคีวามเกี่ยวของมากที่สุดกับความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ อยางไรก็ตาม ปริมาณสินเชื่อจํ านวนนี้เปนหนี้
ทีไ่มกอใหเกิดรายไดเพียง 1.4% สะทอนถึงคุณภาพที่ดีของสินเชื่ออันมีผลมาจากนโยบายการพิจารณาสิน
เชื่อที่รัดกุม ความเสี่ยงของบริษัทในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกเปนสวนใหญ เชน การตกตํ่ าของ
ระบบเศรษฐกิจ ,วธิปีฏบิัติในการใหสินเชื่อในธุรกิจโดยรวมที่รัดกุมนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแขงขัน
ทางธุรกิจซึ่งอาจทํ าใหความเสี่ยงโดยทั่วไปสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดํ าเนินธุรกิจ เชน 
การลดเงินดาวนและการยอมรับสวนตางกํ าไรที่ลดลง อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อในธุรกิจ
เชาซื้อนี้จัดวาอยู ในระดับที่สามารถจัดการไดเนื่องจากอัตราการฟนเงินตนของหนี้เสีย (loan loss 
recovery) อยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่อง ประกอบกับประสบการณและความชํ านาญของบริษัทในการ
พจิารณาการใหกูยืมและการเรียกเก็บและติดตามหนี้ และสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยตํ่ า

ปริมาณสินเชื่อธุรกิจมีมากเปนอันดับสองรองจากสินเชื่อเชาซื้อ ยอดเงินใหกูยืมคงคางมีปริมาณทั้ง
ส้ิน 11,750 ลานบาท อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 17.6% ของเงินใหกูยืมเปนผลที่ตอเนื่องมาจาก
วกิฤติเศรษฐกิจในป 2540 ในขณะคุณภาพสินเชื่อไดถูกปรับปรุงขึ้นอยางตอเนื่องจากการเรงปรับโครงสราง
หนี้ ประเด็นสํ าคัญของความเสี่ยงในการใหสินเชื่อธุรกิจเกี่ยวของเปนพิเศษกับการกระจุกตัวของสินเชื่อใน
ลูกหนีร้ายใหญหรือภาคธุรกิจ ซึ่งจากลักษณะของสินเชื่อธุรกิจโดยทั่วไปจะมีมูลคาเงินใหกูยืมแตละรายการ
คอนขางสูง ปญหาที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จึงสงผลกระทบคอนขางมาก 
สํ าหรับบริษัทนั้นมีการใหกูยืมแกภาคธุรกิจที่สํ าคัญ คือ ธุรกิจพลังงานและอสังหาริมทรัพย ในสัดสวน
ประมาณ 28% และ 21% ของปริมาณสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด ตามลํ าดับ การบริหารความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจนี้  กระทํ  าโดยการตั้งข อจํ  ากัดสํ าหรับความเสี่ยงด านการกระจุกตัว 
(Concentration Limits) ทีช่ดัเจนและเปนระบบ นอกจากนี้ การใหกูยืมแกธุรกิจที่มีการกระจุกตัวสวนใหญ
จะมีมาตรการปองกันตางๆเพื่อชวยลดความเสี่ยง เชน มีหลักประกันเกินจํ านวน มีแผนโครงสรางในการรับ-
จายเงิน มีการคํ้ าประกัน   จึงถือไดวาความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในภาคธุรกิจอยูในระดับที่
สามารถจัดการไดและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเคหะมีปริมาณสินเชื่อคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นและมีอัตรา
สวนปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดประมาณ 25% ของสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด อยางไรก็ตาม ความ
เส่ียงดานการใหสินเชื่อไมสูงนัก เนื่องจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ านวนนี้เปนผลคงคางมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจครั้งกอนซึ่งมีหลักประกันครอบคลุมเปนสวนใหญ ในขณะที่กลยุทธการดํ าเนินธุรกิจไดเนนหนัก
เร่ืองการจัดการกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดมากกวาการเติบโตทางธุรกิจ  นอกจากนี้ ฐานะความเสี่ยงยังมี
แนวโนมดีขึ้นตามสภาวะการฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย
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บริษัทมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อในธุรกิจหลักเหลานี้ตั้งแตการใหสินเชื่อ
อยางระมัดระวังโดยมีกระบวนการจัดอันดับเครดิตที่เหมาะสมเปนเครื่องมือสนับสนุนการพิจารณาสินเชื่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกํ าหนดโครงสรางและขั้นตอนในการจัดอันดับเครดิต ตลอดจนหลัก
ปฏบิัติในการบริหารความเสี่ยงและขอจํ ากัดความเสี่ยง (limit) ตางๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพ
และการกระจุกตัวของสินเชื่อ  สํ าหรับการใหสินเชื่อในแตละรายการ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและหัว
หนาสายสินเชื่อจะมีอํ านาจในการดูแลดานความเสี่ยงเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนในการพิจารณา
และทบทวนการใหสินเชื่อ  สวนคณะกรรมการสินเชื่อที่มีปญหาจะพิจารณาถึงวิธีการจัดการลูกหนี้ที่มี
ปญหา รวมถึงระดับการตั้งสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สมควรจากสินเชื่อน้ันๆ

ความเสี่ยงจากสินทรัพยรอการขาย

บริษทัตองขายทรัพยสินรอการขายที่ไดรับมาจากการชํ าระหนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 จนถึงวัน
ที ่31 ธันวาคม 2546 ภายในระยะเวลา 10 ป  และบริษัทตองขายทรัพยสินรอการขายดังกลาวที่ถือครองมา
แลว 5 ป โดยทยอยขายในแตละปใหไดตามมูลคาที่คํ านวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด 
หากบริษัทไมสามารถดํ าเนินการได จะถูกดํ าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือดํ าเนินการอื่นตามกฎหมาย ซึ่ง
ขอจํ ากัดทางเวลานี้อาจทํ าใหบริษัทไมสามารถขายทรัพยสินรอการขายนั้นๆ ในราคาที่ตองการภายในเวลา
ทีก่ ําหนดได อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถทะยอยขายสินทรัพยรอการขายไดอยางตอเนื่องตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  โดยสินทรัพยรอการขายของบริษัทในป 2545 มีปริมาณ 1,316 ลดลงรอยละ 
41.1 จากป 2544

ความเสี่ยงดานตลาด

ความเสี่ยงดานตลาดจัดวาเปนความเสี่ยงที่สํ าคัญเปนอันดับสองรองจากความเสี่ยงดานการใหสิน
เชือ่ ความเสี่ยงดานตลาดของบริษัทจะรวมถึงความเสี่ยงจากราคาของหลักทรัพยเพื่อการลงทุนและเพื่อคา 
ความเสี่ยงดานราคาของอสังหาริมทรัพยที่ไดจากการปรับโครงสรางหนี้ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร (banking book) ณ ส้ินป 2545 หลักทรัพยเพื่อการลงทุนและเพื่อคาของบริษัทมี
มลูคาโดยประมาณ 5,523 ลานบาท ประกอบดวย ตราสารหนี้ 3,162 ลานบาท และหุน 2,361 ลานบาท 
ความเสี่ยงจากราคาหุนจัดวาเปนความเสี่ยงดานตลาดที่สูงที่สุด สามารถประเมินไดเปนประมาณ 70% 
ของความเสี่ยงดานตลาดทั้งหมด ตราสารประเภททุนที่บริษัทถืออยูประกอบดวยหุนจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย 56% ซึ่งมีการปรับมูลคาตามราคาตลาด และหุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 44% ซึ่ง
ปรับมูลคาตามราคาบัญชี
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การลงทุนของทิสโกในหุนทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีลักษณะเฉพาะตัว คือมีคาเบตา 
(beta) คอนขางตํ่ า โดยสวนใหญบริษัทจะเลือกถือหลักทรัพยที่ราคาไมผันผวนไปตามตลาดมากนัก ซึ่งหลัก
ทรัพยเหลานี้มักจะมีปริมาณการซื้อขายตํ่ ากวาภาวะเฉลี่ยของตลาดเชนกัน ดังนั้น ความเสี่ยงดานราคา
ตลาดจึงตํ่ ากวาความเสี่ยงของตลาดรวม แตจะมีความเสี่ยงเฉพาะที่สูงกวาบางอันเกิดจากสภาพคลองใน
การขายหลักทรัพย

การจัดการความเสี่ยงจากราคาหุนจะอยูภายใตหลักการบริหารความเสี่ยงที่เนนการกระจายความ
เส่ียง การจํ ากัดผลขาดทุน การใชเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน Value at Risk ในการประเมินความเสี่ยง และการ
ใชขอจํ ากัดความเสี่ยงตางๆ รวมถึงหลักปฏิบัติสํ าหรับการลงทุนเพื่อควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให
อยูในระดับที่รับไดและเพื่อเนนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี

สํ าหรับความเสี่ยงจากตราสารหนี้จัดวาตํ่ ามาก แมวาขนาดของเงินลงทุนรวมจะคอนขางใหญถึง 
3,162 ลานบาท ซึ่งมากกวา 7% ของสินทรัพยทั้งหมด เงินกองทุนความเสี่ยงสํ าหรับตราสารหนี้วัดไดเพียง 
3% ของมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งมีความเสี่ยง
ดานราคาที่ตํ่ าเปนสวนมาก อายุเฉลี่ยของการลงทุนอยูที่ 0.2 ป สํ าหรับพันธบัตร และ 2.4 ป สํ าหรับหุนกู
ภาคเอกชน โดยพันธบัตรสวนใหญถือไวเพื่อเปนสินทรัพยสภาพคลองมากกวาเพื่อการลงทุน

สํ าหรับธุรกิจการระดมทุนเพื่อใหกูยืมในบัญชีเพื่อการธนาคารนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอก
เบี้ยอาจสงผลตอรายไดจากดอกเบี้ยของบริษัทเนื่องจากความไมสอดคลองกันระหวางเวลาในการจายและ
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพยและหนี้สินตางๆ สํ าหรับทิสโก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อยูในระดับตํ่ ามาก เนื่องจากโดยรวมความแตกตางดานอัตราดอกเบี้ยจากฐานะสินทรัพยและหนี้สินสวน
ใหญไดถูกจัดการโดยจับคูสินทรัพยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่กับหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เชนเดียวกันใน
ระดบัภาพรวม หรือโดยการทํ าสัญญาปองกันความเสี่ยงเชน interest rate swap

ความเสี่ยงดานตลาดอีกประการหนึ่งคือความเสี่ยงจากทรัพยสินรอการขายที่ไดมาจากการปรับโครง
สรางหนี้ ซึ่งอาจมีราคาลดลง ซึ่งปจจุบันมีมูลคาทั้งส้ิน 1,316 ลานบาท  อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีหลักการตี
ราคาสินทรัพยเหลานี้อยางไมประมาท ประกอบกับการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย ความเสี่ยงนี้จึงจัด
วาอยูในระดับตํ่ า
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลองจากฐานะสินทรัพยและหนี้สินของทิสโกอยูในระดับปานกลาง โดยเปน
ผลสวนใหญมาจากการกระจุกตัวของแหลงที่มาของเงินทุนในลูกคารายใหญ  อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงนี้
ถกูทํ าใหลดลงอยางมากจากภาวะเงินลนระบบสถาบันการเงินที่ประเทศกํ าลังประสบอยู

ความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยพื้นฐานแลวจะเกิดจากการที่สินทรัพยและหนี้สินมีการครบกํ าหนด
เวลาไมสอดคลองกัน โดยเกิดขึ้นเมื่อเงินที่ไดรับจากสินทรัพยที่ครบกํ าหนดระยะเวลาไมเพียงพอกับเงินที่
ตองนํ าไปจายเพื่อชํ าระหนี้สินในชวงเวลาเดียวกัน ทํ าใหตองพึ่งพาเงินทุนจากแหลงอื่นซึ่งอาจมีความเสี่ยง
จากการที่ไมสามารถหาเงินทุนนั้นๆไดในตนทุนที่เหมาะสม ทิสโกมีความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกัน
ของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญาอยูบาง อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวจะหมดไป 
เมื่อทํ าการปรับกระแสเงินไหลเขาออกตามพฤติกรรมของลูกคาในการชํ าระหนี้และการฝากตอเมื่อเงินฝาก
ครบกํ าหนดระยะเวลา กลาวโดยสรุปไดวา หากลูกคายังคงรักษาพฤติกรรมดังกลาว ทิสโกมีความเสี่ยงจาก
ความไมสอดคลองกันของกระแสเงินไหลเขา-ออกระยะสั้นนอยมาก

การพึ่งพาแหลงเงินทุนขนาดใหญไมกี่รายอาจทํ าใหเกิดความเสี่ยงจากการถอนเงินกอนกํ าหนดของ
เจาของเงินทุนนั้นๆ โครงสรางการระดมเงินออมของทิสโกเนนไปท่ีผูฝากเงินขนาดกลางซึ่งบางครั้งก็จะมีผู
ฝากเงินรายใหญบาง โดยจํ านวนผูฝากรายใหญที่มียอดบัญชีสูงกวา 1% ของสินทรัพยทั้งหมดมีประมาณ 
4.6% ของสนิทรัพยทั้งหมด อยางไรก็ตามปริมาณการกระจุกตัวในระดับน้ียังจัดวาไมสูงนักและสามารถจัด
การได

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองจะกระทํ าโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่การ
บริหารฐานะสภาพคลองรายวันจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจ โดยมีขอจํ ากัดความเสี่ยงที่ใชใน
การควบคุมความเสี่ยงและแสดงระดับความเสี่ยงที่ควรระวัง รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจไดวาสิน
ทรัพยสภาพคลองมีเพียงพอเพื่อรองรับกระแสเงินเขา-ออกและการกระจุกตัวของแหลงเงินทุน โดยคํ านึงถึง
ภาวะสภาพคลองในตลาดการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทํ าแผนฉุกเฉิน (contingency plan) ที่
แสดงวิธีการปฏิบัติเปนขั้นตอนชัดเจน รวมถึงระบุผูที่มีอํ านาจหนาที่ตางๆ สํ าหรับการบริหารสภาพคลองใน
กรณีที่เกิดภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

แมวาขนาดการดํ าเนินธุรกิจของทิสโกจะคอนขางใหญ แตจัดวามีความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตํ่ า
เนือ่งจากความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผานกระบวนการควบคุมภายในที่เขมแข็ง การบริหารความเสี่ยง
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ดานการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนการดํ าเนินงานจะอยูในความรับผิดชอบของสายธุรกิจ ซึ่งจะตองสอด
คลองกับนโยบายและหลักการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของบริษัท  หนวยงาน
ตางๆ เชน ฝายบริหารความเสี่ยง ฝายควบคุมภายใน ฝายกํ ากับ และฝายกฎหมาย มีหนาที่ในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในแงมุมตางๆ ฝายตรวจสอบภายในจะทํ าการรายงานตอคณะ
กรรมการตรวจสอบภายในเพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายในไดมีการนํ ามาปฏิบัติอยางเพียงพอ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงหลักดานกลยุทธที่ทิสโกเผชิญในปจจุบันเกี่ยวเนื่องกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลัก
และการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของทางการ การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของ
บริโภคจากภาคเอกชนประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ าไดยังประโยชนใหแกธุรกิจหลักของทิสโก โดย
เฉพาะธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต อยางไรก็ตาม ปจจัยเหลานี้ก็นํ ามาซึ่งคูแขงใหมๆที่มีเทคโนโลยีสูงและนํ า
ไปสูการแขงขันตัดราคากันมากขึ้น บางบริษัทยังมีขอไดเปรียบจากตนทุนที่ตํ่ ากวาและความสัมพันธที่มีกับ
สาขาตัวแทนของผูจัดจํ าหนายรถยนตอีกดวย

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตางๆอาจเปนสาเหตุของความเสี่ยงจากการแขงขันไดเชนเดียวกัน คู
แขงรายใหญๆ เชน ธนาคารพาณิชยและบริษัทลูก ตางก็หันมาสนใจธุรกิจสินเชื่อรายยอยกันมากขึ้น ทิสโก
จงึตองใชความพยายามในการรักษาสวนแบงตลาดโดยมีกลยุทธตางๆเพื่อรักษาฐานะในการแขงขัน รวมถึง
การวิจัยที่มีคุณภาพและขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น

การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธจะกระทํ าโดยกระบวนการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสม รวมถึงการ
วเิคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากร และ การควบคุมการดํ าเนินงานใหเปนไปตามแผน 
บริษัทยังไดทํ าการกระจายความเสี่ยงโดยดํ าเนินธุรกิจที่หลากหลายและวางแผนสํ ารองฉุกเฉินทางธุรกิจ 
(Business Contingency Plan) สํ าหรับธุรกิจที่มีความผันผวนสูง เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ปจจัยภายนอกตางๆ เพื่อใหธุรกิจสามารถดํ าเนินตอไปได

บทสรุปและแนวโนมในอนาคต

ทสิโกยังสามารถเพิ่มฐานะความเสี่ยงเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมไดมากกวาในปจจุบันอีกมาก ส่ิงที่
บริษทัคํ านึงถึงจึงเกี่ยวกับการเพิ่มฐานะความเสี่ยงที่จะนํ ามาซึ่งผลตอบแทนที่คุมคา เนื่องจากฐานะเงินกอง
ทุนที่เขมแข็งและมีแนวโนมเติบโตขึ้น บริษัทจึงมีกลยุทธที่จะขยายการดํ าเนินธุรกิจและเพิ่มความเสี่ยงใน
ทุกๆธุรกิจหลักที่มีผลตอบแทนสูงคุมคากับความเสี่ยง โดยจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการบริหารความ
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เส่ียงใหสอดคลองกันเพื่อใหบริษัทสามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและสอดคลองกับกฎเกณฑใหมๆของทางการที่จะนํ ามาบังคับใชในอนาคต
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2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.2.1. ความเปนมา

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยโดยใหบริการวานิชธนกิจเเหงแรกในประเทศไทยในป 
2512 ตอมาในป 2517 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทลูกขึ้น ชื่อบริษัทหลักทรัพยไทยคา จํ ากัด เพื่อประกอบธุรกืจ
นายหนาคาหลักทรัพย และในป 2539 บริษัทไดควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพยไทยคา จํ ากัด และจัด
ตัง้เปนบริษัทใหมโดยใชชื่อเดิมวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)” ในป 2541 บริษัทได
แยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยออกจากกัน และจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด ซึ่งเปน
บริษทัยอยเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในป 2526

ในป 2542 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหเขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน
ชัน้ที่1 โดยบริษัทเสนอขายหุนบุริมสิทธิ์ทั้งหมดจํ านวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํ านวน
เงนิ 6,000 ลานบาท ใหแกกระทรวงการคลังเปนจํ านวน 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท และใหกับนัก
ลงทุนสมทบ 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท  ผลจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น ทํ าใหสัดสวนของ Banker 
Trust ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและถือหุนของบริษัทผานทางบริษัทตัวแทนตางๆ (nominees) ลดลง จาก
ประมาณรอยละ 52 เหลือ รอยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเขามามีสัดสวนในการถือหุนบริษัทเปน
รอยละ 42.84  อยางไรก็ดีเนื่องจากในป 2542 กระทรวงการคลังไดออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดเปล่ียนมือ
ได (warrants) ซึ่งมีอายุ 3 ป เพื่อใชซื้อหุนบุริมสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังถือครองใหกับนักลงทุนสมทบ และ
ภายหลังจากที่ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดครบกํ าหนดไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 มีผูใชสิทธิเปน
จ ํานวนมากจนทํ าใหสัดสวนของกระทรวงการคลัง ลดลงเหลือ 319,000 หุน หรือ รอยละ 0.05 ของหุนทั้ง
หมดของบริษัท

2.2.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม คือ 
กลุมธรุกิจเงินทุน กลุมธุรกิจเชาซื้อ กลุมธุรกิจหลักทรัพย กลุมธุรกิจการจัดการกองทุน และกลุมธุรกิจอื่นๆ 
โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวยบริษัทในกลุมดังตอไปน้ี

1. ธุรกิจเงินทุน ประกอบดวย
 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจเชาซื้อ ประกอบดวย
 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
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 บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด
 บริษัท โฟลค สวาเกน ลิสซิ่ง ไทยแลนด จํ ากัด
 บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํ ากัด
 บริษัท ไฮเวย จํ ากัด

3. ธุรกิจหลักทรัพย ประกอบดวย
 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง
 บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนท โฮลดิ้งส
 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยู เค

4. ธุรกิจจัดการกองทุน ประกอบดวย
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด

5. ธุรกิจอื่น ๆ ประกอบดวย
 บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํ ากัด
 บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด

เนือ่งจากบริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํ ากัด ใหบริการแกบริษัทในกลุมทิสโกเปนหลัก และ
รายไดของบริษัทดังกลาวมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมทิสโก สํ าหรับบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่ม
ทรัพยเปนบริษัทเงินทุนที่กลุมบริษัทซือ้กจิการในป 2544 ตามแผนงานยกระดับเปนธนาคารจํ ากัดขอบเขต
ธุรกิจ โดยไมมีการดํ าเนินธุรกรรมใดๆ ดังนั้นขอมูลที่เปดเผยในสวนตอๆ ไปจึงไมรวมขอมูลของบริษัทเหลานี้
ซึง่จัดอยูในกลุมธุรกิจอื่นๆ
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2.2.3. โครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545)

TiISCO Finance
Public Co.,Ltd.

TISCO Security
Hong Kong Ltd.TISCO Securities

Co.,Ltd.

Thai Permsap
Finance Co.,Ltd.

Truway Co.,Ltd.
Thai Commercial

Auto Co.,Ltd.

TISCO Global
Investment
Holding Ltd.

TISCO Asset
Management Co.,Ltd.

TISCO Securities
UK Ltd.

Hi-Way Co.,Ltd. TISCO Leasing
Co.,Ltd.

Thai Information
Technology

Co.,Ltd.

       100%       100%

        100%        100%

         100%

    100%

       10%

       100%
       90%

         90%

        50%            100%

       10%

Volkswagen
Leasing
Thailand

             40%

2.2.4. สดัสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ

ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงินทุน ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ    1,039 54%    1,042 79%  1,193 63%   (3,782) 96%
บง. ทิสโก คาธรรมเนียม       194 10%       117 9%     120 6%      (119) 3%

กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย       509 26%        (13) -1%     506 27%      (112) 3%
อื่นๆ       186 10%       168 13%       79 4%         61 -2%
รวม    1,927 100%    1,314 100%  1,898 100%   (3,953) 100%

ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

หลักทรัพย ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ         24 4%         39 6%       25 9%       108 10%
บล. ทิสโก คาธรรมเนียม       423 75%       333 55%     434 159%       826 78%
ทิสโก ฮองกง กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย       111 20%       225 37%    (190) -70%       109 10%
ทิสโก จีไอเอช อื่นๆ           6 1%           6 1%         4 1%         19 2%
ทิสโก ยู เค รวม       563 100%       602 100%     273 100%    1,062 100%
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ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

จัดการ ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ           9 4%           6 3%         7 9%           7 18%
กองทุน คาธรรมเนียม       211 94%       226 97%       59 82%         31 80%
บลจ. ทิสโก กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย           4 2%          - 0%         6 9%          - 0%

อื่นๆ           1 0%           0 0%         0 0%           1 2%
รวม       225 100%       233 100%       73 100%         39 100%

ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เชาซ้ือ ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ       511 84%       509 62%     372 75%          - 0%
ทรู-เวย คาธรรมเนียม         72 12%         84 10%        - 0%          - 0%
ทิสโก ลีสซ่ิง กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย          (0) 0%        (10) -1%       37 7%          - 0%
ไฮเวย อื่นๆ         29 5%       243 29%       89 18%          - 0%

รวม       612 100%       826 100%     497 100%          - 0%

ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

อื่นๆ ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ           2 13%           0 0%        - 0%          - 0%
ไทยอินฟอรเมช่ัน
เทคโนโลยี

คาธรรมเนียม         11 63%           8 11%         2 48%          - 0%

ไทยเพิ่มทรัพย กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย           0 3%          (1) -2%        - 0%          - 0%
ทีดับบลิวออโต อื่นๆ           4 22%         69 90%         2 52%          - 0%

รวม         17 100%         76 100%         3 100%          - 0%

ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รวม ดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ    1,584 47%    1,596 52%  1,596 58%   (3,668) 129%
คาธรรมเนียม       910 27%       769 25%     616 22%       737 -26%
กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย       625 19%       201 7%     359 13%          (2) 0%
อื่นๆ       225 7%       487 16%     174 6%         81 -3%
รวม    3,345 100%    3,053 100%  2,745 100%   (2,852) 100%
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ธุรกิจ โครงสรางรายได ป 2545 ป 2544 ป 2543 ป 2542
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รวม ธุรกิจเงินทุน    1,927 58%    1,314 43%  1,898 69%   (3,953) 139%
ธุรกิจหลักทรัพย       563 17%       602 20%     273 10%    1,062 -37%
ธุรกิจการจัดการกองทุน       225 7%       233 8%       73 3%         39 -1%
ธุรกิจเชาซ้ือ       612 18%       826 27%     497 18%          - 0%
อื่นๆ         17 1%         76 3%         3 0%          - 0%
รวม    3,345 100%    3,053 100%  2,745 100%   (2,852) 100%

ที่มา: งบการเงินภายในบริษํท

เนื่องจากบริษัทมธีรุกิจ และกลุมลูกคาที่หลากหลาย และมีการกระจายตัวที่ดี ดังนั้นจึงไมมีปหนึ่งป
ใดที่บริษัทมีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเกิน รอยละ 30 ของรายไดรวม และบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาตาง
ประเทศนอยกวารอยละหาของรายไดรวม
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2.3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ

2.3.1. ธุรกิจเงินทุน

 ขอบเขตการใหบริการ

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให
ประกอบธุรกิจเงินทุนตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2539 โดยใหประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท ไดแก

1. กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
2. กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา
3. กิจการเงินทุนเพื่อการจํ าหนายและการบริโภค
4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

 ธุรกิจที่สํ าคัญ

1. เชาซือ้ บริษัทใหบริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคในรูปของการเชาซื้อและลีสซิ่ง ทั้งรถ
ยนตเกาและใหม ไดแก รถยนตนั่ง รถยนตโดยสารเล็ก รถบรรทุกเล็ก รถตูและอื่นๆ รวมทั้งเครื่อง
จกัรและอุปกรณเพื่อการประกอบธุรกิจ เชน แทนพิมพ คอมพิวเตอร และอื่นๆ

2. บริหารเงิน นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน เชน การกูยืมจากสถาบันการเงิน
ตางประเทศแลว บริษัทยังลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรกและตลาดรองสํ าหรับ หุน
กู ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ อีกดวย

3. ระดมเงินออม บริษัทใหบริการดานการออมทรัพยแกลูกคาซึ่งไดแก การใหบริการตัว๋สัญญาใช
เงินทั้งแบบเผื่อเรียกและฝากประจํ าแบบมกีํ าหนดระยะเวลาและตั๋วแลกเงิน

4. สินเชื่อธุรกิจ บริษัทใหบริการสินเชื่อหลากหลายประเภท เพือ่การพาณิชยและการพัฒนา ไดแก 
สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อโครงการ สินเชื่อระยะยาว การจัดการเงินกู การคํ้ าประกัน
และการอาวัล

5. สินเชื่อเพื่อการเคหะ บริษัทใหบริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา เชน ผูซื้อบาน ผูพัฒนา
โครงการ ไปจนถึงสินเชื่อสํ าหรับธุรกิจขนาดกลาง ไดแก สินเชื่อท่ีอยูอาศัย สินเชื่อเคหะวาณิช

6. สินเชื่อภูมิภาค บริษัทใหบริการสินเชื่อในเขตภูมิภาคโดยผานทางสํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ 10 
แหง คือ จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี ชลบุรี จันทบุรี 
ภูเก็ต และสงขลา
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7. สินเชื่อเอนกประสงค บริษัทใหบริการสินเชื่อบุคคลสํ าหรับลูกคาที่ตองการกูเงินเพื่อไปใชในวัตถุ
ประสงคตางๆ รวมถึงสินเชื่อจํ านํ าทะเบียนรถยนต และสินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย

8. การใหบริการเปนผูดูแลเก็บรักษาหลักทรัพย บริษัทใหบริการเปนผูดูแลเก็บรักษาหลักทรัพยให
แกกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโกเปนผูบริหาร โดยมีขนาดสิน
ทรัพยภายใตการจัดการติดอันดับใน 5 อันดับแรก ทั้งนี้บริษัทยังขยายการบริการไปยังผูจัดการ
กองทุนรายอื่นและไดพิจารณาที่จะขยายขอบเขตการใหบริการไปยังกองทุนสวนบุคคลและกอง
ทุนรวมดวย

 การตลาดและการแขงขัน

การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในป 2545 ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากการปรับตัวที่ดีขึ้นอยางสมดุลยใน
ทุกองคประกอบของผลิตภัณฑรายไดประชาชาติ อตัราดอกเบี้ยที่อยูในระดับตํ่ า และนโยบายการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลมีชวยกระตุนคาใชจายอุปโภคบริโภคในประเทศ และนี่เปนปจจัยสนับสนุนธุรกิจการ
ใหสินเชื่ออุปโภคบริโภค ใหขยายตัวอยางรวดเร็ว การปรับตัวเห็นไดชัดจากใหสินเชื่อบาน และสินเชื่อเพื่อ
การอปุโภคบริโภคซึ่งมีแนวโนมดีขึ้นตั้งแตตนป

อยางไรก็ตามการแขงขันของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของเชาซื้อรถยนต เนื่องจากคูเเขงในตลาดพยายามสรางฐานสินเชื่อใหใหญขึ้น  ทั้งนี้ยังรวมถึงในการ
แขงขันจากชองทางการใหสินเชื่ออืน่ๆ (Non-traditional channel of financing) ซึ่งบริษัทที่มิใชสถาบันการ
เงินคอนขางประสบความสํ าเร็จในการการใหสินเชื่อเชาซื้อ และสินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคอื่นๆในรูปแบบ
ตางๆ

สํ าหรับสินเชื่อธุรกิจ หนี้ที่ไมก็ใหเกิดรายไดซึ่งเปนตัวจํ ากัดการปลอยกูของธนาคารและทํ าใหสภาพ
คลองอยูในระดับสูงยังคงเปนปญหาในระยะยาวที่ตองคํ านึงถึง ในขณะเดียวกันความตัองการสินเชื่อในการ
ลงทุนยังอยูในระดับตํ่ า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไมฟนตัวอยางสมบูรณและภาคการผลิตยังมีกํ าลังการ
ผลิตสวนเกินอยู อัตราดอกเบี้ยลดตํ่ าลงเรื่อยๆ ตามการลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่ลดลงรอยละ 0.50 ในชวงปที่ผานมา

ในอนาคต บริษัทคาดวา สภาพคลองสวนเกินยังคงดํ าเนินตอไปในป 2546 และอัตราดอกเบี้ยยังคง
อยูในระดับตํ่ า อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ควรจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีตอไป
ในขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ควรจะยังขยายตัวอยางตอเนื่องในป 2546 ยอดขายรถยนตคาดวา
จะสูงขึ้นรอยละ 10 ถึง 15 และยอดขายบานนาควรจะขยายตัวสูงขึ้นรอยละ 10 ในป 2546 อยางไรก็ตาม
การเขาสูการแขงขันที่งายจะทํ าใหการเเขงขันในการใหสินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภคยังคงรุนแรง
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กลยุทธในการแขงขัน

เมื่อคํ านึงถึงสภาพแวดลอมทางเศรษอกและความสามารถภายในบริษัท บริษัทจะมุงเนนการ
อ ํานวยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสูงและการขยายตัวคาดวายังจะมี
อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง โดยจะเนนการบริการที่มีคุณภาพ นํ าเสนอบริการที่หลากหลาย มากกวาที่จะ
เนนการแขงขันดานราคา

 ในสวนสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ บริษัทเนนการปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อ และการปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้ การอํ านวยสินเชื่อใหมจะทํ าดวยความระมัดระวัง โดยมุงเนนที่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) การอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาตามระยะเวลาของโครงการ และความสามารถ
ในการช ําระหนี้ของลูกคา สวนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเคหะจะพิจารณาโครงการที่ลูกคาซื้อเพื่ออยูอาศัย
จริง มิใชการเก็งกํ าไรดานราคา

ดานการระดมเงินออม บริษัทระดมเงินฝากจากประชาชนในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน บริษัทไมมีนโยบาย
ดานกดราคา แตจะเนนการบริการที่มีคุณภาพ ซื่อตรง และความสัมพันธที่ดีกับลูกคาระยะยาว

ในป 2545 บริษัทไดออกหุนกูจํ านวน 4.8 พันลานบาท เพื่อท่ีจะขยายชวงระยะเวลา (Duration)
ของสวนของหนี้สิน ใหเหมาะสมกับชวงระยะเวลา (Duration) ของสินทรัพย

จํ านวนคูแขง

คูแขงของบริษัท ประกอบดวย บริษัทเงินทุน (19 ราย) และธนาคารพาณิชย (13 ราย) รวมทั้งบริษัท
ทีม่ใิชสถาบันการเงินซึ่งทํ าธุรกิจเชาซื้อ และการใหกูยืมเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งไดแก สยามพาณิชย
ลิสซิ่ง ออิอนธนสินทรัพย  และ จอีแีคปปตอล เปนตน

ศักยภาพในการแขงขัน

บริษทัมปีระสบการณดํ าเนินธุรกิจ เปนระยะเวลากวา 30 ป โดยมีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมความเสี่ยงที่ดี นโยบายการอํ านวยสนิเชื่อท่ีระมัดระวัง และระบบการเรียกเก็บและติดตามหนี้
ทีด่ ีดวยฐานลูกคาที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท รวมทั้งบุคลากรและผูบริหารที่มีความสามารถและ
ประสบการณ บริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันในระยะยาว ในภาวะที่การแขงขันทวีความรุน
แรงขึ้น
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 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทนอกจากเงินกองทุนของบริษัท เงินทุนสวนใหญของบริษัทไดจาก
การระดมทุนจากประชาชน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกูโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

แหลงที่มาของเงินทุน ณ วันสิ้นงวด แยกตามประเภทเจาหนี้ ในป 2542 – 2545 ตามตารางตอไป
นี้
ลานบาท: ณ 31 ธันวาคม  2545   2544   2543   2542
รวมเงินกูยืม และเงินฝาก 34,261 38,210 33,523 33,236
หลักทรัพยที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน - 100 - 2925
ตั๋วเงิน 357 195 300 880
หุนกูดอยสิทธิ (เงินกองทุนชั้นที่ 2) 331 331 331 331
หุนกู 4,800 0 0 0

รวม 39,749 38,836 34,154 37,372

ในระหวางป 2542 บริษัทไดออกหุนกูดอยสิทธิชนิดไมมีหลักประกันจํ านวน 331 หนวย มูลคาที่ตรา
ไวหนวยละ 1,000,000 บาท รวมจํ านวน 331 ลานบาท อตัราดอกเบี้ยรอยละ 5 และ 6 ตอป เพื่อขายใหแก
กระทรวงการคลังตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 หุนกูดังกลาวครบกํ าหนดไถถอนในป 2552
บริษัทไดนํ าเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูดอยสิทธิทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่กระทรวงการคลังออก
จํ าหนายตามเงื่อนไขที่กํ าหนด ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

ในเดือนกรกฎาคม และ ตุลาคม 2545 บริษทัไดออกหุนกูจํ านวน 3,000 ลานบาท และ 1,800 ลาน
บาท สูสถาบันและบุคคลทั่วไปตามลํ าดับ การออกหุนกูนี้เปนสวนหนึ่งของแผนที่จะเพิ่มหนี้สินระยะยาว
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  หุนกูนี้ทํ าใหเกิดความสมดุลระยะเวลาของสินทรัพย และ
หนี้สิน

นโยบายการใหกูยืม

นโยบายการใหกูยืมของบริษัทจะใชความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อใหม โดยพิจารณาจากศักย
ภาพของธุรกิจ โอกาส และความสามารถในการชํ าระคืนหนี้ บริษัทไดกํ าหนดใหคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงตามสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูพิจารณาคํ าขอ
สินเชื่อ อนุมัติวงเงินใหกูยืม และทบทวนวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนควบคุมดูแลความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงจาก
การใหกูยืม และการลงทุน จากธุรกิจและการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงดานการเงินทุกประเภท
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บริษทัไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการและระบบควบคุมการอนุมัติสินเชื่อไวอยางเขมงวด
โดยมสํี านักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Office of the Credit Committee) ในสายงานควบคุมสินเชื่อ
คอยตดิตามใหการใหสินเชื่อเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ ตลอดจนเงื่อนไขของคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ ในสวนของหลักประกัน บริษัทไดกํ าหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันโดยผู
ประเมินราคาอิสระหรือหนวยประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทกอนการเบิกเงินกู รวมทั้งมีการทบทวนราคา
ประเมินอยางสมํ่ าเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกํ าหนดกระบวนการติดตามสินเชื่อท่ีคงคางอยางตอเนื่อง โดยมีการสอบทาน
การใหสินเชื่ออยางสมํ่ าเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด ทั้งนี้ สํ านักคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่จะติดตามและประสานงานกับฝายสินเชื่อในการติดตามหนี้ที่มีปญหา ตั้งแตลูกคาเริ่มผิดนัดชํ าระดอก
เบีย้หรือเงินตน ตลอดจนดํ าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนี้ที่มีปญหา (Problem Loan
Committee) เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้ และกํ าหนดวิธีการติดตามเรงรัด การดํ าเนินคดีตามกฎหมาย
รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํ ารองหนี้สูญ โดยมุงเนนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สํ าหรับลูก
หนี้รายที่สามารถดํ าเนินการตอไปได     โดยบริษัทไดกํ าหนดหลักเกณฑ ขอบเขต และการติดตามผลอยาง
ใกลชิด

บริษทัมีนโยบายขยายปริมาณการใหสินเชื่อโดยทั่วไปผานสํ านักงานใหญ และสํ านักงานอํ านวยสิน
เชือ่ในสวนภูมิภาค ซึ่งการใหสินเชื่อดังกลาวอาจเปนสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อการเคหะ สิน
เชือ่เพื่อการเชาซื้อ สินเชื่อบุคคล สํ าหรับสินเชื่อเหลานี้ เปนสินเชื่อท่ีมีนโยบายชัดเจน ไดมีการกํ าหนดมอบ
หมายอ ํานาจการอนุมัติใหกับผูบริหารของสายงานที่รับผิดชอบดวย

ขอกํ าหนดในการใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระ
ผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)

เกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

1. จํ านวนเงินที่ใหกูยืม เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือลงทุนในกิจการของบุคคลนั้นเมื่อส้ินวัน
หนึ่งๆ รวมกันตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1

2. จ ํานวนเงินที่รับรอง รับอาวัล สอดเขาแกหนา สลักหลังแบบผูสลักหลังมีสิทธิไลเบี้ย คํ้ าประกัน
หรอืกอภาระผูกพันอื่นใด หรือจายไปตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ
รวมกันตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1

3. จํ านวนเงินดังกลาวขางตนเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 35 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1
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เกณฑบริษัท

บริษัทไดยึดนโยบายการใหกูยืมตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยโดยเครงครัด โดยสํ านักคณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทจะเปนผูควบคุมการใหสินเชื่อท้ังหมดโดยจะกํ าหนดนโยบายและแนว
ทางในการใหสินเชื่อแตละประเภท และมีกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใหกูยืม ซึ่งมีราย
ละเอียดตามหนา 2.1-3

ขัน้ตอนการใหกูยืม และผูมีอํ านาจอนุมัติวงเงิน

ข้ันตอนการใหกูยืม และการควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต

ในสวนของสินเชื่อรายยอย คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะกํ าหนดนโยบายและแนวทางในการให
สินเชื่อแตละประเภท และมีการมอบหมายการอนุมัติใหกับผูบริหารของสายงาน ฝายควบคุมสินเชื่อราย
ยอยจะดูแลใหการอนุมัติเปนไปโดยถูกตองกอนการปลอยเงินกูดังนี้

1. อ ํานาจในการอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อ
 สํ านักงาน  วงเงิน  อนุมัติโดย

 สํ านักงานใหญ และ
สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ

 ไมเกิน 10 ลานบาท  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งมีหลายระดับ    ขึ้นกับขนาดขอ
งวงเงิน

  สูงกวา 10 ลานบาท  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
 

2. อ ํานาจในการอนุมัติสินเชื่อเคหะ
 สํ านักงาน  วงเงิน  อนุมัติโดย

 สํ านักงานใหญ และ
สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ

 ไมเกิน 10 ลานบาท  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งมีหลายระดับ    ขึ้นกับขนาดขอ
งวงเงิน

  สูงกวา 10 ลานบาท  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
 

3. อ ํานาจในการอนุมัติสินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย
สํ านักงาน วงเงิน อนุมัติโดย

สํ านักงานใหญ  ไมเกิน  2 ลานบาท  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งมีหลายระดับ    ขึ้นกับขนาดขอ
งวงเงิน

 สูงกวา 2 ลานบาท  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
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4. อ ํานาจในการอนุมัติสินเชื่อจํ านํ าทะเบียนรถยนต
สํ านักงาน วงเงิน อนุมัติโดย

สํ านักงานใหญ เเละ สํ านัก
งานสินเชื่อ

ไมเกิน 1 ลานบาท
(กรณีรถยนตจอดที่
บริษัท)
ไมเกิน  1.5 ลานบาท
เเละ 1.2 ลานบาท
(กรณีรถยนตไมได
จอดที่บริษัท)

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งมีหลายระดับ    ขึ้นกับขนาด
ของวงเงิน

สูงกวาวงเงินขางตน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)

5. อ ํานาจในการอนุมัติสินเชื่อสวนบุคคล

สํ านักงาน วงเงิน อนุมัติโดย
สํ านักงานใหญ ไมเกิน 2 แสนบาท เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารณาสิน

เชือ่ (Credit Committee) ซึ่งมีหลายระดับ    ขึ้นกับขนาดขอ
งวงเงิน

สูงกวา 2 แสนบาท คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)

คณะกรรมการพิจารณาสนิเชื่อ มีหนาที่พิจารณาสินเชื่อรายยอยที่สูงกวาอํ านาจอนุมัติขางตน และ
ทกุวงเงินของสินเชื่อธุรกิจ อาวัล คํ้ าประกัน และสินเชื่อฝายบริหารเงิน

การน ําเสนอและอนุมัติของสินเชื่อที่จะขออนุมัติในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ มีดังนี้

1. เจาหนาที่สินเชื่อตองจัดเตรียมขอมูลทุกอยางเกี่ยวกับผูกู พรอมวิเคราะหโดยละเอียดทั้งในแง
ความเสี่ยงดานการเงิน และธุรกิจ รายละเอียดในการขออนุมัติวงเงินตองครอบคลุมชนิดและ
จ ํานวนของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลา เงื่อนไข หลักประกัน  คํ ารับรอง อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ซึ่งเจา
หนาที่สินเชื่อเสนอใหหัวหนาเจาหนาที่การตลาด และผูอํ านวยการฝายสินเชื่อพิจารณาเบื้อง
ตน โดยทั่วไปวงเงินกูระยะสั้นจะมีการอนุมัติคราวละไมเกิน 1 ป เมื่อครบอายุวงเงิน เจาหนาที่
สินเชื่อจะตองขออนุมัติขยายเวลาวงเงิน โดยวิเคราะหสถานะผูกู ณ เวลานั้นรวมถึงขอมูลเกี่ยว
กับธุรกิจดวย

2. ค ําขออนุมัติสินเชื่อตองไดรับการอนุมัติเบื้องตนจาก Chief Credit Officer ซึ่งมีสิทธิที่จะ
ปฏเิสธคํ าขออนุมัติสินเชื่อและขอขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเพิ่มเติมเงื่อนไขตางๆ  คํ าขออนุมัติสิน
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เชือ่จะตองเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อพิจารณา เมื่อคํ าขออนุมัติสินเชื่อผาน
การอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อแลว สํ านักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมีหนา
ทีต่รวจสอบและควบคุมการอํ านวยสินเชื่อใหเปนไปตามที่อนุมัติ

3. หลังจากไดรับอนมุตัจิากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่
มปีญหาแลว สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินหรือลักษณะตอไปน้ี ตองไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Board) ดวย

สินเชื่อธุรกิจ

• วงเงินใหมที่มากกวา 300 ลานบาท
• การเพิ่มวงเงินใหลูกคาเดิม ที่ทํ าใหวงเงินรวมมากกวา 300 ลานบาท
• ลูกหนี้ซึ่งเมื่อปรับโครงสรางหนี้จะเกิดผลขาดทุนมากกวา 20%จากยอดเงินตนและมาก
กวา 20 ลานบาท

4. วงเงินระยะยาวจะมีการทบทวนผลการดํ าเนินการทุกป โดยเจาหนาที่สินเชื่อนํ าเสนอตอคณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ

5. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการใหกูยืมที่ทํ าใหความเสี่ยงของบริษัทมากขึ้น จะตองทํ า
โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา

6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญในการดํ าเนินงาน หรือโครงสรางบริษัทของผูกู
เจาหนาที่สินเชื่อจะเสนอการทบทวนสินเชื่อกอนครบกํ าหนดวงเงิน

นอกจากนี้ เจาหนาที่สินเชื่อจะตองรายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการ
ติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหาทุกรายไตรมาสเปนอยางนอย

การควบคุมสินเชื่อ

ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สํ านักคณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อมีหนาที่ในการติดตามควบคุมการอํ านวยสินเชื่อท้ังหมด ใหเปนไปตามที่อนุมัติ
และไมขัดตอขอกํ าหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวบรวมและจัดทํ ารายงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนขอมูลใหฝายบริหารของบริษัทตอไป

นอกจากนี้สํ านักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อยังมีหนาที่

1. ดแูลจัดเก็บเอกสารแฟมผูกูใหมีขอมูลครบถวนตามขอกํ าหนด
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2. ตดิตามใหมีการประเมินราคาหลักประกันตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
3. จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการอํ านวยสินเชื่อเสนอธนาคารแหงประเทศไทยตามขอกํ าหนด
4. สอบทานสถานะลูกหนี้ เเละมูลคาของทรัพยสินรอการขาย เพื่อตั้งสํ ารองหนี้สูญเเละการดอย

คาเปนรายไตรมาส
5. ทํ าการสอบทานเงินใหกูยืมและภาระผูกพันตามหลักเกณฑเเละวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยกํ าหนด และน ําเสนอรายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา

ซึ่งคณะกรรมการพจิารณาสินเชื่อ มีประชุมอาทิตยละหนึ่งครั้ง หรืออาจมีการเรียกประชุมเปนกรณี
เรงดวนเปนครั้งคราวไป โดยมีเจาหนาที่สํ านักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเปนเลขานุการและผูบันทึก
การประชุม

ความสามารถในการดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายจะดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่ ากวาที่กฎหมายกํ าหนด ซึ่งปจจุบัน
ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดใหบริษัทเงินทุนดํ ารงเงินกองทุนเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับสิน
ทรพัย และภาระผูกพันไมตํ่ ากวารอยละ 8 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ ากวารอยละ 4
ของสินทรัพยและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2545, 2544 และ 2543 เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงที่บริษัทดํ ารงสูงกวาอัตรา
ที่กฎหมายกํ าหนด ดังรายละเอียดตอไปน้ี

  ณ 31 ธ.ค.
2545

ณ 31 ธ.ค.
2544

ณ 31 ธ.ค.
2543

ตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง  17.40% 15.53% 14.74% 4%
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพย
เส่ียง

 19.45% 16.82% 16.12% 8%

(ที่มา : งบการเงินของบริษัท)

2.3.2. ธุรกิจหลักทรัพย

        2.3.2.1 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด

 ลักษณะบริการ

ประเภทของธุรกิจหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพย ทิสโก  จ ํากัด ไดรับอนุญาตจากจากกระทรวงการ
คลัง และสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหดํ าเนินการได มีดังนี้
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1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
2. การคาหลักทรัพย
3. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5. การยืมและใหยืมหลักทรัพย
6. การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (โดยมีการโอนยายธุรกิจ การจัดการกองทุนสวนบุคคล และ

การจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ไปยัง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก จํ ากัด ใน
เดือนมกราคม 2544)

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีสาขาจ ํานวน 4 แหง ในจังหวัด เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา
และ อุดรธานี เพื่อใหบริการธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตงจงหวัด

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

นโยบายในการรับลูกคาและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยใหลูกคา

บริษัทเนนลูกคาประเภทสถาบัน แตในขณะเดียวกันก็ยังคงใหความสํ าคัญกับลูกคารายยอย
สํ าหรับสํ านักงานในกรงุเทพฯ บริษัทจะพิจารณารับลูกคาระดับกลางจนถึงลูกคารายใหญที่มีฐานะการเงิน
เหมาะสมสํ าหรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป สวนที่สํ านักงานบริการดานหลักทรัพยจะ
พจิารณาลูกคาที่มีฐานะการเงินเหมาะสมสํ าหรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพยตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป ใน
กรณีเปนลูกคาตางประเทศบริษัทกํ าหนดใหมีเงินฝากเต็มจํ านวนวงเงินซื้อขาย โดยลูกคาหลักทรัพยของ
บริษัทสวนใหญ เปนลูกคาที่ไดรับการแนะนํ าจากลูกคาเดิม และลูกคาจากธุรกิจอื่นของบริษัท

อ ํานาจในการอนุมัติ

• วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท อนุมัติโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Sub Credit
Committee) ซึง่ประกอบดวย ผูบริหารระดับ หัวหนาและรองหัวหนาแผนกบริการลูกคาสถาบัน
หัวหนาแผนกบริการลูกคาสวนบุคคล และหัวหนาแผนกบริการลูกคาอินเตอรเน็ต

• วงเงินเกินกวา 10 ลานบาท  อนุมัติโดย คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
(ดรูายละเอียดของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีหนา 2.9-3 ในหัวขอ คณะกรรมการ
พจิารณาสินเชื่อ)

ในการพิจารณาสินเชื่อ เจาหนาที่การตลาดจะเสนอขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและวงเงินตอคณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือเจาหนาที่ที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อมอบหมายในการพิจารณา เมื่อได
รับอนุมัติวงเงินแลว เจาหนาที่แผนกเครดิตจะควบคุมดูแลใหลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงิน
(ถาม)ี กอนจะเขาขอมูลลูกคาในระบบซื้อขายหลักทรัพย
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ปจจุบัน ลูกคาของบริษัทจงึซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น อยางไรก็ดีบริษัทมีนโยบายที่
จะใชระบบ Credit Balance เพื่อการใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย  ในอนาคตอันใกลนี้

บริการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต บล.ทิสโกเปดใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต
ทางเว็บไซต www.tiscoetrade.com โดยลูกคาสามารถเขาดูขอมูล Real Time เพื่อติดตามความเคลื่อน
ไหวของราคาหลักทรัพย ดัชนีหลักทรัพยในตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ติดตามบทวิจัยตางๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนไดอยางสะดวกรวดเร็ว

บริษัทยอยที่ทํ าธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในตางประเทศ ไดแก TISCO
Securities Hong Kong Limited (TISCOHK) ซึง่เปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนนายหนา
ซือ้ขายหลักทรัพยและที่ปรึกษา การลงทุนจาก The Hong Kong Securities Ordinance  ซึ่งการใหบริการ
การซื้อขายหลักทรัพยคลอบคลุมถึงในตลาดเอเชียและยุโรป  

TISCO Securities UK Limited (TISCOUK) ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหบริการดานการลง
ทนุจาก Securities and Futures Authority ของประเทศอังกฤษเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 TISCOUK
เปดใหบริการนักลงทุนประเภทสถาบันที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยในเอเชียและยุโรป

สํ าหรับธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศ จะดํ าเนินนโยบายเชนเดียวกับ
บริษัทแม

ธุรกิจการคาหลักทรัพย

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
• ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยอยางเครงครัด
• ลงทุนในหลักทรัพยที่มีผลการดํ าเนินงานดี ตามสภาพและประเภทธุรกิจ
• ลงทนุในกิจการที่ผูบริหารมีความสามารถ มีความซื่อสัตย มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ลงทุนในกิจการที่มีฐานะมั่นคง
• ลงทุนในกิจการที่มีแผนการดํ าเนินงานอยางตอเนื่อง และมีโครงการที่พิจารณาไดวาสามารถกอ

ใหเกิดผลประโยชนโดยสวนรวม

คณะกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture Investment
Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการ หัวหนาสายสนับสนุนและวางแผน และหัว
หนาสายการลงทุน จะกํ าหนดนโยบายในการลงทุน  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพยนอก
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย ยังเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจเลือกลงทุน
หรือขายเงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นเหมาะสมตามนโยบายการลงทุนของบริษัท
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 การกํ าหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย

• ใหคณะกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture Investment
Committee) กํ าหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพยในสวนของการลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียน หรือหลักทรัพยอื่นที่สามารถทราบหรือคํ านวณราคาตลาดที่จะซื้อ

• การซื้อขายหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองผานการ
อนมุัติจากคณะกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture
Investment Committee)

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทไมไดทํ าธุรกรรมทางดานที่ปรึกษาการลงทุน

ธุรกจิที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัทใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การปรับโครงสรางทางการเงิน การวิเคราะหโครงการ
การนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและการจัดจํ าหนายหลักทรัพย การควบรวมกิจการ

ธุรกิจใหกูยืมหลักทรัพย

บริษัทมีธรุกิจใหกูยืมหลักทรัพย ซึง่มีโครงขายลูกคาที่กวางขวาง ซึ่งรวมถึงกลุมประกันภัย กลุมกอง
ทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบํ าเน็จบํ านาญ กองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล บริษัทยังคงรักษาความ
สัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาเพื่อประสิทธิภาพในการสงมอบหลักทรัพย

ธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัทใหบริการการเปนนายทะเบียนสํ าหรับตราสารหนี้ ทั้งหุนกูของบริษัทเอกชนและพันธบัตรรัฐ
วสิาหกิจ โดยบริการดังกลาวครอบคลุมถึงการจัดเตรียมทะเบียนผูถือหลักทรัพย การทํ าทะเบียนการโอน
การจ ํานํ าและการอายัด การคํ านวณดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จาย ที่เกี่ยวของ เปนตน

 การตลาดและการแขงขัน

บริษทัที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย (Broker) ที่เปดใหบริการมีจํ านวน 36 บริษัท จากสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพยที่มีจํ านวนมาก น ําไปสูการแขงขันที่รุนแรงระหวางสมาชิกดวยกันเอง ในป 2545 สวน
แบงตลาดนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของสมาชิก 10 อันดับแรกในป 2545 มีมูลคาเทากับรอยละ 58.4 เมื่อ
เทียบกับป 2544 มีมูลคาเทากับรอยละ 65.1 และเมื่อเทียบกับป 2543 ซึ่งมีมูลคาเทากับรอยละ 60.81

                                                                
1 ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทามกลางสมาชกิของตลาดหลักทรัพย (Broker) จํ านวน 36 บริษัท จากจํ านวนบริษัทที่ไดรับใบ
อนุญาตเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจํ านวนทั้งส้ิน 43 บริษัท บริษัทมีสวนแบงทางการตลาด ณ ส้ินป
2545 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.9 จากรอยละ 2.9 ณ ส้ินป 2544 ในสวนของปริมาณการซือ้ขาย การเพิ่มขึ้นของ
สวนแบงทางการตลาดนี้ เปนผลมาจากการบังคับใชอัตราคาธรรมเนียมนายหนาขั้นตํ่ าของตลาดหลัก
ทรพัยในเดือนมกราคม ทํ าใหลูกคาเลือกใชบริการจากบริษัทหลักทรัพยที่มีคุณภาพ

ผลจากการที่ตลาดหลักทรัพยมีนโยบายให บริษัทหลักทรัพยที่มิใชบริษัทสมาชิกเปล่ียนสภาพเปน
บริษัทสมาชิก ทํ าใหปริมาณธรุกรรมจากลูกคาที่มิใชบริษัทสมาชิกจะหายไป ณ ส้ินป 2545 อยางไรก็ดี การ
เปล่ียนแปลงนี้จะมีผลกระทบนอยมากตอรายไดคานายหนาเนื่องจากที่ผานมารายไดจากลูกคากลุมนี้ตํ่ า
มาก

การซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือชนิดใหมสํ าหรับธุรกิจนายหนาขายหลักทรัพย
ทีม่ีประสิทธิภาพมากกวา ในขณะที่การแขงขันยงัคงมีความรุนแรง อยางไรก็ดี การกํ าหนดบังคับใชอัตราคา
นายหนาขั้นตํ่ ารอยละ 0.25 ในเดือนมกราคม 2545 สงผลดีตอธุรกิจ ในขณะที่แนวโนมการฟนตัวของ
เศรษฐกิจและระดับราคาหลักทรัพยนาจะดึงดูดใหปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นในอนาคต

ศักยภาพในการแขงขัน

บริษัทหลักทรัพยทิสโก มีศักยภาพในการแขงขันที่โดดเดน ทั้งดานคุณภาพงานวิจัย งานบริการซื้อ
ขายหลักทรัพย และบริการวาณิชธนกิจ รวมไปถึง การน ําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยใน
เดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทไดรับรางวัลจากนิตยสารเอเชียมันนี ใหเปนบริษัทหลักทรัพยดีเดนแหงป
2002 ซึ่งการไดรับเลือกนีอ้ยูบนพื้นฐานของ การน ําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ คุณภาพ
งานวิจัยหลักทรัพย ทิสโกยังไดรับเลือกจาก กองทุนจากตางประเทศใหเปนบริษัททีม่ีการปรับปรุงบท
วิเคราะหที่ดีเปนอันดับสองในจํ านวนบริษัทนายหนาทั้งในและตางประเทศที่ไดรับการคัดเลือกทั่วเอเซีย

ทัง้นี้ ในดานงานวิจัย บริษัทไดรวมมือกับ ดอยช ซเีคียวริตี้ส เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหลักทรัพย
และชวยดึงดูดลูกคาสถาบัน และขยายฐานลูกคาตางประเทศ ซึ่งปจจุบัน บริษัทมีสาขาที่ฮองกง และส
หราชอาณาจักร การรวมมือนี้น ําไปสูการเพิม่ขึ้นของปริมาณการซื้อขายในธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ

ในสวนของในประเทศบริษัท ยังมีนโยบายขยายฐานลูกคารายยอย โดยการเพิ่มสาขาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมทัง้พัฒนาชองทางการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต ซึ่งในปจจุบัน บริษัทไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการกํ าหนดบังคับใชอัตราคาธรรม
เนียมชื้อขายหลักทรัพยขั้นตํ่ า ไดเปนสวนชวยผลักดันใหลูกคาหันกลับมาเลือกใชบริการจากนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยที่มีคุณภาพ เชนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํ ากัด เปนตน
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กลยุทธการแขงขัน

บริษัทเนนการใหบริการที่มีคุณภาพโดยไมใชการแขงขันดานราคาเปนหลัก บริษัทวางกลยุทธให
บริการแบบครบวงจร โดยเนนงานวิจัยที่มีคุณภาพและการทํ าธุรกรรมที่ถูกตองแมนยํ าแกลูกคา ในสวนการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทเนนขยายชองทางการจัดจํ าหนายโดย ขยายการซื้อขายทางอินเทอร
เน็ต และใชชองทางผานบริษัทในกลุมที่ ฮองกง และ สหราชอาณาจักร

ในสวนวาณิชธนกิจ บริษัทอาศัยประสบการณและความชํ านาญในธุรกิจเปนหลัก ทั้งในสวนการ
เปนที่ปรึกษาทางการเงินแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การกระจายหุน และการน ําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย

สวนแบงทางการตลาด และมลูคาการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย
ป สวนแบงการตลาด (%) ปริมาณซื้อขาย (ลานบาท)

2544 2.9% 90,361
2545 3.9% 161,347

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตารางภาวะธุรกิจหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด ป 2543 – 2545
2544 2545

มลูคาซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท) 1,577,687 2,061,642
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (ณ ส้ินเวลา) 303.85 356.48
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลาน
บาท)

1,607,309 1,986,236

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

มลูคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เดือนมกราคม 2543 – เดือนธนัวาคม 2545
 (หนวย : ลานบาท)

2543 2544 2545เดือน
มลูคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน มลูคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน มลูคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน

มกราคม  150,500  7,525  263,025  12,525  264,488  12,022
กุมภาพันธ  119,643  5,982  139,387  7,336  250,809  13,200
มีนาคม  129,496  5,630  113,633  5,165  225,931  10,759
เมษายน  58,247  3,426  87,557  4,864  163,071  8,583
พฤษภาคม  52,805  2,640  117,030  5,852  204,975  10,249
มิถุนายน  61,720  2,805  117,273  5,584 226,335 11,317
กรกฎาคม  38,192  1,910  91,072  4,337 147,201 7,010

ิ
 72,594  3,300  172,409  7,837 124 251 5 919
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2543 2544 2545เดือน
มูลคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน มูลคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน มูลคาซื้อขาย เฉลี่ย/วัน

กันยายน  39,660  1,889  109,950  5,787 90,201 4,318
ตุลาคม  67,548  3,217  68,004  3,091 126,174 5,735
พฤศจิกายน  91,455  4,157  120,579  5,481 145,804 6,943
ธันวาคม  41,837  2,202  177,839  9,880 78,200 4,350
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

แหลงที่มาของเงินทุน

ลักษณะของธรุกจิหลกัทรพัยไมตองการพึง่พงิเงนิทนุจ ํานวนมากเหมอืนกบัธรุกจิเงนิทนุ โดยเงนิทนุ
สวนใหญของ บล.ทิสโกไดมาจากเงินลงทุนของผูถือหุนรายใหญ อยางไรก็ตาม สํ าหรับเงินทุนหมุนเวียนที่
ใชในการประกอบธุรกิจของ บล.ทิสโกไดมีการกูยมืเงินจากสถาบันการเงินบางบางสวน โดย ณ 31
ธันวาคม 2545 บริษทัหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มียอดเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร จํ านวน 3.07 ลานบาท

การดํ ารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Rules)

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เทากับ
รอยละ 254 เปรียบเทียบกับ รอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปตามเกณฑที่คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศ  

2.3.2.2 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด เร่ิมดํ าเนินการเมื่อ กุมภาพันธ 2535 โดยบริษัทเงินทุน ทิสโก
จ ํากัด ไดเขาซื้อกิจการจากบรษิัท BT Brokerage (Hong Kong) Co., Ltd. ในป 2534 ตามที่ไดรับอนุมัติ
จากธนาคารแหงประเทศไทย โดยบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด ถือหุนรอยละ 100.00 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้
ฮองกง จํ ากัด โดยบริษัทเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง นอกจากนี้ บริษัทไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจจาก The Hong Kong Securities Ordinanceย เพื่อใหบริการที่ปรึกษาการลงทุน

 ลักษณะบริการ

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจจากสํ านักงานเพียงแหงเดียวและไมมีสํ านักงาน
สาขา เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทจดทะเบียนและเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฮองกง ในสวน
ของการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก The Hong Kong
Securities Ordinance
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 การตลาดและการแขงขัน

เนือ่งจากตลาดหลักทรัพยฮองกงไมมีการจํ ากัดจํ านวนสมาชิก จ ํานวนสมาชิกจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
หลายป ที่ผานมา ซึง่ปจจุบันมีมากกวา 500 ราย อตัราคาธรรมเนียมในปจจุบันของการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยเทากับรอยละ 0.25 ธรุกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยไดจะรับผลกระทบจากการแขงขันที่สูง
หลังจากการเปดเสรีคานายหนาในเดือนเมษายน 2546 แนวโนมของธุรกิจมุงไปยังการซื้อขายหลักทรัพย
ทางอินเทอรเน็ต ซึ่งนอกจากเปนการควบคุมคาใชจายแลว ยังเพิ่มการเขาถึงแหลงขอมูลใหกับผูลงทุน

 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

 แหลงที่มาของเงินทุน

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง มทีุนจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลว 20 ลานดอลลารฮองกง ซึ่งทํ าให
บริษัทมีสินทรัพยสภาพคลอง (Liquid Capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 สูงกวาเกณฑขั้นตํ่ า 3 ลาน
ดอลลารฮองกง ที่กํ าหนดโดย The Financial Resources Rules ถึง 21 ลานดอลลารฮองกง ทํ าใหบริษัท
ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด ไมมีความตองการที่จะเพิ่มทนุจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน

นโยบายในการรับลูกคาและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย

นโยบายในการอนุมัติวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคา จะคํ านึงถึงสถานะทางการเงินและ
ความนาเชื่อถือของลูกคา โดยคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัทจะพิจารณากํ าหนดอนุมัติวงเงินสํ าหรับลูก
คา ซึ่งลูกคาจะสามารถซื้อหลักทรัพยไดในวงเงินที่กํ าหนดเทานั้น สํ าหรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพยที่ตํ่ ากวา
30 ลานดอลลารฮองกง จะอนุมัติโดยเจาหนาที่ซึ่งมีหลายระดับ ขึ้นอยูกบัขนาดของวงเงินที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ สํ าหรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพยตั้งแต 30 ลาน ดอลลารฮองกง
จะตองสงใหคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ที่ประเทศไทย
พจิารณาอนุมัติเพิ่ม

บริษัทมีการทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวโดยคํ านึงถึงประวัติการชํ าระเงินและความเสี่ยง
ของหลักทรัพยที่ลงทุน สํ าหรับลูกคาซึ่งไมมีวงเงินซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย
ไดไมเกินมูลคาของบัญชีเงินสดของลูกคาเทานั้น ทั้งนี้ บริษัทไมมีบริการสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
ในลกัษณะ Margin Loan ยกเวนแตการใหสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพยออกใหมที่เสนอขายตอประชาชน
(IPO) โดยลูกคาที่ตองการใชบริการสินเชื่อดังกลาวจะตองมีวงเงินซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทและตองฝาก
เงินจํ านวนรอยละ 10 ของมูลคาการจองซื้อท้ังหมดและทันทีที่หลักทรัพยดังกลาวเปดใหซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยลูกคาจะตองขายหลักทรัพยดังกลาวเพื่อชํ าระหนี้แกบริษัท ทั้งนี้ จํ านวนสินเชื่อท่ีลูกคาไดรับจะ
ตองไมเกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการอนุมัติ
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2.3.2.3 บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค จํ ากัด

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค จํ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ 26 กรกฎาคม
2544 โดยไดรับอนุญาตจาก The Financial Services Authority (FSA) ใหดํ าเนินธุรกิจนายหนาคาหลัก
ทรัพยในประเทศอังกฤษ และประเทศในแถบยุโรป

 ลักษณะบริการ

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค จ ํากัด ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทหุนทุนและตรา
สารหนี้ โดยใหบริการแกลูกคาครอบคลุมตลาดทุน และครอบคลุมตลาดตราสารหนี้ที่สํ าคัญทั่วโลกโดยที่
ลูกคาสามารถรับทราบขอมูลในตลาดไดตลอด 24 ชั่วโมง

 การตลาดและการแขงขัน

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค จ ํากัด ไมไดมีนโยบายที่จะแขงขันโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพยชั้นนํ าซึ่ง
ใหบริการอยูในยานนั้น ในทางตรงกันขาม โดยบริษัทมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคาสถาบันขนาดกลางและขนาด
เล็กในตลาดยานเอเชียแปซิฟก

 แหลงที่มาของเงินทุน

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค จ ํากัด มทีนุจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว จํ านวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ
อเมริกา และบรษิัทแมก็จะพิจารณาเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทตามความเหมาะสม

2.3.2.4 ธุรกิจจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บริหารทุน
ไทย จ ํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลรวมทั้งกองทุนสํ ารอง
เล้ียงชีพ  มทีนุจดทะเบียนชํ าระแลว 100 ลานบาท และมีบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํ ากัด ถือหุนรอยละ
99.99

 ลักษณะบริการ

การจัดการกองทุนรวม

บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด หรือ บลจ. ทิสโก ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัด
การกองทุนรวมที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ในการจัดตั้งกองทุนรวม และเสนอขายหนวยลงทุนใหกับ
ประชาชน และบุคคลทั่วไป บลจ. ทิสโก จะพิจารณาความตองการของผูลงทุน และสภาวะตลาดการลงทุน
ในแตละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหนวยลงทุนโดยตรงถึงผูลงทุน หรือผานตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย  ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
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บริษัทเนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยาง
สมํ่ าเสมอ รวมถึง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และมีการรายงานถึงความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลง
ทุนทราบอยางสมํ่ าเสมอ

การจัดการกองทุนสวนบุคคล

เปนการใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  การจัด
การกองทุนสวนบุคคลจะครอบคลุมการจัดการลงทุนในตราสารและหลักทรัพยประเภทตางๆ อาทิเชน ตรา
สารทางการเงิน พันธบัตร หุนกู หุน และหนวยลงทุนขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกคา โดย
บริษัทจะจัดทํ ารายงานสรุป และประเมินผลเปนรายเดือนใหแกลูกคา อยางสมํ่ าเสมอ

การจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

บลจ. ทสิโก ใหบริการดานการจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ โดยมีประสบการณในธุรกิจมากกวา
30 ป ในป 2545 บริษัทครองสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 13 และมีมูลคาสินทรัพยภายใตการบริหาร
ประมาณ 31,743 ลานบาท โดยมีลูกคาทั้งที่เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ บริษัทเอกชนขนาดกลาง และ
บริษัทตางชาต ิ บริษัทตางๆ มอบความไววางใจใหทิสโกเปนผูบริหารกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น
1,204 บริษัท แบงกองทุนออกเปน 61 กองทุน โดยมีลูกคาทั้งที่เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ และบริษัทเอก
ชนของไทยและบริษัทตางชาติ

 การตลาดและการแขงขัน

ตลาดกองทุนรวมในประเทศไทยในป 2545 มีขนาด 436 พันลานบาท โดยมีการเติบโตคิดเปน
รอยละ 11.8 จากปที่แลว รายละเอียดของกองทุนรวมโดยแบงตามลักษณะของธุรกิจ ไดแสดงไวดังตอไปน้ี

ตลาดกองทุนรวม (พัน
ลานบาท)

มูลคาสินทรัพยสุทธิ
(ธนัวาคม 2545)

มูลคาสินทรัพยสุทธิ
(ธนัวาคม 2544)

การเปล่ียนแปลง (รอย
ละ)

กองทุนสถาบัน 238.3 248.3 -4.0%
กองทุนรวมทั่วไป 197.4 141.7 39.4%
รวม 435.7 389.8 11.8%

บริษัทจัดการกองทุนทิสโกเปนหนึ่งในสี่บริษัทจัดการกองทุนที่จัดการกองทุนรวมเพื่อการเกษียณ
อายุ ท ําใหนักลงทุนไดรับผลประโยชนในการลดหยอนภาษีและมีทางเลือกในการออมสํ าหรับการเกษียณ
อายุมากขึ้น
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บริษัทที่ใหญที่สุดหาอันดับแรกในตลาดกองทุนรวมประเภททั่วไปประกอบดวย TMBAN, AJF,
TFAM, NATSET, and MFC  โดยทั้งหาบริษัทมีสวนแบงตลาดรวมกัน 66.9%  กองทุนรวมทั่วไปเหลานี้
เปนกองทุนตราสารหนี้ถึงรอยละ 40 ของตลาด

กองทุนรวมจํ าแนกตามประเภท
            (ลานบาท)

มูลคาหนวยลงทุน
ธันวาคม 2545

มูลคาหนวยลงทุน
ธันวาคม 2544

เปล่ียนแปลง
รอยละ

กองทุนตราสารหนี้ 93,517 84,753 10.3
กองทุนตราสารทุน 27,255 23,498 16.0
กองทุนยืดหยุนและสมดุลย 74,843 32,659 129.2
อื่น ๆ 1,857 756 145.4
รวม 238,274 141,667 68.2

บริษัทจัดการกองทุนทิสโกมีกองทุนภายใตการบริหาร 19 กองทุน มีขนาด 3,569 ลานบาท ในป
2545 คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.8 และจดัอยูในอันดับ 12 จาก บริษัทจัดการกองทุนทั้งหมด 14
บริษัท

ธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคล ก ําลังขยายตัวนับจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารคง
ตวัในระดับตํ่ า ทั้งผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา และสถาบันตางสรรหาผูจัดการกองทุนมืออาชีพ ในการเพิ่ม
ผลตอบแทน  บริษัทในตลาดการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่ใหญที่สุดหาอันดับแรกไดแก TFAM, BBL,
OIM, KTAM     และหลักทรัพยบัวหลวง โดยทั้งหามีสวนแบงตลาดรวมกันรอยละ 81.9 ณ ส้ินป 2545
ตลาดกองทุนสวนบุคคลมีขนาด 89 พันลานบาท และมูลคากองทุนสวนบุคคลภายใตบริษัทหลักทรัพยจัด
การกองทุนทิสโก มมีลูคา 4,006 ลานบาท    คดิเปนรอยละ 4.5 ของสวนแบงตลาดรวม และถูกจัดอยูใน
อันดับ 6 จากทั้งหมด 18 บริษัท

      ขนาดกองทุน
      (ลานบาท)

   มูลคาสินทรัพยสุทธิ
     (ธนัวาคม 2545)

   มูลคาสินทรัพยสุทธิ
     (ธนัวาคม 2544)     เปล่ียนแปลงรอยละ

กองทุนสวนบุคคล           71,799            89,017                 1.2

การแขงขันที่สูงในธุรกิจการจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ตอเนื่องมาในป 2545  ในขณะที่มี
คูแขงเปนบริษัทเชื้อสายตางชาติเพิ่มขึ้นมาอีกสองแหง  การแขงขันในดานราคายังคงเปนกลยุทธที่นิยมใช
ของทั้งบริษัทที่ประกอบการอยูกอน และบริษัทใหมทั้งที่ตนทุนในการปฏิบัติการสูงขึ้น คูแขงหลักประกอบ
ดวย TFAM, KTAM, MFC และไทยธนาคาร “BT” บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโกมีประสบการณมา
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มากกวา 30 ป ในธุรกิจบริหารกองทุน และอยูในฐานะผูจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 17 แหง และมีสวน
แบงตลาดรอยละ 13 คดิเปนขนาดของกองทุนเปนจํ านวน 31,743 ลานบาท

ณ ส้ินป 2545 บริษัทบริหารสินทรัพยทั้งหมดภายใตกองทุนรวม กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
สวนบุคคล เปนจํ านวน 39,318 ลานบาท โดยมีลูกคา 256,018 ราย

        กลยุทธ

บริษัทใชกลยุทธการเติบโตสํ าหรับธุรกิจจัดการกองทุน โดยอาศัยโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ า และ
สภาพคลองในตลาดที่สูง บริษัทไดออกกองทุนใหม ๆ เพิ่มจํ านวนตัวแทนขายและเพิ่มชองทางในการเขาไป
สูลูกคามากขึ้น บริษัทยังคงไดพิจารณาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภายใน เพื่อท่ีจะรับมือกับภาวะ
การแขงขันในตลาด ในขณะที่บริษัทขยายฐานลูกคา บริษัทมีการวิเคราะหและแบง กลุมคุณภาพลูกคา 
เพื่อจะไดมุงเนนลูกคาที่ใหผลตอบแทนที่ดี

 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

 แหลงที่มาของเงินทุน

ธุรกิจการจัดการกองทุนทั้ง 3 ประเภทเปนธุรกิจรายไดคาธรรมเนียม เงินลงทุนจะมาจากลูกคา
บลจ. ทสิโก มีทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 100 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินทุนจากผลกํ าไรจากการ
ดํ าเนินงานในแตละปดวย

นโยบายในการหาลูกคา

ในป 2545 บลจ. ทสิโก เนนการขยายธุรกิจโดยการออกกองทุนใหม และจะเพิ่มตัวแทนขายหนวย
ลงทุน

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย

เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเอง 
(Proprietary trading) กับ การลงทุนของกองทุนใหกับลูกคา (Client trading)ดังนั้น บลจ. ทิสโก จึงมี
นโยบายนํ าเงินสดคงเหลือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตาม
ขอกํ าหนดของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเทานั้น

2.3.2.5 ธุรกิจเชาซื้อ

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) ไดรับโอนหุนของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด จํ านวน 4,219,994 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543 แบงออกเปน

• หุนบุริมสิทธิ จํ านวน 20,000 หุน เรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว
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• หุนสามัญ จํ านวน 199,994 หุนเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว และ
• หุนสามัญ จํ านวน 4,000,000 หุน เรียกชํ าระแลวรอยละ 25

ภายหลังจากการรับโอนหุนเพื่อชํ าระหนี้ดังกลาวแลว บริษัทจะถือหุนคิดเปนรอยละ 100 ของ
จํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด นอกจากการรับโอนหุนแลว บริษัทยังไดแปลง
หนี้เปนทุนตามแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของกลุมทรู-เวย อีกจํ านวน 1,078 ลานบาท

จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนผลใหบริษัทมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชาซื้อซึ่งมีสัดสวน
รายไดที่มีนัยสํ าคัญตอรายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด ใหเชาซื้อรถยนตและเครื่องจักร
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด ใหเชาซื้อรถยนต
บริษัท โฟลค สวาเกน ลิสซิ่ง ไทยแลนด จํ ากัด ใหเชาซื้อรถยนต
บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด ใหสินเชื่อประเภทลีสซิ่งรถยนตและเครื่องจักร และ เชาซื้อรถยนต
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต

บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด กอต้ังเมือ่ พ.ศ. 2523 เปนบริษัทประกอบกิจการใหเชาซื้อรถยนตและเครื่อง
จักร หลังจากที่บริษัท ทรู-เวย ไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหนี้กับบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด บริษัท ทรู-เวย
ไดมีขอตกลงดานนโยบายการตลาดกับบริษัทเงินทุน ทสิโก เพื่อใหมีการแบงกลุมเปาหมายทางการตลาดที่
ชัดเจนโดยบริษัทเงินทุน ทิสโก จะเนนการใหเชาซื้อรถยนตใหม ขณะที่บริษัท ทรู-เวย จะมุงใหเชาซื้อรถ
ยนตใชแลวเทานั้น ซึ่งแมจะมีปริมาณสินเชื่อตอรายที่คอนขางตํ่ าแตก็สามารถใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา
การใหเชาซื้อรถยนตใหม

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด (TCA) กอตัง้เมื่อ พ.ศ. 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 1,000
ลานบาท ช ําระแลว 800 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวางบริษัท ทรู-เวย กับ บริษัท อิโตชู คอรปอเรชั่น ซึ่ง
เปนหนึ่งในธุรกิจการคาระดับโลกของประเทศญี่ปุน และกลุมยนตรกิจ ตัวแทนจํ าหนายรถยนตชั้นนํ าจากยุ
โรปในประเทศไทย โดยบริษัท ทรู-เวย ถอืหุนรอยละ 50 กลุมบริษัท อิโตชู รอยละ 25 และกลุมยนตรกิจ
รอยละ 25 ซึ่งปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการถือหุนโดยใหบริษัทเงินทุน ทิสโก เขาถือหุนโดยตรงใน
สัดสวนรอยละ 50 แทนบริษัท ทรู-เวย ตั้งแต วันที่ 11 กันยายน 2544 เปนตนมา  ธรุกิจหลักของบริษัทคือ
การใหเชาซื้อแกผูซื้อรถยนตที่จัดจํ าหนายโดยกลุมยนตรกิจ ไดแก ออดี้ เซียต ซีตรอง เปอรโยต  บเีอ็มดับ
เบิ้ลยู  และ เกีย รวมถึงการใหสินเชื่อแกผูจํ าหนายรถยนตเพื่อสตอกสินคา และการใหบริการที่ตอเนื่อง
เกี่ยวกับการซื้อรถยนต เชนการประกันภัยรถยนต  และทะเบียนรถยนตดวย โดยความรวมมือดังกลาว
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บริษัท ทรู-เวย เปนผูบริหารการดํ าเนินงานทั้งหมดขณะที่กลุมยนตรกิจดูแลดานการตลาดและกลุมอิโตชู
ชวยเหลือดานการจัดหาแหลงเงินทุน

นอกจากนี้ TCA ยงัใชประสบการณในธุรกิจเชาซื้อท่ีตนเองมี เสนอใหบริการดานการบริหารและการ
จดัการธุรกิจเชาซื้อ แกบริษัทโฟลค สวาเกน ลิสซิ่ง ประเทศไทย จํ ากัด ซึ่งกอตั้งเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2543
โดยความรวมมือระหวางบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด กลุมยนตรกิจ และ กลุมโฟลค สวาเกน ซึ่ง
เปนกลุมผูผลิตรถยนตรายใหญในยุโรป มีทุนจดทะเบียน 160 ลานบาท เรียกชํ าระแลว 60 ลานบาท โดย
โครงสรางการถือหุนประกอบดวย Volkswagen Financial Services AG รอยละ 50 บริษัท ไทยคอมเมอร
เชียล ออโต จํ ากัด รอยละ 40 และกลุมยนตรกิจ รอยละ 10

บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด กอต้ังเมือ่ พ.ศ. 2522 มีทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท และประกอบกิจการ
ลีสซิ่งสํ าหรับรถยนตและสังหาริมทรัพยประเภทเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ นอกจากนี้ในชวงวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจบริษัทยังไดขยายการใหบริการเรียกเก็บและติดตามหนี้และใหสินเชื่อสํ าหรับเบี้ยประกันภัย
ประเภทตางๆ ตลอดจนใหบริการที่ตอเนื่องเกี่ยวกับการประกันภัยและทะเบียนรถยนตใหแกลูกคาอีกดวย

บริษัท ไฮเวย กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2521 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถจักร
ยานยนตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกรถจักรยานยนตที่ไดรับความนิยมและมีราคารถ
ใชแลวในเกณฑดีและเนนกลุมพนักงานหรือลูกจางประจํ าผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่จํ าเปนตองใชรถ
จกัรยานยนตเพื่อเดินทางหรือลูกคาที่ใชรถเพื่อประกอบอาชีพ

 ลักษณะบริการ

ลักษณะ วิธีการ และขั้นตอนในการประกอบธุรกิจเชาซื้อของกลุมบริษัทนี้ มลัีกษณะเดียวกับธุรกิจ
เชาซื้อในบริษัทเงินทุน ทสิโก ทุกประการ สวนใหญเปนรถยนตที่มีระดับ คุณภาพและราคาอยูในเกณฑสูง
อยางไรก็ดี แตละบริษัทจะมีความแตกตางกันในประเภทของสินทรัพยที่ใหเชาซื้อ ดังนี้

• บริษัททรู-เวย: ใหสินเชื่อสํ าหรับรถยนตใชแลวซึ่งเปนตลาดที่กํ าลังขยายตัวและมีอัตราผลตอบ
แทนที่ดี

• บริษัทไทยคอมเมอรเชียล ออโต: ใหสินเชื่อใหแกผูซื้อรถยนตที่จัดจํ าหนายโดยกลุมยนตรกิจ
• บริษัท โฟลค สวาเกน ลิสซิ่ง ไทยแลนด: ใหสินเชื่อใหแกผูซื้อรถยนตในกลุม โฟลคสวาเกน
• บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง: ประกอบธุรกิจลีสซิ่งและการใหบริการเรียกเก็บและติดตามหนี้
• บริษัท ไฮเวย : ใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนต
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ความแตกตางระหวางการประกอบธุรกิจเชาซื้อรถใหมและรถเกา

ความแตกตางของการประกอบธุรกิจสินเชื่อรถยนตใหมและรถยนตมือสอง ไดแก ความแตกตางใน
นโยบายการพิจารณาใหสินเชื่อ ซึ่งจะมีประเด็นสํ าคัญที่แตกตางกันอยู 3 ประการไดแก การประเมินราคา
รถยนต อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตางๆ ในการใหสินเชื่อ

การประเมินราคารถยนตเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหสินเชื่อสํ าหรับรถยนตใหม จะใชราคาซื้อ
ขายจริงจากตัวแทนขายรถยนต ซึ่งเปนราคาที่มีการประกาศขายอยางเปนทางการ  ท ําใหบริษัทสามารถใช
ราคาดังกลาวเปนราคาที่ใชเปนเกณฑในการปลอยสินเชื่อได  บริษัทจึงสามารถลดขั้นตอนในการประเมิน
ราคารถยนตในกระบวนการพิจารณาใหสินเชื่อได

ในขณะที่ราคาซื้อขายรถยนตมือสอง เปนราคาซื้อขายที่มีการตกลงกันระหวางผูซื้อผูขายตามสภาพ
รถยนตและความพอใจของทั้งสองฝาย บริษทัจึงตองใชผูชํ านาญในการประเมินราคารถยนตซึ่งจะมีความ
แตกตางในสภาพรถ ความตองการของตลาดรถมือสอง และระยะเวลาการใชงานมาแลวของรถยนต เปน
สวนประกอบที่สํ าคัญในการตัดสินใจวา รถยนตดังกลาวควรมีราคาที่เหมาะสมเทาใด ในการนํ ามาเปน
เกณฑในการพิจารณาใหสินเชื่อของบริษัท ซึง่จะเปนการเพิ่มกระบวนการในการใหสินเชื่อรถยนตมือสอง
ใหมากขึ้นกวารถยนตใหม

สินเชือ่รถยนตเกาจะมคีวามเสีย่งมากกวาสินเชือ่รถยนตใหม ดงันัน้ บริษทัจงึมกีารก ําหนดอตัราดอก
เบีย้และเงือ่นไขการใหสินเชือ่สํ าหรบัรถยนตเกาและใหมทีแ่ตกตางกนั โดยบรษิทัจะคดิอตัราดอกเบีย้สํ าหรบั
สินเชือ่รถยนตเกาสูงกวาสินเชือ่สํ าหรบัรถยนตใหม รวมทัง้มกีารก ําหนดเงือ่นไขการใหสินเชือ่ท่ีเขมงวดกวา
เชน อตัราวงเงนิสนิเชือ่ตอราคาประเมนิรถยนต ระยะเวลาการปลอยสนิเชือ่  และมกีระบวนการในการบรหิาร
สินเชือ่นีใ้กลชดิมากกวา

 การตลาดและการแขงขัน

ภาวะเศรษฐกจิของประเทศซึ่งเริ่มฟนตัวขึ้นในป 2542 ไดทํ าใหยอดขายรถยนตเติบโตขึ้นเปนอยาง
มาก

การเติบโตของยอดขายรถยนต และการประมาณการ
2542 2543 2544 2545 2546 (ประมาณการ)

รอยละ 52 รอยละ 20 รอยละ 14 รอยละ 38 รอยละ 15

ผูประกอบการคาดวายอดขายรถยนตจะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องในป 2546 ประมาณรอยละ 15

 ในอดีตที่ผานมาคูแขงขันที่สํ าคัญในอุตสาหกรรมการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจะเปนบริษัทเงินทุน
หรอืบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ซึ่งในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทลีสซิ่งทั่วประเทศตางประสบปญหา
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จนบางแหงตองหยุดด ําเนนิการไป อยางไรก็ตาม ยังมีคูแขงขันรายใหมเกิดขึ้นในธุรกิจเชาซื้อรถยนต เชน
บริษทั จีอี แคปปตอล จํ ากัด นอกจากนี้ยังมีบริษัทเชาซื้อท่ีมีผูผลิตหรือผูจัดจํ าหนายรถยนตบางยี่หอเปนผู
ถือหุนรายใหญอีกดวย สวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่บริษัทไดเขาถือหุนในกลุมธุรกิจเชาซื้อเพิ่ม
มากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาดแสดงดังตอไปน้ี

สวนแบงตลาดแสดงของบริษัท ทิสโก
2542 2543 2544 2545

รอยละ 8 รอยละ 10 รอยละ 12 รอยละ 14

กลยุทธการแขงขัน

เพื่อความสามารถในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพในภาวะตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงมากขึ้น 
บริษัทจะไดดํ าเนินการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ดวยความสามารถในการบริหารตนทุนที่ดี ซึ่งสงผลใหตนทุนอยูในระดับตํ่ า และการ
ปรับปรุงการดํ าเนินการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหคาใชจายในการบริหารลดลง  ปจจัยที่สํ าคัญ
เหลานี้ประกอบดวยความชํ านาญที่ยาวนานในตลาดเชาซื้อรถยนต บริษัทอยูในฐานะที่จะเสนอบริการใน
ระดับที่สามารถแขงขันไดเปนอยางดี รวมไปถึงความสามารถในการเสนอราคาที่แขงขันไดในตลาด

 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

แหลงที่มาของเงินทุน

ในวนัที ่ 30 มนีาคม 2543 กลุมทร-ูเวยประสบความส ําเรจ็ในการเจรจาปรบัโครงสรางหนีใ้หแกบริษทั
ในเครอืทัง้หมดซึง่บรษิทั ทร-ูเวย จ ํากดั เปนผูคํ ้าประกนัหนีอ้ยู มผีลใหบริษทั ทรู-เวย จ ํากดั เปนลูกหนีข้อง
บริษทัเงนิทนุ ทสิโก จ ํากดั (มหาชน) และบรษิทัเงนิทนุ ทสิโก จ ํากดั (มหาชน) ไดเขาถอืหุนทัง้หมดของบรษิทั
ทร-ูเวย จ ํากดั ผานการปรบัโครงสรางหนี ้ และการแปลงหนี้เปนทุน อยางไรก็ดี บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด ก็ได
พยายามหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินอื่นๆ ดวย

บริษัท ไฮเวย จํ ากัด มแีหลงเงินทุนหลักจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนวงเงินจํ านวน 250 ลานบาท
มติซูโฮ คอรปอเรต แบงค 100 ลานบาท นอกจากนั้น ยังมีตั๋วสัญญาใชเงินจากบุคคลธรรมดาอีกจํ านวน
447 ลานบาท และมีสัญญาเงินกูกับบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ซึง่จะชํ าระเสร็จส้ินในป 2548
โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว

บริษทั ทสิโก ลีสซิง่ จ ํากดั ประกอบธรุกจิลีสซิง่รถยนต และมคีวามตองการใชเงนิทนุไมสูงนกั มี
สัญญาเงนิกูกบับริษทัเงนิทนุ ทสิโก จ ํากดั (มหาชน) ตามความเหน็ชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่
ก ําหนดช ําระเสรจ็ส้ินในป 2548 อยางไรกต็าม บริษทัไดช ําระเงนิกูทัง้หมดเสรจ็ส้ินแลวใน ป 2545 นอกจาก
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นัน้บรษิทั ทสิโก ลีซซิง่ จ ํากดั ยงัใชเงนิกูจากบรษิทัแมไดแกบริษทั ทรู-เวย จ ํากดั ซึง่จ ํานวนเงนิจะขึน้อยูกบั
ความตองการใชเงนิในแตละชวง

การจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด เปนความรับผิดชอบรวมกับ
บริษัท อโิตชู คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่ง แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล
ออโต จํ ากัด สวนใหญมาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางประเทศ โดยมีสัญญาสวอปเพื่อคุมครอง
ความเสียหายจากความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินในประเทศใหกูยืม
แกบริษัท และบริษัทยังไดออกตั๋วแลกเงินเพื่อเปนแหลงเงินทุนเพิ่มเติมอีกดวย  ในขณะที่บริษัท
Volkswagen Financial Services AG รับผิดชอบในการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับบริษัท โฟลค สวาเกน ลีส
ซิ่ง ไทยแลนดโดยไดมีการระบุหนาที่ดังกลาวไวในสัญญาระหวางผูถือหุนตั้งแตเร่ิมกอตั้งกิจการ

นโยบายการใหกูยืม

หลงัจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ กลุมทรู-เวยใชนโยบายและกฎเกณฑในการใหกูยืมเชนเดียวกับ
ธรุกิจเชาซื้อในบริษัทเงินทุน ทสิโก ทุกประการ ซึ่งคือการใหความสํ าคัญกับการบริหารสินเชื่ออยางยิ่ง โดย
สินเชื่อทุกรายจะตองไดรับการอนุมัติจากเจาหนาที่หรือผูบริหารของบริษัทที่ไดรับมอบหมายใหมีอํ านาจ
อนุมัติในวงเงินที่กํ าหนด และผานกํ าหนดหลักเกณฑการใหสินเชื่อเชาซื้อ

ในดานการควบคุมดูแลและติดตามลูกหนี้ บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง ใหบริการในการเรียกเก็บและติดตาม
หนีร้วมไปถึงการจัดการประมูลและขายหลักประกันที่ยึดมาของบริษัท ทรู-เวย ในขณะที่ บริษัทไทยคอม
เมอรเชียล ออโต จํ ากัด เปนผูรับผิดชอบในดานการบริหารสินเชื่อ เรียกเก็บหนี้ และติดตามลูกหนี้คางชํ าระ
ใหแก บริษัทโฟลค สวาเกน ลิสซิ่ง ไทยแลนด จํ ากัด โดยไดมีการระบุไวในสัญญาระหวางผูถือหุนตั้งแตเร่ิม
กอตั้งกิจการ

หลกัเกณฑทั่วไปการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
หลักเกณฑ เง่ือนไข
ผู  เ ช  า ซื้ อ แ ล ะผู  คํ้  า
ประกัน

• อายุไมตํา่กวา 20 ป และเมื่อรวมระยะเวลาเงินกูไมเกิน 65 ป
• สัญชาติไทย
• การชําระคางวดในแตละเดือนไมควรเกิน 40% ของรายได
• เปนอาชีพที่สุจริต มีรายไดมั่นคง สมํ่ าเสมอ
• มีสถานที่อยูอาศัยแนนอน ติดตอได
• ประกอบอาชีพในสถานที่ทํางานปจจุบันมาอยางนอย 2ป
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หลกัเกณฑทั่วไปการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต (ตอ)
หลักเกณฑ เง่ือนไข
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับ
หลักประกัน

• ประเภทของหลักประกัน - รถใหม ซึ่งรวมรถเกง, รถกระบะ, รถแวน, รถบรรทุก,       
รถเทรลเลอร

• รถบัสปรับอากาศ, รถบัส
• รถเกา ซึ่งไดรับอนุมัติ
• เครื่องจักรซึ่งไดรับอนุมัติ
• เครื่องจักรอื่นเพื่อการพาณิชย หรืออุตสาหกรรม

ระยะเวลาและเงื่อนไข • เงินดาวน 20% ของราคารถ
• ระยะเวลาการเชาซื้อ 12 เดือน ถึง 60 เดือน
• วงเงินขั้นตํ่ า 150,000 บาท
• สัญญาสินเชื่อที่มีวงเงินตั้งแต 3 ลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัด

การ
การประกันภัย • รถตองมีการประกันภัยประเภทหนึ่งสําหรับการเชาซื้อในปแรก

• เครื่องจักรตองมีการประกันภัยตลอดระยะเวลาการเชาซื้อโดยมีบริษัทเปนผูรับผล
ประโยชนจากการประกันนั้น

หลกัเกณฑการใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
หลักเกณฑ เง่ือนไข
ผู  เ ช  า ซื้ อ แ ล ะผู  คํ้  า
ประกัน

• อายุไมตํ่ ากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป
• สัญชาติไทย
• เปนอาชีพที่สุจริต มีรายไดมั่นคง สมํ่ าเสมอ ไมตํ่ ากวา 7,000 บาทตอเดือน
• มีสถานที่อยูอาศัยแนนอน ติดตอได
• ไมอยูในรายชื่อผูมีประวัติเสีย (Black List)

ขอกํ าหนดเกี่ยวกับ
หลักประกัน

• ประเภทของหลักประกัน-รถจักรยานยนตใหมและเกาโดยเปนยี่หอท่ีไดรับความ
นยิมและมีราคามือสองในเกณฑดีมีขนาดกระบอกสูบไมเกิน 175 ซี.ซี.

ระยะเวลาและเงื่อนไข • ระยะเวลาการเชาซื้อ ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 30 เดือน
การประกันภัย • ตองมีการประกันภัยบุคคลที่ 3 และประกันการสูญหาย หรือเสียหายโดยสินเชิง

 การบริการลูกคา

เพือ่ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทไดใหความสํ าคัญในเรื่องการใหบริการแกลูกคามาโดย
ตลอด โดยมุงเนนพัฒนาฝกอบรมพนักงานในการใหบริการ รวมถึงเพิ่มชองทางการรับชํ าระเงิน โดยลูกคา
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สามารถเลือกช ําระ ณ ทีท่ ําการของบริษัท ชํ าระผานธนาคารพาณิชยโดยใชใบรับชํ าระเงินที่ธนาคาร
(Special Pay-in) และชํ าระโดยเช็คลงวันที่ลวงหนา และในป 2546 ลูกคาสามารถชํ าระเงินดวยการโอนเงิน
ผานตู ATM ของธนาคารพาณิชย2

ส่ิงส ําคัญที่สุด บริษัทไดนํ าเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในงานบริการ โดยในปจจุบันบริษัทมีระบบ Call
Center ทีส่ามารถใหบริการขอมูลเชาซื้อแกลูกคาทุกวันตั้งแตเวลา 7.30-22.00 น. และในป 2546 ระบบ
Call Center พรอมจะเปดบริการ 24 ชัว่โมง

การบริหารและติดตามหนี้

บริษทัไดตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบาย และกลยุทธในการบริหารและติดตามหนี้มาโดยตลอด เพื่อให
สอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติ
ตามประกาศและระเบียบของของสํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ส.ค.บ.) อยางเครงครัด โดยมี
กลยุทธ ดังนี้

1. งานติดตามหนี้คางชํ าระ

เนนการติดตามหนี้ทางโทรศัพท ผานระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ที่มีระบบบันทึกการนัดหมาย
จากลกูคาและระบบเตือนความจํ าแกเจาหนาที่เมื่อถึงกํ าหนดชํ าระ รวมถึงระบบการติดตอลูกคา
อตัโนมัติซึ่งจัดลํ าดับความสํ าคัญของเหตุการณที่ตองติดตอ อันจะสงผลใหงานติดตามหนี้มีความ
รวดเร็ว แมนยํ า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. งานเรงรัดหนี้สิน และการติดตามยึดรถ

เพิ่มทีมเรงรัดหนี้สิน โดยใหมีสัดสวนจํ านวนลูกคาที่มีปญหาใหเหมาะสมกับพนักงานตอคน เนน
การเจรจาตอรอง และเขาพบลูกคาโดยตรง สํ าหรับลูกคาที่เขาขายตองติดตามรถคืน บริษัทไดจัดทีม
ผูช ํานาญการยึดรถภายนอกที่มีประสบการณโดยเฉพาะ ออกปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ

3. งานกฎหมาย และบังคับคดี

ด ําเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่มีปญหาอยางรวดเร็ว โดยจัดจางทีมทนายความที่มีประสบ
การณทางดานคดีเชาซื้อโดยตรง รวมทั้งจัดทีมสืบทรัพยบังคับคดีกรณีที่ศาลมีคํ าพิพากษาแลวแตลูก
หนี้ไมยินยอมที่จะชํ าระหนี้

                                                                
2 เฉพาะธนาคารพาณิชยที่มีขอตกลงกับบริษัท
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2.4 การวิจัยและพัฒนา

ทิสโกมีแผนงานพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของกลุม เพื่อเพิ่มศักยภาพแขงขันในระยะยาว การวิจัยและ
การพัฒนาของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 โครงการหลักดังนี้

1. การพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากร: บริษัทไดนํ าระบบ Balanced Scorecard (BSC) มาใช ใน
การจัดการ ซึ่งผูบริหารสามารถติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานและบริหารกลยุทธไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการนํ าระบบการบริหารผลงาน (Performance management) มาใชใน
การบริหารวัดผลอยางเต็มรูปแบบในป 2546 รวมทั้งไดปรับปรุงระบบการบริหารตนทุนธุรกรรมใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น (Activity Based Cost Management)

2. การสรางความสัมพันธกับลูกคาและการสงเสริมรายได:  ทิสโกกํ าลังศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอ
มูลลูกคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและเพื่อประโยชนในการขยายบริการ (cross-selling) และ
เพิ่มชองทางในการใหบริการแกลูกคาทางอินเตอรเน็ต

3. การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน: การปรับกระบวนการทํ างานของสวนกลางและ
ฝายสนับสนุนสินเชื่อไดนํ าการอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เปนปจจัยสํ าคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.5. ทรพัยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีดังตอ
ไปนี้

บรษัิทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มลูคา (บาท) ภาระ
ผูกพัน

ที่ดิน อาคารและหองชุดสํ านักงาน
48 อาคารทิสโกทาวเวอร
ชั้น 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11,12 และ 21
ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม กรุงเทพ

อาคารไทยพาณิชยประกันภัย
48/21-24 ชั้น 12 A ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กทม.

เปนเจาของ

เชาอาคารไทยพาณิชยประกันภัย 
ชั้น 14
1 ธ.ค.45-31 มี.ค.48

678,696,751.14 ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-ภูเก็ต
41/4  ถ. ชนะเจริญ ต. ตลาดใหญ อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
15 ก.ย.43-15 ก.ย.46

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-สงขลา
200/202,204,206  อาคารจุลดิศ
หาดใหญพลาซา  ถ. นิพัทธอุทิศ 3
ต. ตลาดใหญ

ทํ าสัญญาเชา 1 ป
1 มี.ค.45-28 ก.พ.46

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-นครสวรรค
1319/20-21  หมู 10 ถ.พหลโยธิน อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
1 มี.ค.43-28 ก.พ.46

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-ขอนแกน
269/59-60  ถ.มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
1 เม.ย.45-31 มี.ค.48

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-นครราชสีมา
751/10-11 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
1 ธ.ค.45-30 พ.ย.48

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-พิษณุโลก
73/9  ถ. พระองคดํ า ต. ในเมือง  อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
16 พ.ย.44-15 พ.ย.47

- ไมมี
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2.5- 2

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มลูคา (บาท) ภาระ
ผูกพัน

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-เชียงใหม
50/130-131 Hillside Plaza & Condotel # 4
ถ. หวยแกว อ. เมือง

ทํ าสัญญาเชา 1 ป
1 มี.ค.45-28 ก.พ.46

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-อุดรธานี
102,104 ถ.ประจักษ ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธานี

ทํ าสัญญาเชา 1 ป
15 มี.ค.45-15 มี.ค.46

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-จันทบุรี
30/40-41 หมูที่ 7 ถ.ตรีรัตน ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จ.จันทบุรี

ทํ าสัญญาเชา 3 ป
1 เม.ย.44-31 มี.ค.47

- ไมมี

สํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ-ชลบุรี
116/41 หมูที่1 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

ท ําสัญญาเชา 3 ป
1 ม.ค.46-31 ธ.ค.48

- ไมมี

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มลูคา (บาท) ภาระ
ผูกพัน

ที่ดิน อาคารและหองชุดสํ านักงาน
48 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4, 5 และ 11
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

เปนเจาของ 249,244,597.61 ไมมี

อาคารและหองชุดสํ านักงาน-สาขาเชียงใหม
50/118-129 อาคารชุด Hillside Plaza &
Condotel # 4 ถ. หวยแกว อ. เมือง จ.เชียงใหม

เปนเจาของ 6,785,813.65 ไมมี

สํ านักงานสาขานครปฐม (ที่ดินและอาคาร)
386, 388 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.
เมือง จ.นครปฐม

เปนเจาของ 8,300,844.77 ไมมี

สํ านักงานสาขาอุดรธานี
102 และ 104 ถ.ประจักษ ต.หมากแขง

ทํ าสัญญาเชา 3 ป นับแตวันที่
16 มี.ค.45 ถึง 15 มี.ค.48

- ไมมี
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2.5- 3

อ.เมือง จ.อุดรธานี เ ช  า เ ดื อ น มี น า ค ม 2 5 4 5 ถึ ง
กุมภาพันธ2548

สํ านักงานสาขานครราชสีมา
40/8-11 ถ. กุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ทํ าสัญญาเชา 12 ป 4 เดือน
13 วัน คือเชาในชวง 11 ตุลาคม
2545 - 23 มกราคม 2547

- ไมมี

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคา
(บาท)

ภาระผูกพัน

สํ านักงาน
48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร  ชัน้ 9
ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ

ทํ าสัญญาเชา 3 ป - ไมมี

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคา
(บาท)

ภาระผูกพัน

หองชุดสํ านักงาน เลขที่ 1221-1222
Two Pacific Place, 12 Floor
88 Queensway, Hong Kong

ทํ าสัญญาเชาเปนเวลา 3 ป 5 เดือน - ไมมี

บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ยูเค

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคา
(บาท)

ภาระผูกพัน

หองชุดสํ านักงาน
6th Floor, 76 Cannon Street,
London ECAN 6AE

ทํ าสัญญาเชาซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุด
สัญญา
ในวันที่ 30 เมษายน 2548

- ไมมี
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2.5- 4

บริษัทในกลุมเชาซื้อ

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มลูคา (บาท) ภาระผูกพัน
บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด
สํ านักงาน
48/25 อาคารทิสโกทาวเวอร  ชัน้ 25
ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพฯ

สํ านักงานสาขาสุราษฎรธานี
76/18 หมู 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

สํ านักงานสาขาสระบุรี
211/45-46 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง  จ.สระบุรี

ทํ าสัญญาเชา 3 ป -

-

-

ไมมี

ไมมี

ไมมี

บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร
เลขที่ 2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพ

อาคารสํ านักงาน
เลขที่ 2046/1-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพ

74/274 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130

ทํ าสัญญาเชาที่ดิน 15 ป

ทํ าสัญญาเชา 15 ป

ทํ าสัญญาเชา 3 ป

5,287,100

-

-

โอนกรรมสิทธิ
อาคารใหกับเจา
ของที่ดินเมื่อครบ
อายุสัญญาเชา

ไมมี

ไมมี
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2.5- 5

นโยบายการบริหารสินทรัพย

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยเพื่อต้ังสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของบริษัท

บริษัทใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภทตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กํ าหนดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัย
วาจะไมมีราคาหรือเรียกคนืไมได ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 โดยสรุปดังนี้

(ก) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชํ าระหนี้แลว เชนลูกหนี้
ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ  ลูกหนี้เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด ฯลฯ

(ข) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้ง
จํ านวน เชน สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12
เดอืนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ ผลตางของราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการชํ าระหนี้
หรอืซื้อจากการขายทอดตลาด ที่สูงกวามูลคาที่ไดจากการประเมินราคาหรือตีราคาไวไมเกิน 12 เดือน
ฯลฯ

(ค) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชํ าระคืนไมได
ครบถวน เชน ลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึง
กํ าหนดชํ าระ ลูกหนี้ที่ศาลมีคํ าส่ังพิทักษทรัพยแลว ลูกหนี้ที่หยุดดํ าเนินกิจการหรือเลิกกิจการ ลูกหนี้ที่มี
ฐานะการเงินไมมั่นคง ฯลฯ

(ง) สินทรัพยจัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน หมายถึง  สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกให
ช ําระคืน หรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวม
กันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ  ลูกหนี้ที่ดํ าเนินธุรกิจขาดทุนเปนเวลาตั้งแตสองปติดตอกัน
ขึน้ไป  ฯลฯ

(จ) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูก
หนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ ลูกหนี้
ทีไ่มคางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ย แตมีหลักฐานที่แสดงวามีปจจัยบางอยางที่อาจมีผลกระทบตอความ
สามารถในการชํ าระหนี้คืน หรือมีความไมสมบูรณของหลักประกัน

(ฉ) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ า
กวามาตรฐาน  หรือกลาวถึงเปนพิเศษ
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2.5- 6

นโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท

บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑ
ที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย (“กลต.”) แลวแตกรณี และปรับปรุงเพิ่มดวยจํ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดย
การพิจารณาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ถือตามผลการสอบทานการประเมินฐานะการเงิน
ปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับหลักเกณฑที่กํ าหนดโดยธปท. และกลต. ซึ่งไดกํ าหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นเงินให
สินเชื่อ อัตราตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินใหสินเชื่อและการตีราคาหลักประกันที่จะนํ ามาใชใน
การคํ านวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งหลักเกณฑในการปรับระดับชั้นเงินใหสินเชื่อสํ าหรับลูกหนี้ที่ปรับโครง
สรางหนี้แลว

การตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

1. สินทรัพยจัดชั้นสูญ  ใหตัดออกจากบัญชี
2. สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ  ใหกันเงินสํ ารองในอัตรารอยละ 100
3. สินทรัพยจัดชั้นสงสัย ใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 50
4. สินทรัพยจัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 20
5. สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 2
6. สินทรัพยจัดชั้นปกติ ใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 1

นโยบายการระงับรับรูรายไดตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เร่ือง ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการบัญชี
ของบริษัทเงินทุน กํ าหนดวา ในกรณีตอไปน้ีใหบริษัทระงับการบันทึกบัญชีเปนรายได

1. เมื่อลูกหนี้เงินใหกูยืมและหรือลูกหนี้ที่เกิดจากการคํ้ าประกัน หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขา
แกหนาในตั๋วเงินรายใด คางชํ าระดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแตวันครบ
กํ าหนดชํ าระตามสัญญา

2. เมือ่ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายใดคางชํ าระเงินคางวดเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแต
วันครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญา

3. เมื่อลูกหนี้เงินใหกูยืมและหรือลูกหนี้ที่เกิดจากการคํ้ าประกัน หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขา
แกหนาในตั๋วเงินรายใดคางชํ าระดอกเบี้ย หรือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายใดคางชํ าระเงินคางวด
เปนระยะเวลารวมกันไมเกิน 3 เดือนนับแตวันครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญา แตถูกจัดชั้นเปนประเภท
สินทรัพยจัดชั้นสูญ สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพยจัดชั้นสงสัย ตามประกาศธนาคารแหง
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ประเทศไทย เร่ือง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยสงสัยวาจะไมมีราคาหรือ
เรียกคืนไมได

นโยบายการระงับรับรูรายไดของบริษัท

ดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชํ าระ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายหยุด
บันทึกรายไดคางรับสํ าหรับเงินใหกูยืม และลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกํ าหนดหนึ่งเดือน และ
สํ าหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวาสามเดือนนับจากวันครบ
ก ําหนดชํ าระ และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี สํ าหรับการ
บันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด

กรณีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยซึ่งคางชํ าระดอกเบี้ยเกินกวากํ าหนดสองเดือนจะหยุดรับรูดอกเบี้ยเปน
รายได และจะรับรูดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมและลูกหนี้ดังกลาวตามเกณฑเงินสด

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีก เมื่อบริษัทและบริษัทยอยไดรับ
การชํ าระหนี้ที่คางเกินกํ าหนดชํ าระแลว

นโยบายการดอยคาของเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลัก
ทรัพยเปนรายการกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกํ าไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม 
บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จํ าหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกํ าไรขาดทุน

มลูคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทํ า
การสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
และของตราสารหนี้ภาคเอกชน คํ านวณโดยใชสูตรที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบ
แทนของชมรมผูคาตราสารหนี้ หรือของสถาบันการเงินอื่นมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํ านวณจากมูลคาสิน
ทรัพยสุทธิ (Net Asset Value)

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผ่ือขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบ
ก ําหนดชํ าระใน 1 ป ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกํ าหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกํ าไรขาดทุน

บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํ านวณตนทุนของเงินลงทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติ
ธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกํ าไร (ขาดทุน) ในงบกํ าไรขาดทุน

สนิทรัพยไมมีตัวตนที่สํ าคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีคาความนิยมจํ านวน 881.61 ลานบาทและ 833.48 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
และ 2545 ตามลํ าดับ โดยมีที่มาดังตอไปน้ี

1. ในระหวางไตรมาสที่ 3 ของปพ.ศ. 2542 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก
จ ํากัด เพิ่มเติมอีกรอยละ 75 ทํ าใหบริษัทถอืหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 และไดโอนขายเงินลงทุนใน
หุนดังกลาวทั้งจํ านวนใหแก บริษัท หลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด เปนผลใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ทิสโก จํ ากัด เปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของบริษัทโดยทางออม โดยมูลคาเงินลง
ทนุสวนที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจํ านวนประมาณ 250 ลานบาท ไดแสดงไวในบัญชี
“คาความนิยม” ในงบดุลรวมและตัดจํ าหนายเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป

2. ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปพ.ศ. 2543 บริษัทไดรับการโอนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
ตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ โดย ณ วันทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด มีมูล
คาหนี้สินรวมสูงกวาสินทรัพยสินทรัพยรวมประมาณ 878 ลานบาท และผูบริหารของบริษัทบันทึกเงินลง
ทุนสวนที่เกินกวามูลคาสินทรัพยสุทธิไวในบัญชี “คาความนิยม” ในงบดุลรวมและตัดจํ าหนายเปนคาใช
จายโดยวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป

3. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 บริษัทไดซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเงินทุนไทยเพิ่มทรัพย
จ ํากดั (เดิมชื่อบริษัทเงินทุน ไทยซากุระ จํ ากัด) ในราคา 149.8 ลานบาท ณ วันซื้อมูลคาเงินลงทุนสูงกวา
มลูคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยประมาณ 82 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดแสดงไวในบัญชี “คา
ความนิยม” ในงบดุลรวม1

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกลาว

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมทิสโก อีกทั้ง
พจิารณาจากแนวโนมของธุรกิจ อตุสาหกรรม การแขงขัน และศกัยภาพในการทํ ากํ าไรระยะยาว และเนนการ
ควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง ในสวนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทวิเคราะหและเลือกลงทุนใน
บริษทัที่มีพื้นฐานดีมากกวาการลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกํ าไร อยางไรก็ดี จากสภาพตลาดที่ซบเซาในชวงปที่ผาน

                                                  
1 หมายเหตุ : ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2543 และ 2544
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มา บริษัทไดทยอยลดการลงทุนลงเพื่อควบคุมความเสี่ยง ซึ่งบริษัทจะเพิ่มนํ้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียนอีกครั้งเมื่อสภาพตลาดฟนตัว

สํ าหรับการลงทุนในบริษัทที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทพิจารณาเลือกลงทุนในธุรกิจที่มี
ศกัยภาพ โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการในอดีต สภาพคลองและกระแสเงินสด ผูบริหารและกลุมผูถือหุน 
ประกอบกับแนวโนมทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และการแขงขัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการรวมลงทุนเพื่อ
ขยายฐานลูกคาหรือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัท เชน การรวมลงทุนในธุรกิจเชาซื้อกับผูจํ าหนาย
รถยนต เปนตน ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543  2544 และปพ.ศ. 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตามวิธีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ านวน 311 ลานบาท 314 ลานบาทและ 279 ลานบาท
ตามลํ าดับ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด 1,386 ลานบาท 1,641 ลานบาท และ 1,795 ลานบาท บริษัท ทรู-เวย 
จ ํากัด 1,318 ลานบาท 1,731 ลานบาทและ 2,125 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และ ณ ส้ินไตร
มาสที่ 2 ปพ.ศ. 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท ไทยคอม
เมอรเชียล ออโต จํ ากัด จํ านวน 411 ลานบาทและ 410 ลานบาท บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด จํ านวน 
150 ลานบาทและ 151 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด คิดเปนรอยละ 7 
รอยละ 9 และ รอยละ 10 ของสินทรัพยรวมตามลํ าดับ  

การบริหารงานของบริษัท ในบริษัทยอย บริษัทสงผูแทนไปเปนกรรมการในบริษัทยอยในจํ านวนมากกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายที่สํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจ โดยแผนการ
ด ําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากบริษัท สํ าหรับบริษัทรวม บริษัทจะสงผูแทนไปเปน
กรรมการของบริษัทดวย โดยจํ านวนกรรมการจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท
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2.6 โครงการในอนาคต

บริษัทจะมุงเนนการใหบริการสินเชื่ออุปโภคบริโภคแกลูกคารายยอย โดยจะขยายฐานลูกคา ชองทางการให
บริการ  รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาที่หลากหลาย  เนื่องจากบริษัทมั่นใจ
วาตลาดผูบริโภคในสวนนี้มีแนวโนมที่จะขยายตัวตอไป  ซึ่งบริษัทไดเตรียมพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับธุรกรรมดังกลาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้นนอกจากนี้  นโยบายการ
ยกระดับเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจยังคงเปนทางเลือกหนึ่งในแผนการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท  อยางไรก็ดีบริษัท
จะไมละเลยการพิจารณาโอกาสและทางเลือกอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีตนทุนที่ตํ่ ากวาและขั้นตอนที่รวดเร็วกวาซึ่งจะทํ าให
บริษัทสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจไดเชนเดียวกัน

สํ าหรับธุรกิจจัดการกองทุน บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพทีมผูจัดการกองทุนรวมทั้งระบบเทคโนโลยี
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดํ าเนินงาน ในธุรกิจบริการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทจะรักษา
คุณภาพการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยชั้นนํ าและจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการรวมมือทางธุรกิจที่มีกับ
ดอยช ซีเคียวริตี้สที่เร่ิมในปพ.ศ. 2545 บริษัทมีโครงการที่จะขยายการใหบริการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตใหแกลูกคา รวม
ทั้งจะมีการปรับปรุงธุรกิจที่อยูในตางประเทศโดยคํ านึงถึงสถานที่ตั้งและกลุมลูกคาเพื่อนํ ามาซึ่งผลกํ าไรที่สูงขึ้น

บริษัทตระหนักดีวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยสํ าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการ ในปพ.ศ. 
2545 บริษัทไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกใหมาทบทวนแผนกลยุทธของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอมท้ังไดมีแผนงาน
ของจุดที่ตองปรับปรุงในแผนกลยุทธเพื่อใหรองรับธุรกิจใหมและการขยายตัวของธุรกิจ ดวยแผนงานที่ชัดเจนบริษัทจะ
สามารถนํ ามาปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทางธุรกิจไดดีขึ้น ในสวนของขั้นตอนการทํ างานของฝายสนับสนุน
ธุรกิจก็จะมีการปรับปรุงเพื่อใหมีความสามารถในการตอบสนองลูกคาไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544  บริษัทมีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายและยังไมเปนที่ส้ินสุด 7 คดีคิด
เปนจํ านวนรวมประมาณ 331 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ทั้งนี้คดีเหลานี้เปนคดีที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจปกติทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทคาดวาบริษัทจะไมไดรับความเสียหายจาก
คดีฟองรองดังกลาว ในปพ.ศ. 2545 ไมมีคดีที่ไมสามารถประเมินผลกระทบจากความเสียหายเปนตัวเลขไดเกิด
ขึ้น  และไมมีกรณีใดที่กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของเปนคูความของบริษัท
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2.8.  โครงสรางเงินทุน  

หลักทรัพยของบริษัท

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,002,000,000 บาท เรียกชํ าระแลว
7,065,345,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 490,697,820 หุน หุนบุริมสิทธิ 215,836,680 หุน มูล
คาหุนละ  10 บาท

ข) ในปพ.ศ. 2542 บริษัทไดเพิ่มทุนโดยการออกหุนบุริมสิทธิจํ านวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
เสนอขายใหแกกระทรวงการคลัง 300 ลานหุนและผูรวมลงทุนสมทบ 300 ลานหุน ตามโครงการชวย
เหลือเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 หุนบุริมสิทธิดังกลาวสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1
หุนบุริมสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หุนบุริมสิทธิมี
สิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต

1. ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมี
สิทธิในการรับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย

 แมบริษัทไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด บริษัทอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กํ าหนดในวรรคกอนก็ได

 ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลยอนหลังสํ าหรับปที่บริษัทมิไดประกาศจาย

2. เมื่อมีการชํ าระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือ
หุนสามัญเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํ านวนหุนบุริมสิทธิที่แต
ละรายถือ

 กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กํ าหนดในวรรค
กอน ใหแบงทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผู
ถือหุนแตละราย

 กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวมาใน
วรรคแรกแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือ
หุนสามัญในอัตราเทากัน ตามสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุน ภายหลังหุนสามัญในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัด
ขาดทุนสะสม
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บุริมสิทธิทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนของผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหมีกํ าหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 เมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือหุน
สามัญ  และหุนบุริมสิทธิดังกลาวใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิยื่นคํ าขอ
แปลงหุนตามแบบที่บริษัทกํ าหนด และใหสงมอบใบหุนคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รายละเอียดหุนบุริมสิทธิที่ถือโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เชน ผู
บริหาร มีดังนี้

ชื่อ จํ านวนหุน
นายปลิว มังกรกนก 100,000
นายพิชัย ฉันทวีระชาติ 100,000
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 550,000
นายสุทัศน เรืองมานะมงคล 250,000
นางชญานทิพย ชูวณิชชานนท 150,000
นางสาวนัทธมน อิศราธรรม 70,000

ทั้งนีไมมีขอตกลงใดระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ
การบริหารงานของบริษัทและสาระสํ าคัญที่มีผลตอการดํ าเนินงาน

ค) ขอมูลเกี่ยวกับหุนกูหรือต๋ัวเงิน

ในปพ.ศ. 2542 บริษัทไดออกหุนกูชนิดดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผูถือ มูลคาที่ตรา
ไวหนวยละ 1,000,000 บาท หามไถถอนกอนกํ าหนด เวนแต ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย เพื่อขายใหแกกระทรวงการคลังตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2 ดังรายละเอียดตอไปน้ี

วันที่ออก วันครบกํ าหนด มูลคาที่ออกและยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

11 กุมภาพันธ 2542 11 กุมภาพันธ 2552 161 ลานบาท
28 พฤษภาคม 2542 28 พฤษภาคม 2552 170 ลานบาท

ขอจ ํากดัการโอนของหุนกูซึง่ไดจดไวกบัสํ านกังานคณะกรรมการก ํากบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัยเมื่อวัน
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มีดังนี้
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1. กรณีเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจะไมรับจดทะเบียน หรือดํ าเนินการใหนาย
ทะเบียนหุนกูไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใดๆ หากการโอนนั้นจะทํ าใหมีจํ านวนผู
ถือหุนกูในกรณีดังกลาวทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกวา 35 ราย ไมวา
หุนกูนั้นจะออกครั้งเดียวกันหรือไมก็ตาม

2. กรณีเสนอขายแกผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือท่ีมีลักษณะเฉพาะ บริษัทจะไมรับจดทะเบียน
หรือดํ าเนินการใหนายทะเบียนหุนกูไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาในทอดใดๆ ใหแกบุคคล
อื่นที่ไมใชผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิชนิดไมมีประกันมูลคารวม 3,000 
ลานบาทซึ่งจะครบกํ าหนดไถถอนในปพ.ศ. 2550 หุนกูดังกลาวประกอบดวย

 หุนกูจํ านวน 2 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 2,000 ลาน
บาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป

 หุนกูจํ านวน 1 ลานหนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000 ลาน
บาท ในปที่ 1 และ ปที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.5 ตอป ในปที่ 3 ถึงปที่ 5 มีอัตราดอก
เบี้ยลอยตัวเทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกลาวตอง
ไมนอยกวารอยละ 3.75 แตไมเกินรอยละ 5  รอยละ 5.5 และ รอยละ 6 ตอป ในปที่ 3  4 และ 5
ตามลํ าดับ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สํ าหรับหุนกูมูลคารวม 1,000 ลานบาท ตามขอ ข) ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในป
พ.ศ.  2550 กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2546 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) มีดังตอไปน้ี

จํ านวนหุนที่ถือ
ชื่อผูถือหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวม สัดสวนรอยละ

1. CDIB & Partners Investment
Holding (Cayman) Ltd.

41,500,000           80,000,000 121,500,000 17.19

2. Mizuho Corporate Bank, Ltd. 7,505,652 46,000,000 53,505,652 7.57
3. Deustche Bank 37,895,496 0 37,895,496 5.36
4. Goldman Sachs International 34,877,000 0 34,877,000 4.93
5. กลุมปฐพาณิชยโชติ 15,012,000 12,800,000 27,812,000 3.93
6. HSBC (Sigapore) Nominees Pte
Ltd

25,716,000 0 25,716,000 3.64

7. ธนาคาร กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) 20,000,000 0 20,000,000 2.83
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จํ านวนหุนที่ถือ
ชื่อผูถือหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวม สัดสวนรอยละ

8. Morgan Stanley & Co
International

16,028,100 0 16,028,100 2.27

9. กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ 14,993,700 463,700 15,457,400 2.19
10. บริษัท ไทนเอ็นวีดีอาร จํ ากัด 15,052,100 319,000 15,371,100 2.17

รวม 228,580,048 139,582,700 368,162,748 52.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํ ากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ไดออก NVDR ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํ านวน 3,103,800 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 0.44 ของทุนที่เรียกชํ าระแลวของบริษัท ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับผลประโยชน
จากหุนของบริษัทที่นํ าไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวน
กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting)  ดังนั้น หากมีการ
นํ าหุนของบริษัทไปออก NVDR เปนจํ านวนมาก จํ านวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง

อนึ่ง จํ านวนหุนของบริษัทที่นํ าไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งบริษัทไมสามารถควบ
คุมได ผู ลงทุนสามารถตรวจสอบจํ านวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยที่ 
www.set.or.th

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากผลประกอบการ รวมทั้งภาวะการเงินและเศรษฐกิจ

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ในอัตราที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากผลประกอบการ รวมทั้งภาวะการเงินและเศรษฐกิจ

http://www.set.or.th/
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2.9 การจัดการ

2.9.1. โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

1. ดร. พิสิฏฐ  ภัคเกษม                     ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. จอง-เยา  ลิน                            กรรมการ
3. ดร. ที.เ.ค  หยาง กรรมการ
4. นายเคอิจิ  โทริอิ                              กรรมการ
5. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร       กรรมการ
6. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต                    กรรมการอิสระ
7. นางกฤษณา  ธีระวุฒิ                    กรรมการอิสระ
8. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน              กรรมการอิสระ
9. นายปลิว มังกรกนก            กรรมการ
10. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กํ าหนดนโยบายและดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทและ
มติของที่ประชุมผูถือหุน

2. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. พิจารณากํ าหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
4. แตงตั้งกรรมการบริหาร
5. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย

1. นายปลิว  มังกรกนก  ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. จอง-เยา ลิน             กรรมการบริหาร
3. นายเคอิจิ  โทริอิ  กรรมการบริหาร
4. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการบริหาร

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอํ านาจหนาที่ในการดูแลการดํ าเนินธุรกิจทั่วไปตามนโยบายที่กํ าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท โดยมีความรับผิดชอบดังตอไปน้ี

1. พิจารณาและกํ าหนดกลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมและไดมาซึ่งกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม หรือ
ผลิตภัณฑใหม

2. พิจารณาคาตอบแทนพนักงาน
3. แตงตั้งผูบริหารระดับสูง
4. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจํ าป
5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายใหญ และ/หรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
6. ดูแลการทํ างานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
7. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมภายใตกรอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย

1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กรรมการตรวจสอบ

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานรายงานของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินกอนเผยแพร

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดวย

1. นายพิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. ดร.จอง-เยา ลิน กรรมการสรรหา
3. นายเคอิจิ โทริอิ กรรมการสรรหา
4. นายปลิว มังกรกนก กรรมการสรรหา

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. คณะกรรมการมีหนาที่ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัท และผูบริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการมีหนาที่สรรหาและแนะนํ าผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา

3. คณะกรรมการมีหนาที่ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดํ าเนินการในการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการมีหนาที่ดํ าเนินการขั้นตอนการประเมินผลงานคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวย

1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการอํ านวยการ
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3. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล หัวหนาสายวางแผนการเงิน บริหารความเสี่ยง และหัวหนา
สํ านักเลขานุการบริษัท

4. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน และระดมเงินออม
5. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย
6. นางชญานทิพย  ชูวณิชชานนท หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. วางกลยุทธการดํ าเนินธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจํ าป
2. ดูแลการจัดการและการปฏิบัติทางธุรกิจตามแผนงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
3. ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

2.9.2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร

บริษัทกํ าหนดกระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารดังตอไปน้ี:-

1. การสรรหาและแตงตั้งในระดับกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูคัดเลือกบุคคลที่ม
คุณสมบัติเหมาะสมและเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
นั้นเปนเพราะเพื่อเสริมสรางคุณภาพของคณะกรรมการ และขณะเดียวกันตองดํ ารงไวซึ่งความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะกรรมการ เพื่อเปนการสงเสริมใหการดํ าเนินธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อนึ่งในการแตงตั้งกรรมการนั้น กรรมการแตละทานตองไดรับการลงคะแนน
จากผูถือหุนที่มีสิทธิลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของที่ประชุมผูถือหุน

2. การสรรหาและแตงตั้งในระดับผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบอํ านาจใหแกคณะ
กรรมการสรรหา (Nomination Committee) ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ใหทํ าการสรรหาผู
บริหารอาวุโสที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแตงตั้ง
โดยพิจารณาจากความสามารถที่จะเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันใหแกบริษัท

นอกจากโครงสรางการจัดการดังกลาวขางตน  ยังมีเลขานุการบริษัท  ซึ่งทํ าหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน นํ าสงรายงานของบริษัท
ตอหนวยงานราชการและหนวยงานกํ ากับดูแลภายในระยะเวลาที่กํ าหนด  และงานในหนาที่อื่นๆ ตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ผูถือหุน จํ านวนกรรมการ
1. CDIB & Partners Investment Holding Corp  2  คน
2. Mizuho Corporate Bank Ltd. 1  คน
3. Deustche Bank , AG 1  คน
4. กรรมการอิสระ 4  คน
5.   ผูบริหาร 2  คน

2.9.3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร

 ในปพ.ศ. 2545 คาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมและบํ าเหน็จกรรมการรวม 14 ราย (รวม
กรรมการที่ลาออกระหวางปจํ านวน 4 ราย) เปนเงิน 2,880,000บาท

 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 11 ราย (รวมกรรมการบริหารที่ลาออกระหวางป
จํ านวน 2 ราย) เปนเงิน 75,970,000 บาท โดยอยูในรูปเบี้ยประชุม บํ าเหน็จกรรมการ เงินเดือน
และโบนัสซึ่งแปรตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท

คาตอบแทนอื่น ซึ่งผูบริหารตอไปนี้ไดรับ

1. โครงการออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกพนักงาน

 คณะกรรมการจัดสรรซึ่งไดรับมอบหมายจากผูถือหุนเปนผูกํ าหนดจํ านวนการจัดสรรใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิในแตละป และจะพิจารณาจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพของพนักงานแตละคน การจัดสรรใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกกรรมการของบริษัทจะไดรับการอนุมัติโดยผูถือหุน

 ผูบริหารของบริษัท (รวมผูบริหารที่เปนกรรมการของบริษัท) ไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนบุริมสิทธิ คิดเปนสัดสวนรอยละ 36 ของจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในปพ.ศ.
2545

2. เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสวนของบริษัท จํ านวนรวม 3,150,000 บาท
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2.9.4. การกํ ากับดูแลกิจการ

2.9.4.1 นโยบายและแนวทาง (Policy and Guideline)

บริษัทไดจัดทํ านโยบายและแนวทางของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อเสริมสรางการกํ ากับดูแล 
กิจการของบริษัทและบริษัทยอยใหเขมแข็ง นโยบายดังกลาวนอกจากจะมีเปาหมายเพื่อพิทักษสิทธิผล
ประโยชน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเสมอภาคกันแลว ยังเปนไปเพื่อสนับสนุนใหผูบริหารขององคกร
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

คณะกรรมการและผูบริหาร ไดดํ าเนินการตามนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

หลักการกํ ากับดูแลกิจการ

บริษัทไดจัดทํ า “แนวปฏิบัติในการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี” (Corporate Governance Guideline)  
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยครอบคลุมถึงประเด็นสํ าคัญๆ 
ของแนวทางปฏิบัติอันเปนเลิศเพื่อการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี  บทบาท และโครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัท การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีผลประโยชนรวม การเปดเผยขอมูล 
ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํ ารงตํ าแหนงและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

การรักษาสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเสมอภาค

บริษัท รักษาสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือ
สถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันทุกดาน  ทั้งในการรับรูขอมูลขาวสารของบริษัท การเขารวม
ประชุมผูถือหุน การเสนอขอคิดเห็นและสอบถามปญหาตางๆ

บริษัทไดเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองและมีความสํ าคัญที่ผูถือหุนควรทราบอยางโปรงใสและทัน
เวลาเพื่อประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุน  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํ ารายงานซึ่ง
แสดงถึงความรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลและงบการเงิน ควบคูไปกับรายงานของผูตรวจสอบ
บัญชีซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจํ าป

บริษัทไดมอบหมายใหสํ านักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธทํ าหนาที่เปนตัวแทนในการ
ประสานงานระหวางผูถือหุน นักวิเคราะห รวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งดํ าเนินการในทาง
ปฏิบัติตางๆ ใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวก  ไมเปนภาระตอผูถือหุนและสอดคลองกับหลัก
การกํ ากับดูแลกิจการที่ดี



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)

2.9- 7

การคุมครองสิทธิของผูมีผลประโยชนรวม

บริษัทมีนโยบายพิทักษสิทธิและผลประโยชนโดยเทาเทียมกันของผูมีผลประโยชนรวมทุกกลุมซึ่ง
ประกอบดวย ผูถือหุนและนักลงทุน ผูฝากเงินและผูกู  ผูบริหารและพนักงาน ลูกคาและคูคา ผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งสังคมสวนรวมที่บริษัทไดเขาไปมีบทบาทในการ
ดํ าเนินกิจกรรมตางๆ

บริษัทตระหนักดีถึงวัตถุประสงคและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ
กลุม  คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาถึงสิทธิตามกฏหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวนและดู
แลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเปนธรรม  รวมทั้งมีนโยบายสงเสริม
ความรวมมืออันดีระหวางกันเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน

การรักษามาตรฐานที่ดีของจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยและจริยธรรมแกพนักงานทุกระดับในองคกร  คณะกรรมการ
บริษัทยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมในการกํ ากับดูแลการบริหารกิจการ  กลาวคือ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และรวมรับผิดชอบความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแกบริษัท
เนื่องจากความบกพรองตอหนาที่   ดํ าเนินการใดๆ โดยชอบดวยเหตุผลเพื่อใหสามารถกํ ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทดวยความรูความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ  ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยในการปกปองผล
ประโยชนของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามบริคณหสนธิของบริษัทและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการจะดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดํ าเนินธุรกิจ    เร่ิมตั้งแตการจัด
วางโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ  ตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่
ดี   และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฎิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ บริษัท
ไดจัดทํ าคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) เพื่อเปนแนวทางแกพนักงานใหปฏิบัติตามกฏหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ประสิทธิภาพในการกํ าหนดนโยบาย กลยุทธและการกํ ากับดูแล

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบสูงสุดตอผลการดํ าเนินงานของบริษัท โดยการกํ ากับดูแลใหบริษัท
บรรลุเปาหมายทางธุรกิจตามกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดังนั้นจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่คณะ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงจะตองมีความเปนผูนํ า มีวิสัยทัศนและสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติงานซึ่งนํ า
เสนอโดยฝายบริหาร   ตลอดจนดูแลใหมีการสื่อสารเพื่อความชัดเจนในการนํ าไปปฏิบัติและกํ ากับดูแลให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและกลยุทธตามสภาวะการณ
อยางเหมาะสม
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ประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการแตละปมีการกํ าหนดตารางเวลาลวงหนา  ในการประชุมแตละครั้ง
ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางรอบคอบ และจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกทั้งผูบริหารในการนํ าเสนอเรื่องขออนุมัติ  และแกคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็น
อยางละเอียดถี่ถวน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอการดํ าเนินงาน   โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร และคณะอนุกรรมการที่มีความรูความชํ านาญและความสามารถเฉพาะดานเพื่อชวยปฏิบัติภารกิจ
บางสวนของคณะกรรมการ  โดยมีการกํ าหนดบทบาทและหนาที่ที่ชัดเจนของอนุกรรมการแตละคณะเพื่อ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดํ าเนินงาน เชน คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา  
เปนตน

คณะกรรมการมอบหมายหนาที่ในการกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานบางสวนใหแกคณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะดูแลติดตามผลการดํ าเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวม
ทั้งพิจารณากํ าหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทดวย   ผลประโยชนและคาตอบ
แทนที่บริษัทใหแกคณะกรรมการและผูบริหารมีความเหมาะสม ไมสูงจนเกินไปและสอดคลองกับอัตราทั่ว
ไปในธุรกิจเดียวกันเพื่อใหสามารถจูงใจและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาปฏิบัติหนาที่ใน
ตํ าแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัท    การกํ าหนดคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท
เปนไปอยางโปรงใส   มีการนํ าเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทในปพ.ศ. 2545 ไดแสดงไวใน 2.9.3 ประธานกรรมการของบริษัท ซึ่งเปนกรรมการอิสระจะเปนตัว
แทนของผูถือหุนรายยอย เชนในคณะกรรมการสรรหา ประธานบริษัทจะทํ าหนาที่แทนผูถือหุนรายยอยใน
การเลือกสรรกรรมการ

นอกเหนือจากตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทยังแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอีก 2 
ตํ าแหนง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารกิจการของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งดํ ารง
ตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหารดวย มีหนาที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธและแผนงานระยะยาว
ขององคกรเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน     และกรรมการอํ านวยการซึ่งทํ าหนาที่เปนประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการและดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการบริหารดวย  มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการและผลการ
ดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในระยะสั้น

ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการกํ ากับดูแลกิจการ

บทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  ครอบคลุมถึงการ
สรางระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีความนาเชื่อถือและมีความโปรงใส นับตั้งแตระดับคณะ
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กรรมการไดดูแลมิใหมีการมอบอํ านาจแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางไมมีขอจํ ากัด และใหมีการถวงดุล
อํ านาจอยางเหมาะสม   คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน  และมีกรรมการ
อิสระไมตํ่ ากวา 3 คน   โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเทียบเทากับมาตรฐานของกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกลาวสามารถแสดงความเห็นและ
การคัดคานไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตํ าแหนงประธานคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารแบงแยกจากกันโดยเด็ดขาด และ
ประธานคณะกรรมการของบริษัทมิไดดํ ารงตํ าแหนงบริหาร   ทั้งนี้เพื่อเปนการถวงดุลอํ านาจและปองกันมิ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํ านาจในการบริหารและการตัดสินใจอยางไมมีขอบเขต

แมวาคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายหนาที่การกํ ากับดูแลการปฏิบัติการแกคณะกรรมการ
บริหารและผูบริหารระดับสูง แตคณะกรรมการก็ยังคงความรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลโดยผานทางคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบวาบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะ
กรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทดํ ารง
ตํ าแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเปนหนวยงานอิสระซึ่ง
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546  โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมดวย  คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทในดานตางๆ  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    ระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ประกอบดวย 5 สวนหลัก ไดแก   องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  และระบบการติดตามผล  คณะ
กรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ
ของทางการ   นอกจากนี้รายงานการตรวจสอบประจํ าปของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดนํ าเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545  ใหขอสรุปวา
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตอขนาดและความเสี่ยงของธุรกิจแลว

รายการระหวางกัน

บริษัทกํ าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันโดยใชหลักเกณฑและเงื่อน
ไขไมแตกตางจากหลักเกณฑที่ใชกับบุคคลภายนอก และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับขอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการระหวางกันของบริษัทไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 ซึ่งผูสอบบัญชีไดทํ าการตรวจสอบแลว



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)

2.9- 10

2.9.4.2 การปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีในป 2545

นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส ความ
เทาเทียม ความรับผิดชอบ และ การควบคุมดูแล และ เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุก
ฝาย คณะกรรมการไดจัดทํ ารางของนโยบาย และแนวทางการกํ ากับกิจการที่ดีขึ้น แมโนบายและแนวทาง
ดังกลาวนี้เพิ่งจะไดถูกเขียนขึ้นมาอยางเปนทางการ ขอปฏิบัติในนโยบายและแนวทางไดถูกยึดถือปฏิบัติ
ในทิสโกมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน อยางไรก็ตามคณะกรรมการคาดวาการทบทวนนโยบายและแนว
ทางของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีจะเสร็จสมบูรณภายในครึ่งแรกของป 2546

สาระสํ าคัญของนโยบายและแนวทางครอบคลุมในเรื่องของ

 หลักจริยธรรม
 โครงสรางบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

นโยบายและแนวทางดังกลาวนี้ จะมีไวยึดถือปฏิบัติทั้งในบริษัทแม อันไดแก บริษัทเงินทุน ทิสโก 
จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

การรักษาสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเสมอภาค

บริษัท รักษาสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือ
สถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันทุกดาน  ทั้งในการรับรูขอมูลขาวสารของบริษัท การเขารวม
ประชุมผูถือหุน การเสนอขอคิดเห็นและสอบถามปญหาตางๆ

บริษัทไดเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองและมีความสํ าคัญที่ผูถือหุนควรทราบอยางโปรงใสและทัน
เวลาเพื่อประโยชนในการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุน  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํ ารายงานซึ่ง
แสดงถึงความรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูลและงบการเงิน ควบคูไปกับรายงานของผูตรวจสอบ
บัญชีซึ่งปรากฏอยูในรายงานประจํ าป

ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมดสองครั้งโดยเปนการประชุมสามัญหนึ่งครั้ง และ
วิสามัญหนึ่งครั้ง  โดยหมายกํ าหนดการนี้มีการจัดเตรียมไวลวงหนา บริษัทไดมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม
ที่มีการระบุสถานที่ เวลา และวาระการประชุมโดยมีความเห็นของกรรมการประกอบใหผูถือหุน 14 วันกอน
การประชุม ในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดใหมีความสะดวกแกผูถือหุน โดยไมใหมีความยุงยาก หรือ
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คาใชจายมากเกินไปในโอกาสที่จะศึกษาสารสนเทศของบริษัท และการเขารวมประชุมของผูถือหุน  ในทุก
การประชุม จะมีบันทึกการประชุมใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได บริษัทจะดํ าเนินการเพื่อใหมีผูประชุม
เขาประชุมเพียงพอ และเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํ านาจจากผูถือหุนใน
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได

ในการประชุมผูถือหุน ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนตรวจสอบ สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นในชวงเวลาที่พอเพียง ถึงเรื่องตาง ๆ ในวาระการประชุม

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

บริษัทมีนโยบายพิทักษสิทธิและผลประโยชนโดยเทาเทียมกันของผูมีผลประโยชนรวมทุกกลุม ซึ่ง
ประกอบดวย ผูถือหุนและนักลงทุน ผูฝากเงินและผูกู  ผูบริหารและพนักงาน ลูกคาและคูคา ผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งสังคมสวนรวมที่บริษัทไดเขาไปมีบทบาทในการ
ดํ าเนินกิจกรรมตางๆ

บริษัทตระหนักดีถึงวัตถุประสงคและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ
กลุม  คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาถึงสิทธิตามกฏหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวนและดู
แลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเปนธรรม  รวมทั้งมีนโยบายสงเสริม
ความรวมมืออันดีระหวางกันเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ยกตัวอยางเชน บริษัทไดประพฤติตามกรอบการดํ าเนินงานที่ซื่อสัตย และมีจรรยาบรรณตอลูกคา 
และในการแขงขันทางดานพนักงาน บริษัทใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด และ
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งใหโอกาสในความกาวหนาของอาชีพ ในการนี้บริษัทไดจางที่ปรึกษา
ภายนอกมาชวยดํ าเนินการเปนครั้งคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
ในสํ านึกตอความรับผิดชอบตอสังคมนั้น บริษัทไดจัดตั้งมูลนิธิทิสโก เพื่อชวยเหลือผูเดือดรอนจากความ
ยากจนและประสพภัย และมีกิจกรรมที่ชวยเหลือสังคมตางๆ เชนโครงการปลูกปา  เปนตน

ขอมูลสูสาธารณะ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจํ าป งบการเงินดังกลาวจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ว
ไปในประะเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทํ า รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํ ารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํ ารงรักษาไวซึ่ง
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ทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดํ าเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสํ าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว
ในรายงานประจํ าปแลว

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2545

คณะกรรมการตระหนักดีวา  ขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกํ าชับใหฝายบริหารดํ าเนินการ
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริงเชื่อถือได สมํ่ าเสมอและทันเวลา ซึ่งทางฝาย
บริหารของบริษัทไดใหความสํ าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ผูบริหารไดจัดใหมีการพบปะนัก
วิเคราะหประจํ าเปนรายไตรมาส พบนักวิเคราะหและผูลงทุนเปนราย ๆ ที่ขอเขาพบ รวมทั้งการออกเดิน
ทางไปประเทศตาง ๆ เพื่อพบปะผูลงทุนในตางประเทศ เพื่ออธิบายและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัท นอก
จากนั้นบริษัทยังไดจัดทํ าบทวิเคราะหของผูบริหาร ออกสูสาธารณะผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนรายไตรมาส

 ภาระผูนํ าและวิสัยทัศน

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตอผลประกอบการของบริษัท และมีหนาที่ดูแลการกํ าหนดแผนกล
ยุทธระยะยาวที่สะทอนถึงวิสัยทัศน และปรัชญาทางธุรกิจของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังรับผิดชอบ
ตอแผนธุรกิจระยะสั้น รวมทั้งเปาหมายที่วัดไดชัดเจน  คณะกรรมการยังไดติดตามผลการดํ าเนินงานอยาง
ใกลชิด ทั้งนี้คณะกรรมการที่ผานการเลือกสรรมา ลวนเเตเปนผูทรงคูณวุฒิ และมีความสามารถและเชี่ยว
ชาญในธุรกิจของบริษัท ที่ผานมา คณะกรรมการไดแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการมีภาวะผูนํ า วิสัยทัศน 
และกระบวนการตัดสินที่เปนเอกเทศ เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน ทั้งคณะกรรมการและผู
บริหารตางมีความเขาใจอันดีในธุรกิจของทิสโก ซึ่งเปนสิ่งสํ าคัญยิ่งในการวางแผน กํ ากับดูแล และให
นโยบายการประกอบธุรกิจ นํ าไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดตั้ง
กระบวนการทบทวนนโยบายและผลประกอบการดํ าเนินงานอยางสมํ่ าเสมอ บริษัทกํ าลังจัดตั้งแผนการสืบ
ทอดตํ าแหนง เพื่อใหประกอบการเปนไปอยางราบรื่น เมื่อมีการเปล่ียนผูบริหาร และการจัดตั้งกระบวนการ
ทบทวนแผนกลยุทธยามเมื่อสถานการณในการประกอบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสํ าคัญ
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แมวาคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตอการประกอบการของบริษัท  คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะ
อนุกรรมกรรมการเพื่อชวยคณะกรรมการบริหารการประกอบการและระบบควบคุมที่ใกลชิดยิ่งขึ้นเพื่อการ
เติบโตที่มั่นคง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการของบริษัทไดแสดงไวในหัวขอ 2.9.1

ในป 2545 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง สวนของหนาที่และ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการไดแสดงไวในหัวขอ 2.9.1 ทั้งนี้บทบาทและหนาที่ตลอดจนขั้นตอนของการทํ างาน ความ
สามารถและความเชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมการและผูบริหารตาง ๆไดมีการระบุอยางชัดเจน

ในการดํ าเนินการที่ทิสโก เร่ืองสํ าคัญตาง ๆ บางเรื่องตองไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการ เชนเรื่องการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเกิน 300 ลานบาทใหแกลูกคา และ การปรับโครงสรางหนี้ที่
อาจทํ าให เกิดผลขาดทุนเกิน 20 ลานบาท จํ าเปนตองไดรับอํ านาจอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทไดทํ าการจัดการองคกรใหม และโดยการจัด
ตั้งผูบริหารระดับสูงขึ้นสองตํ าแหนง อันไดแก  ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการอํ านวยการ  โดยที่
ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูกํ ากับดูแลนโยบายและกลยุทธของบริษัทในระยะยาว เพื่อสรางและปก
ปองผลตอบแทนแกผูถือหุน และกรรมการอํ านวยการดูแลเกี่ยวกับการจัดการบริษัทในแตละวัน โดยราย
งานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

แมวาคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายหนาที่การกํ ากับดูแลการปฏิบัติการแกคณะกรรมการ
บริหารและผูบริหารระดับสูง แตคณะกรรมการก็ยังคงความรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลโดยผานทางคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบวาบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ คณะ
กรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทดํ ารง
ตํ าแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเปนหนวยงานอิสระซึ่ง
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2546  โดยมีกรรมการตรวจ
สอบท้ังสามทานเขารวมประชุมดวย  คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในดานตางๆ  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    ระบบการควบคุมภายในดังกลาวประกอบดวย 
5 สวนหลัก ไดแก   องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  และระบบการติดตามผล  คณะกรรมการมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑของทางการ   นอกจาก
นี้รายงานการตรวจสอบประจํ าปของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545  ใหขอสรุปวาบริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมตอขนาดและความเสี่ยงของธุรกิจแลว
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บริษัทใหความสํ าคัญอยางมากตอระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุอันไมพึงประสงคในการประกอบธุรกิจ 
ระบบการรายงานความเสี่ยงไดถูกจัดตั้งขึ้น และมีการสงรายงานความเสี่ยงตาง ๆ ใหผูบริหารทราบทุกวัน

ในระดับปฏิบัติการ นโยบายและแนวทางการดํ าเนินงานไดถูกจัดทํ าขึ้นในแผนกตาง ๆ ในบริษัท 
และบริษัทลูกเพื่อใหการดํ าเนินการกาวหนาไปอยางมีระเบียบแบบแผนตรงตามแผน

ความสมดุลยของอํ านาจ

เพื่อที่จะใหมั่นใจไดวาบริษัทมีความสมดุลยของอํ านาจที่ดี ประธานคณะกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริหารที่ทิสโก แยกบุคคลกัน โดยที่ประธานคณะกรรมการบริหารเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้
เพื่อไมใหผูหนึ่งผูใดมีอํ านาจอยางเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจ

บริษัทมีกรรมการอิสระ 4  ทานจากกรรมการทั้งหมด 10 ทาน  ในคณะกรรมการ รายละเอียดของ
กรรมการ แสดงไวในหัวขอ 2.9.2 ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระอยูรอยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด  
กรรมการอิสระเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึง กรรมการอิสระเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระและเที่ยง
ตรงในการหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทเนนถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณของพนักงานทุกระดับและทุกคนในทิสโก ในระดับ
กรรมการ กรรมการทุกทานไดแสดงถึงความสามารถในการบริหาร ความขยันและเอาใจใสในลักษณะของ
กรรมการอยางเหมาะสม

ในระดับผูบริหาร โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการไดถูกจัดวางไว
เพื่อลดโอกาสในการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในระดับปฏิบัติการ บริษัทสงเสริมใหพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไดจัดทํ าคู มือปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual)  ขึ้นเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

การประชุมกรรมการและผลตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการแตละปมีการกํ าหนดตารางเวลาลวงหนา  ในการประชุมแตละครั้ง
ประธานคณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางรอบคอบ และจัดสรรเวลาอยาง
เพียงพอแกทั้งผูบริหารในการนํ าเสนอรายละเอียดและแกคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็น
อยางละเอียดถี่ถวน  นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการยังไดสนับสนุนารรมการใหแสดงความเห็นจาก
ประสพการณ และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ประชุม ซึ่งเปนการสนับสนุนใหกรรมการ ศึกษาขอมูลมาอยาง
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เพียงพอกอนเขาประชุม กรราการทุกทานเขาประชุมทุกครั้ง นอกจากมีสาเหตุจํ าเปน ซึ่งโดยมากในกรณีนี้
กรรมการจะสงตัวแทนที่มีความรูความสามารถใกลเคียงมาเขาประชุมแทน

ตามปกติบริษัทจะมีการประชุมกรรมการอยางนอยหกครั้งในหนึ่งป โดยมีหมายกํ าหนดการที่เตรียม
ไวลวงหนา นอกจากการประชุมทั้งหกครั้งแลว ยังมีการประชุมพิเศษในบางครั้งตามความจํ าเปนในการ
เชิญประชุมแตละครั้ง ในปที่ผานมามีการประชุมกรรมการทั้งส้ินเจ็ดครั้ง โดยมีการเรียกประชุมพิเศษหนึ่ง
ครั้ง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และเอกสารเกี่ยวกับวาระตาง ๆ ในการประชุมจะถูกสงใหกับ
กรรมการเจ็ดวันกอนการประชุม ตามปกติแลวการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาสองชั่วโมง โดยหนึ่งครั้งเปน
การนัดประชุมพิเศษ โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้

ครั้งที่ 1   เขารวมประชุม ...........7.......... คน   คิดเปน ...64.........… %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 2   เขารวมประชุม ...........9.......... คน   คิดเปน ...82.........… %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 3   เขารวมประชุม ...........7.......... คน   คิดเปน ...64.........… %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 4   เขารวมประชุม ...........8........... คน   คิดเปน ..73............ %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 5   เขารวมประชุม ...........7........... คน   คิดเปน ..64........…. %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 6   เขารวมประชุม ...........8.......... คน   คิดเปน ...73 ........... %  ของกรรมการทั้งหมด
ครั้งที่ 7   เขารวมประชุม ...........5........... คน   คิดเปน ..50............ %  ของกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมทุกครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยที่กรรมการจะไดดูทบ
ทวนได และบันทึกเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวเปนหลักฐาน โดยสํ านักเลขานุการของบริษัท จะมีหนาที่ดูแลจัด
การเรื่องเกี่ยวกับกรรมการ และการประชุม เพื่อใหสอดคลองกัน การกํ ากับดูแลกิจการที่ดีเลิศ

ในสวนของคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดมีหลักปฏิบัติที่ทํ าใหมั่นใจวา ไดมีการตั้ง
ขนาดและองคประกอบของผลประโยชนและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีความจูงใจที่เหมาะสม
เทียบกับอัตราทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน และสอดคลองกับประสพการณ และความสามารถเพื่อสามารถจูงใจ
และสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเขามาปฏิบัติหนาที่ในตํ าแหนงกรรมการและผูบริหาร คาตอบแทนผู
บริหารมีความสัมพันธอยางชัดเจนกับผลประกอบการในระบบที่โปรงใส และสื่อสารใหผูบริหารทราบอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้คาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารไดมีการนํ าเสนอตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ รายละเอียดคา
ตอบแทนและผูบริหารในป พ.ศ. 2545 และ 2544 ไดแสดงไวใน หัวขอ 2.9.3

2.9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

คูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ของบริษัทไดกํ าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และการไมใหความสํ าคัญ
ตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไมนํ าขอมูลภายในไป
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ใชเพื่อประโยชนสวนตน บริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ซึ่งกํ าหนดใหผูบริหาร
เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และขออนุมัติหรือรายงาน
ผูบังคับบัญชาและฝายกํ ากับกอนทํ ารายการซื้อขาย นอกจากนี้บริษัทยังกํ าหนดหามผูบริหารและผูมีสวน
รับรูขอมูลภายในซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 21 วัน กอนวันที่งบการเงินของบริษัทไดรับการ
เผยแพรตอสาธารณชนทุกเดือน โดยบริษัทมีมาตราการลงโทษหากพบวามีการนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนตามระเบียบของบริษัท

2.9.6. บุคลากร

บริษัทเงินทุนทิสโกมีพนักงานรวมทั้งหมดประมาณ 601 คน เปนพนักงานในแตละสายงานหลักได
ดังนี้

• สายระดมเงินออมและคาตราสารหนี้ 23    คน
• สายสินเชื่อและวานิชธนกิจ 48    คน
• สายสินเชื่อรายยอย 217  คน
• สายสนับสนุนและปฏิบัติการ 141  คน
• บริษัท งานบริหารสินทรัพย 172  คน

ซึ่งมีผลตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 รวมประมาณ 309 ลานบาท

ในระยะ 4 ปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาททางดานแรงงานที่สํ าคัญ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปพ.ศ. 2546 ระบบการบริหารงานบุคคลไปของบริษัทเขาสูหลักการบริหารโดยยึดหลักความ
สามารถ (Competency-based approach) เขามาใช  บริษัทไดแบงระดับของกลุมความสามารถเฉพาะ 
(competencies) ไว 3 ระดับ เพื่อนํ าบริษัทไปสูวิสัยทัศนที่วา “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” โดย
ความสามารถทั้ง 3 ระดับนี้ประกอบดวย ความสามารถหลักขององคกร ความสามารถหลักของผูนํ า ความ
สามารถหลักในงาน ส่ิงเหลานี้จะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงและศักยภาพในการดํ าเนินการทางธุรกิจ 
วัฒนธรรมองคกร และ คานิยม รวมไปถึงการดํ าเนินกิจกรรมตามหลักของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
ไดปรับการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหทุกขั้นตอนสอดคลองกับความสามารถที่ระบุ
ไว  โดยนับแตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ถูกตองจนถึงการฝกอบรม การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตํ าแหนง การวางแผนผูทดแทนงานและระบบการใหรางวัล
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บริษัทยังไดนํ าระบบ Broad Banding System มาใชในการจัดทํ าโครงสรางงาน และการบริหารคา
ตอบแทนเพื่อใหบริษัทมีความคลองตัวในการบริหารคนมากขึ้น ลดจํ านวนชั้นของการบังคับบัญชาลง และ
สนับสนุนการเติบโตในสายงานมากขึ้น

เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยรวม บริษัทเนนระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ 
(Performance Management) แนวใหมในทุกหนวยงานทั่วทั้งกลุมบริษัท บริษัทระบบใหมนี้ประกอบดวย
การกํ าหนดเปาหมายทางธุรกิจ ความสามารถที่ตองการของแตละสายงาน กระบวนการการใหขอมูลและ
การฝกสอนงาน การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการใหรางวัล ที่โยง
กับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถหลักของแตละบุคคลและทีมงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อที่จะสนับสนุน และ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับการบริหารโดยการยึดหลักความสามารถ 
แผนการพัฒนา และการเรียนรูทั้งหมดจะอยูในหลักของ  ความสามารถหลักขององคกร ความสามารถ
หลักของผูนํ า ความสามารถหลักในงาน ความเปนผูนํ าในธุรกิจ และฝายสนับสนุน รวมกับฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีการเชื่อมโยงบทบาทในการระบุความแตกตางของความสามารถหลัก ระหวางพนักงาน
แตละคน และ งาน จากนั้นจึงออกแบบการฝกอบรม และพัฒนาเฉพาะแบบ

การวัดผลของการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ โดยบริษัทเนน ความสามารถในการถายโอน
ความรู และทักษะที่ไดเรียนรูไปสูงานมากกวา จํ านวนของการฝกอบรม หรือจํ านวนพนักงานที่ไดรับการฝก
อบรม

สํ าหรับแผนระยะยาว ในป 2546 บริษัทไดนํ าแผนการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูง (Identify 
High-Flier) และแผนการพัฒนาผูนํ าเขามาใช (Leadership Development) บุคลากรในฝายทรัพยากร
บุคคล จะถูกพัฒนาใหเปนที่ปรึกษาภายใน และหุนสวนทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการบริหาร
ของบริษัท

การพัฒนาองคกร

เพื่อทีจ่ะเพิ่มมูลคาของผูถือหุน บริษัทจะผลักดันกลยุทธหนึ่งที่เลือกสรรแลวในปพ.ศ. 2546  คือการ
พัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ในปพ.ศ. 2544 บริษัทไดทบทวน และระบุ ทิศทางของธุรกิจใหม เพื่อท่ีจะเสริมสรางความแข็งแกรง
ดานความไดเปรียบในการแขงขัน กระบวนการนี้เร่ิมตนจาก การใหคํ าจํ ากัดความของ Direction 
statement ซึ่งไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมและ brand statement เพื่อกํ าหนดทิศทางการทํ างานของ
พนักงาน และ เพื่อการสื่อสารไปสูผูถือหุนไดอยางชัดเจน การสื่อสารและความหมายของ วิสัยทัศน ภารกิจ  
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และคานิยม ไดเนนยํ้ าและปลูกฝงเขาไปสูกระบวนการและกิจกรรมตางของพนักงาน เพื่อสนับสนุน
บรรยากาศการทํ างานที่ดี ความกระตือรือรน ความนาสนใจในการทํ างาน และ การรักษาบุคลากรที่มีผล
งานที่ดี

ความสอดคลองของกลยุทธ ถือเปนสวนที่ใหความสํ าคัญ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององคกร ฝายบริหารใหความสํ าคัญกับการปรับกลยุทธขององคกรใหสอดคลอง และทํ า
ใหมั่นใจวา การวัดผลการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นมีความหมายสํ าคัญตอธุรกิจ และเปนแนวทางที่ดีใหกับ
การประพฤติปฏิบัติของพนักงานตามขั้นตอนของกลยุทธอยางจริงจังซึ่งเปนหัวใจสํ าคัญของการดํ าเนิน
งาน บริษัทไดนํ าระบบ Balance scorecard เขามาเปนตัวชวยในการนํ ากลยุทธทางธุรกิจใหเกิดผลสํ าเร็จ 
และมีระบบการใหรางวัล ที่โยงกับเครื่องมือชี้นํ าที่ถูกกํ าหนดไวลวงหนาเปนตัวควบคุม

จากการใหคํ าจํ ากัดความใหมของวัฒนธรรม และคานิยมองคกร รวมกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม การบริหารเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับทั้ง ระดับบริหาร และพนักงานทุก
คน ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และผูบริหารระดับสูง จะใหความสํ าคัญกับ บทบาทของการนํ าการ
เปล่ียนแปลงมากขึ้น
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2.10 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546  โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ทั้งหมด 3 ทานเขารวมประชุมดวย  คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน
ตางๆ  จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    ระบบการควบคุมภายในดังกลาวประกอบดวย 5 สวนหลัก ได
แก องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสาร
สนเทศและการสื่อสารขอมูล  และระบบการติดตามผล  คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑของทางการ   นอกจากนี้รายงานการตรวจสอบประจํ าป
ของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2545 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545  ใหขอสรุปวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตอขนาดและ
ความเสี่ยงของธุรกิจแลว  ทั้งนิไมมีขอบกพรองใดๆของระบบการควบคุมภายในที่ตองการเเกไข
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2.11 รายการระหวางกัน  

2.11.1 รายละเอียดรายการระหวางกัน
ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. เงินกูยืม และเงินฝาก
1.1 ยอดเงินกูยืมคงเหลือที่บริษัท ให

กลุม ทรู-เวยกูยืมเงินตามสัญญาปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2545
ดังนี้
- บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด มีเงินกูยืม
เปนจํ านวน 171 ลานบาท ณ วันที่
31 ธนัวาคม 2544 แตไมเหลือเงินให
กูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545   

- บริษัท ไฮเวย จํ ากัด มีเงินกูยืมเปน
จ ํานวน 171 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธนัวาคม 2544 แตไมเหลือเงินให
กูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

- บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
จ ํากัด มีเงินกูยืมเปนจํ านวน 88 ลาน
บาท และ 50 ลานบาท

1. กลุมทรู-เวย อันประกอบ
ดวย
- บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
- บริษัท ทิสโกลิสซิ่ง
จํ ากัด

- บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
- บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด

- บริษัท ไทยคอมเมอร เชี่
ยล ออโต จํ ากัด

2. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก
จํ ากัด

3. บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนทิสโก จํ ากัด

1. กลุมทรู-เวยเปนกลุมบริษัทที่ทิสโกถือหุ นอยู 
รอยละ 100 (รอยละ 50 ในบริษัท ไทยคอม
เมอรเชี่ยล ออโต จํ ากัด) โดยไดรับหุนมาจาก
การตีทรัพยชํ าระหนี้ที่มีอยูกับทิสโก ผานการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามสัญญาที่ไดรับการ
อนุมัติและไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหง
ประเทศไทยในป 2543

2. บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด เปนบริษัทใน
เครือ ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100

3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด
เปนบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ
100 ผานบล.ทิสโก

1. เงินกูยืม และเงินฝาก
1.1 ยอดเงินกูยืมดังกลาวเปนยอดคงเหลือ ตาม

สัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
แลวตั้งแตป 2543  โดยตามสัญญาการปรับ
ปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวกลุ มทรู-เวยจะ
ทยอยชํ าระเงินกูโดยไมมีการกูยืมจากบริษัท
เพิ่มเติม

1.2 บริษัทรับฝากเงินจากบริษัทหลักทรัพย ทิสโก
จ ํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จํ ากัด โดยใหอัตราดอกเบี้ยเชนเดียว
กันกับลูกคาสถาบันทั่วไป



 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
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ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยทั้งสามบริษัทตกลงจายดอกเบี้ย
เงินกูยืมใหแกบริษัทตามราคาตลาด

1.2 ยอดเงินฝากจากบริษัทหลักทรัพย 
ทสิโก จํ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544 จ ํานวน 38 ลานบาท และ ณ วัน
ที่ 31 ธนัวาคม 2545 จ ํานวน 16 ลาน
บาท และยอดเงินฝากจาก บริษัทหลัก
ทรัพยจัดการกองทุน ทสิโก จํ ากัด ณ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2544 จํ านวน 10
ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม
2545 จํ านวน 2 ลานบาท



 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
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ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2. บริษัทใชบริการในการเปนตัวแทนใน

การเก็บหนี้จากบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
ตามสัญญาที่ทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2544 เพื่อให
บริษัททรู-เวยเขารับจัดการและบริหาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้
ตามสัญญากูยืม

บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด (ดรูายละเอียดตามขอ 1) บริษัทใชบริการการจัดเก็บและบริหารหนี้จาก
บริษัททรู-เวย จํ ากัด ซึ่งมีประสบการณในการทํ า
ธรุกิจเชาซื้อ รวมทั้งการจัดการบริหารและเรียก
เก็บหนี้โดยชํ าระคาตอบแทนใหกับบริษัททรู-เวย 
จ ํากัด ตามจริง ซึ่งเปนไปตามการดํ าเนินธุรกิจ
ตามปกติ

3. บริษทัใหบริการ งานการบัญชี งาน
บริหารความเสี่ยง และงานการวางแผน
และขาวสาร
ขอมูลเพื่อการบริหารแกบริษัทในเครือ
อันไดแก
- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด     
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก 
จํ ากัด

- บริษัท ไฮเวย จํ ากัด                   
- บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต
จํ ากัด

- บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด                 

1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก
จํ ากัด

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน  ทิสโก จํ ากัด

3. บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
4. บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล
ออโต จํ ากัด

5. บริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
6. บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด
7. บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด

(ดรูายละเอียดตามขอ 1) การใหบริการงานบัญชี งานบริหารความเสี่ยง
และงานการวางแผน และขาวสารขอมูลเพื่อการ
บริหาร แกบริษัทในเครือทิสโกนี้ ไดรับการ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังตามหนังสือตอบ
รับที่ กค 0303/40 ลงวันที่ 2 มกราคม 2545 เรื่อง
การขออนุญาตมีฐานขอมูลกลางรวมและให
บริการแกบริษัทในเครือ เพื่อเปนการลดตนทุนใน
การปฎิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพและเปนการสง
เสริม การบริหารความเสี่ยง และ Good
Corporate Governance



 บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
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ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
-บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
จํ ากัด

4. บริษัทใหบริการคํ้ าประกันเงินกูยืมส
วัสดิการพนักงานใหกับบริษัททรู-เวย 
จ ํากัด และบริษัท ทิสโกลิสซิ่ง จํ ากัด

1. บริษัททรู-เวย จํ ากัด
2. บริษัท ทิสโกลิสซิ่ง จํ ากัด

(ดรูายละเอียดตามขอ 1) การใหบริการคํ้ าประกันเงินกูที่ใหกับบริษัททรู-
เวย จํ ากัด และบริษัท ทิสโกลิสซิ่ง จํ ากัด เปน
บริการทางการเงินที่บริษัทใหตามปกติแกลูกคา
ทัว่ไป โดยบริษัทคืดคาใชจายในอัตราการคาปกติ

5. บริษัทใหบริการรับฝากทรัพยสินกับ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จ ํากัด ในฐานะผูฝากซึ่งไดรับมอบ
หมายจากกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ โดย
สัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินไดจัด
ท ําขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 จนถึง
วนัที่ 31 มีนาคม 2544

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํ ากัด

(ดรูายละเอียดตามขอ 1) เนื่องจากธุรกิจการจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
กํ าหนดใหตองมีผูดูแลทรัพยสินที่มีความนาเชื่อ
ถอื โดยบริษัทไดเปดใหบริการนี้แกลูกคาทั่วไป
และคาบริการที่บริษัทคิดกับบริษัทหลักทรัพยจัด
การกองทุน ทสิโก จํ ากัด เปนคาบริการที่คิดใน
อัตราสมเหตุสมผล

6. บริษัทไดวาจางบริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด เพื่อใหบริการดาน
งานธุรการสํ านักงานและบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสัญญา
บริการจัดทํ าเปนปตอป สัญญาฉบับลา
สุดจัดทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด

(ดรูายละเอียดตามขอ 1) บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํ ากัด เปน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการงานดานธุรการ
และเทคโนโลยี สารสนเทศ มีความชํ านาญเฉพาะ
ดาน คาบริการที่บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด คิดกับบริษัท และบริษัทในกลุม
ทิสโกนั้นจะคิดตามความเหมาะสม
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ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
7. บริษัทใหบริษัทในเครือเชาพื้นที่สํ านักงานโดยมีการ

ทํ าสัญญาเชาดังนี้:-
- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัท ทรู
เวย จํ ากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
และจะสิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2545

- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัท ทิส
โกลิสซิ่ง จ ํากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2543 และจะสิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2545

- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัท ทิส
โกลิสซิ่ง จ ํากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2544 และจะสิ้นสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2547

- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัท ไทย
คอมเมอรเชี่ยล ออโต จํ ากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวันที่ 1
มถินุายน 2545 และจะสิ้นสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม
2548

- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทหลัก
ทรัพยจัดการกองทุน ทสิโก จํ ากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวัน
ที ่1 มกราคม 2544 และจะสิ้นสุดเมื่อ 30
พฤศจิกายน 2545

1. บริษัท ทรูเวย จํ ากัด
2. บริษัท ทิสโกลิสซิ่ง จํ ากัด
3. บริษัท ไทยคอมเมอรเชี่ยล ออโต
จํ ากัด

4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ทิสโก จํ ากัด

(ดรูายละเอียดตามขอ 1) บริษัทใหบริษัท ทรเูวย จํ ากัด, บริษัท ทิสโกลิสซิ่ง
จํ ากัด, บริษัท ไทยคอมเมอรเชี่ยล ออโต จํ ากัด,
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด
เชาพื้นที่สํ านักงานเพื่อใชในการดํ าเนินธุรกิจตาม
ปกติ โดยคิดคาเชาและคาบริการตามราคาตลาด
ซึ่งสมเหตุสมผล และรายการดังกลาวไดผาน
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว
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ลักษณะและขนาดของรายการ บคุคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
- สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทหลัก
ทรัพยจัดการกองทุน ทสิโก จํ ากัด ซึ่งทํ าขึ้นเมื่อวัน
ที ่1 ธันวาคม 2545 และจะสิ้นสุดเมื่อ 30
พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ รายการระหวางกันที่เปดเผยนี้ สวนใหญเปนรายการที่บริษัท ทํ ากับบริษัทในเครือที่บริษัทถือทางตรง และทางออม ในอัตรารอยละ 100 ยกเวนกรณีของบริษัท ไทยคอมเมอรเชี่ยล ออโต จํ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุนใน
อัตรารอยละ 50  

ทั้งนี้ในรายการระหวางกัน ไมมีการจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ และไมมีกรณีที่บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง
ถือหุนในบริษัทยอย และ บริษัทรวมเกินรอยละหา
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2.11.2 มาตราการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายงานระหวางกัน

บริษัทไดมีการก ําหนดมาตราการและขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน เชนการใหบริการ
ดแูลเก็บรักษาสินทรัพย การใหเชาพื้นที่สํ านักงาน การบริหารความเสี่ยงและการเงิน จะพิจารณาดวยความ
สมเหตุสมผลโดยใชหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งเปนไปตามปกติไมแตกตางกับหลักเกณฑที่ใชกับบุคคลภาย
นอก

สํ าหรับรายการระหวางกันเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินนั้น บริษัทไมมีนโยบายที่จะทํ ารายการประเภทนี้
กับบริษัทในเครือเพิ่มอีก รายการระหวางกันที่ปรากฏอยูนี้ เปนผลมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยแลว

สํ าหรับรายการระหวางกันเกี่ยวกับการรับฝากเงินนั้น บริษัทพิจารณารับฝากเงินจากบริษัทในเครือ
โดยใหอัตราดอกเบี้ยเชนเดียวกับการรับฝากเงินจากลูกคาสถาบันทั่วไป

2.11.3 นโยบายการทํ ารายงานระหวางกันในอนาคต

บริษัท มนีโยบายที่จะใหบริการเชาพื้นที่สํ านักงาน, บริการดูแลรักษาสินทรัพย, บริการบริหารความ
เส่ียงและการเงิน, และบริการรับฝากเงิน ตอไปในอนาคต โดยการทํ ารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทจะ
กํ าหนดเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และเปนไปตามราคาตลาด

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยงและการไดมา หรือจํ าหนายไปซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัท
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2.12 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

2.12.1. สรปุฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานในระยะ 5 ปที่ผานมา
ขอมูลสํ าคัญทางการเงิน 2545 2544 2543 2542 2541
ผลประกอบการ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,369 3,112 3,234 3,459 4,820
คาใชจายในการกูยืม 1,267 1,345 1,579 2,134 5,002
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,102 1,767 1,656 1,325 -181
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 518 171 59 4,993 1,516
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,761 1,457 1,148 816 -759
     คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมอื่นๆ 903 764 642 982 795
     กํ าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย 625 201 359 -2 1,066
    คาธรรมเนียมจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 7 4 -25 -244 -506
    รายไดที่มิใชดอกเบี้ยอื่นๆ 225 487 172 81 18
คาใชจายการดํ าเนินงาน 1,964 2,038 1,682 1,294 1,264
    คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 811 752 676 418 322
    คาใชจายดํ าเนินงานอื่นๆ 1,153 1,287 1,006 876 941
กํ าไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,382 1,015 1,063 -4,146 -3,720
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,154 839 885 -4,474 3,850

ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม 49,212 47,059 40,802 43,727 41,844

     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ 40,637 32,689 27,598 27,058 33,300

     รายไดดอกเบี้ยคางรับ 112 202 206 259 74

     รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 6,362 9,361 8,302 12,446 6,153

เงินกูยืมจากประชาชน 30,944 35,458 31,219 30,896 30,530

เงินกูยืมจากธนาคาร 3,264 2,695 2,215 1,623 3,565

เงินกูยืมจากตางประเทศ 53 57 89 716 2,989

สวนของผูถือหุน 7,812 6,689 5,546 4,403 2,975
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ขอมูลสํ าคัญทางการเงิน 2545 2544 2543 2542 2541
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได* 3,846 2,507 3,831 5,004 14,144
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ* 4,232 2,151 2,108 1,071 2,902

ขอมูลอื่นๆ ที่มิไดแสดงอยูในงบการเงิน
มูลคาซ้ือขายหลักทรัพยจากธุรกิจนายหนา 160,772 90,405 65,782 138,223 71,461
สินทรัพยภายใตการบริหารกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 31,743 36,613 42,469 39,443 29,960

เทียบรายหุนที่มูลคาปรับลด
กํ าไร/ขาดทุน สุทธิ 1.60 1.17 1.26 -6.39 -38.43
มูลคาหุนตามบัญชี 10.25 9.53 7.92 6.29 29.69
ราคาตลาด  หุนสามัญ       สูงสุด 30.00 22.75 31.75 61.50 46.50
                                        ต่ํ าสุด 15.50 9.80 10.25 9.70 3.50
                                        ณ สิ้นป 22.40 16.20 15.50 30.50 14.25
                    หุนบุริมสิทธิ   สูงสุด 28.00 22.00 28.75 50.00 -
                                         ต่ํ าสุด 15.30 9.80 10.25 20.50 -
                                        ณ สิ้นป 22.60 15.60 14.75 28.00 -
ผลตอบแทน
กํ าไร (ขาดทุน) กอนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,672 1,010 945 519 -2,334
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,154 839 885 -4,474 3,850
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย 2.35% 1.90% 2.10% -10.50% -8.1

อัตราสวนทุน
เงินกองทุน   ขั้นที่ 1 7,193 5,911 4,962 3,940 2,873
                    ขั้นที่ 2 848 492 885 577 0
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS) 19.45% 17% 16% 14% 8%
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 254.32 273% 178% 71% 262%

จํ านวนพนักงาน (คน)** 1,292 1,198 1,179 1,107 632
*ป 2541-2542 เปนตัวเลขเฉพาะบริษัทเงินทุน
**จํ านวนพนักงานป 2541 ยังไมรวมพนักงานในกลุมบริษัท ทรู-เวย
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หมายเหตุ รายละเอียดเกีย่วกับ งบดุล งบกํ าไรขาดทุน และ กระแสเงินสด สามารถดูไดจาก 
เอกสารแนบ รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 รายละเอียดของอายุของลูกหนี้
เทียบกับนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัท รวมถึงมาตรการการตามลูกหนี้ที่มีปญหา สามารถดูไดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.12.2 อตัราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร

2545 2544 2543
อัตรากํ าไรขั้นตน 59.72% 50.30% 45.26%
อัตรากํ าไรสุทธิ 23.57% 20.57% 20.08%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 15.92% 13.71% 17.80%
อัตราดอกเบี้ยรับ 8.38% 8.81% 9.73%
อัตราดอกเบี้ยจาย 3.50% 3.75% 4.71%
สวนตางอัตราดอกเบี้ย 4.88% 5.06% 5.00%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน* 17.42% 8.16% 12.31%
* ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากหลักทรัพย และ กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย

อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน

2545 2544 2543
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย 4.37% 4.02% 3.92%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 2.40% 1.91% 2.09%
อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.10เทา 0.09 เทา 0.10 เทา

อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

2545 2544 2543
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 5.30 เทา 6.04 เทา 6.36 เทา
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม 120.76% 85.55% 83.26%
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก 133.70% 92.19% 89.41%
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม 74.74% 87.83% 88.55%
อัตราการจายเงินปนผล 0% 0.00% 0.00%
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อตัราสวนคุณภาพสินทรัพย

2545 2544 2543
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม 10.41% 5.58% 6.07%
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม -1.13% 0.06% 1.06%
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอ
สินเชื่อรวม

4.13% 5.22% 9.94%

อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม 0.27% 0.62% 0.75%

ขอมลูตอหุนและอัตราการเติบโตของธุรกิจ

2545 2544 2543
ขอมูลตอหุน
มลูคาตามบัญชีตอหุน 10.25 บาท 9.53 บาท 7.92 บาท
กํ าไรสุทธิตอหุน 1.60บาท 1.17 บาท 1.26 บาท
เงินปนผลตอหุน 0 บาท 0 บาท 0 บาท
อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม 4.94% 15.33% -6.69%
หนี้สินรวม 2.98% 14.51% -10.34%
รายไดจากการขายหรือบริการ 20.10% -3.73% -2.45%
คาใชจายดํ าเนินงาน -3.65% 21.18% 29.98%
กํ าไรสุทธิ 37.62% -5.27% n.m.

2.12.3 ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

รายงานการวิเคราะหของฝายบริหาร

ในปพ.ศ. 2545 ธุรกิจของกลุมทิสโกมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคง การปรับกลยุทธและ
โครงสรางการดํ าเนินธุรกิจประกอบกับสภาวะตลาดที่ดีขึ้น  สงผลใหมีการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ   
ธรุกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  และการทํ ากํ าไรจากการขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น

กํ าไรสุทธิของบริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) ในปพ.ศ. 2545    คิดตามวิธีราคาทุน (cost 
method) เพิ่มขึ้นรอยละ 217  จาก 201 ลานบาทในปกอนหนาเปน 635 ลานบาทโดยมีรายไดจากดอก
เบีย้และเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 เปน 1,577 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของ
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ปริมาณสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการลดลงของตนทุนรอยละ 8.3   นอกจากนี้ บริษัทยังมีกํ าไรจากการขาย
หลักทรัพยซึ่งเปนเงินลงทุนของบริษัทเปนจํ านวนถึง 508 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุน 13 ลานบาท
ในปพ.ศ. 2544  ในขณะเดียวกันผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 
37.6 เปน 1,154 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายไดในทุกประเภท และการลดลงของคาใชจาย

รายงานการวิเคราะหของฝายบริหารนี้อยูบนพื้นฐานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ของ
บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบดุลรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544  โดยวิธีตามสวนไดเสีย (equity method)  งบการ
เงนิรวมนี้ประกอบไปดวยสถานะการเงินรวมและผลประกอบการของ 12 บริษัท ไดแก บริษัทเงินทุน ทิสโก 
จ ํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด   TISCO Securities Hong Kong Ltd.    TISCO Global 
Investment Holdings Ltd.  TISCO Securities UK Ltd.   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด  
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด   บริษัท ทสิโก ลิสซิ่ง จํ ากัด   บริษัท ไฮเวย จํ ากัด   บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต 
จ ํากดั  และ บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด  และ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด

ฐานะการเงิน  (วิเคราะหเปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2544)

 สินทรัพย

สินทรัพย  บริษทัมสิีนทรัพยรวมในปพ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เปน 45,156 ลานบาท ถึงแมวา 
ปริมาณเงินใหกูยืมและลูกหนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 เปน 34,589 ลานบาท  แตสินทรัพยรอการขาย และเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยลดลงจากการทํ ากํ าไรตามโอกาสและสภาวะตลาดที่เหมาะสม ในขณะที่สินทรัพยรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เปน 49,212 ลานบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย  เงินลงทุนสุทธิของบริษัทในปพ.ศ. 2545 ลดลงรอยละ 17.1 เปน 10,619 
ลานบาท จากการทํ ากํ าไรตามสภาวะตลาดขาขึ้น เงินลงทุนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยลดลงรอยละ 32 
เปน 6,326 ลานบาท โดยที่รอยละ 41 เปนเงินลงทุนระยะสั้น  เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทยอยแบงไดดัง
นี้

เงินลงทุนแยกประเภท รวม 6,362 ลานบาท

ป 2545 รอยละของเงินลงทุน
ตราสารหนี้ 55
ตราสารทุน 42
ลูกหนี้รับซื้อจาก ป.ร.ส. 3
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คาใชจายเพื่อการลงทุน  ในปพ.ศ. 2545 บริษัทมีรายจายเพื่อการลงทุน 71 ลานบาท  นอยกวา 92 
ลานบาทในปกอนหนา ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะบริษัทมีแผนการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล และ
ระบบบริหารความเสี่ยง อาทิเชน บริษัทมีการพัฒนา ระบบการบัญชี และระบบขอมูลภายใน รวมทั้งการ
พฒันาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความพยายามพัฒนาดานผลิตภัณฑและบริการ อยางไรก็ดี ผล
ตอบแทนจากการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเหลานี้ไมสามารถคํ านวนออกมาเปนจํ านวนไดโดยตรง

เงินใหกูยืมและลูกหนี้  ในปพ.ศ. 2545 เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 เปน 
34,589 ลานบาทในขณะที่หากรวมบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 25.5 จาก 32,385 ลานบาทในป
พ.ศ. 2544 เปน 40,637 ลานบาท  ในป 2545 อัตราสวนปริมาณเงินใหกูยืมและลูกหนี้ตอสินทรัพยรวม
เพิม่จากรอยละ 69 เปนรอยละ 82.6  บริษัทและบริษัทยอยมีการกระจายเงินใหกูยืมไปสูธุรกิจที่หลาก
หลายดังแสดงในตารางขางลางนี้

เงินใหกูยืมและลูกหนี้แยกประเภท รวม 40,637 ลานบาท

ป 2545 รอยละของเงินใหกูยืมและ
ลูกหนี้

เชาซื้อ 58
กอสรางและอสังหาริมทรัพย 8
การผลิตและการพาณิชย 9
การเคหะ 7
การบริการและสาธารณูปโภค 7
อื่น ๆ 11

ดอกเบี้ยคางรับ  บริษทัมดีอกเบี้ยคางรับในปพ.ศ. 2544 จํ านวน 84 ลานบาท ลดลงรอยละ 54.6 
จาก 185 ลานบาท สํ าหรับดอกเบี้ยคางรับของบริษัทและบริษัทยอย มีจํ านวน 112 ลานบาทหรือรอยละ 
0.3 ของเงินกูยืมสุทธิ  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่รอบคอบระมัดระวังบริษัทไดหยุดการรับรูรายไดดอก
เบี้ยและตัดออกจากบัญชีและรับรูรายไดดังกลาวตามเกณฑเงินสดที่ไดรับชํ าระในสวนของสินเชื่อธุรกิจ 
บญัชกีารใหกูยืมหลักทรัพย และสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่คางชํ าระเกิน 1 เดือน  2 เดือนและ 3 เดือน ตาม
ลํ าดับ

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได   บริษทัและบริษัทยอย ใหความสํ าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพของเงินให
กูยืมในทุกสวนของธุรกิจ และไดพยายามดํ าเนินการเรงรัดการฟนฟูหนี้สิน  โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
จากค ํานิยามของธนาคารแหงประเทศไทยในปพ.ศ. 2545 ลดลงรอยละ 6.8 อยูในระดับประมาณ 1,764 
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ลานบาท สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหนี้ในปพ.ศ. 2545  คิดเปนรอยละ 4.6 ลดลงจากรอย
ละ 5.7  การลดลงของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอยเกิดจากการลดลงของหนี้ที่ไมกอ
ใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเคหะในปพ.ศ. 2545   กลาวคือสินเชื่อเพื่อธุรกิจไดปรับปรุงหนี้
เปนจํ านวน 3,746 ลานบาทและสินเชื่อเคหะไดปรับปรุงหนี้ไปเปนจํ านวน 567 ลานบาท

หากคํ านวณตามกฎใหมของธนาคารเเหงประเทศไทยโดยการนํ าหนี้เสียที่มีการสํ ารองครบเต็ม
จ ํานวนแลวกลับเขามาคํ านวณ  หนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดของบริษัทในปพ.ศ. 2545 เทากับ 3,846 ลานบาท
คดิเปนรอยละ 9.45 ของปริมาณสินเชื่อรวม   เนื่องจากหนี้เสียที่นํ ากลับมานี้มีการสํ ารองครบทั้งหมดแลว 
วธิกีารคํ านวณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแบบใหมนี้จึงไมเกิดผลกระทบใดๆ กับบริษัท เชน คาใชจายเพื่อการ
สํ ารองเผื่อหนี้สูญ  เนื่องจากตามนโยบายของบริษัท กองทุนสํ ารองเผื่อหนี้เสียเหลานี้จะถูกหักลางออกไป
ตอเมื่อมีการชํ าระคืนหนี้เปนเงินสดเทานั้น

หนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตามธุรกิจ รวม 3,846 ลานบาท

ป 2545 รอยละของหนี้ที่ไมกอให
เกิดรายไดรวม

สินเชื่อธุรกิจ 53.8
สินเชื่อเพื่อการเคหะ 22.4
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต                                5.1
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 3.7
สินเชื่ออื่น ๆ 15.1

เงินสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คิดเปนจํ านวน 3,856 
ลานบาท แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,792 ลานบาทและเงิน
สํ ารองทั่วไปตามนโยบายการตั้งสํ ารองของบริษัท จํ านวน 1,064 ลานบาท   รวมแลวคิดเปนรอยละ 82.1 
ของเงินสํ ารองรวมของบริษัทและบริษัทยอยจํ านวน 4,695 ลานบาท  นโยบายการตั้งสํ ารองของบริษัทและ
บริษัทยอยเปนไปอยางรอบคอบโดยเงินสํ ารองจะถูกตัดออกไปตอเมื่อมีการชํ าระเงินจริงเทานั้น   ดวย
นโยบายดังกลาวเงินสํ ารองของกลุมทิสโกจึงสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยถึงรอยละ 
173

สินทรัพยรอการขาย การฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยสงผลตอความสํ าเร็จของการขายสิน
ทรัพยรอการขาย   โดยบริษัทมียอดสินทรัพยรอการขายลดลงรอยละ 41.3 เหลือเปนจํ านวน 1,308 ลาน
บาท  ในขณะที่สินทรัพยรอการขายของทั้งกลุมลดลงรอยละ 41.1 เปน 1,316 ลานบาท
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 หนี้สิน

สวนของหนี้สินโดยรวมของบริษัทลดลงรอยละ 1.2 เปน 37,776 ลานบาท ในขณะที่ รวมสวนของ
หนีสิ้นของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เปน 41,400 ลานบาท โดยจํ าแนกเปนกลุมหลักๆ ไดดังนี้

สวนของหนี้สินแยกประเภท รวม 41,400 ลานบาท

ป 2545 รอยละของหนี้สินรวม
เงินกูยืมจากประชาชน 75
หุนกู 12
ธนาคารและสถาบันการเงิน 8
อื่น ๆ 5

หุนกู  บริษทัไดออกหุนกูจํ านวน 3,000 ลานบาท และ 1,800 ลานบาทเพื่อเสนอขายตอสถาบันและ
บคุคลทั่วไปในเดือนกรกฎาคมและตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามลํ าดับ   การออกหุนกูนี้เปนสวนหนึ่งของแผน
การเพิ่มหนี้สินระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในอนาคต  หุนกูดังกลาวทํ าใหเกิดความสม
ดุลระหวางระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน

เงินกูยืมและเงินฝาก  บริษัทยังคงนโยบายการใชแหลงเงินทุนจากเงินฝาก  สภาพคลองจากหุนกูทํ า
ใหเกิดความยืดหยุนในการลดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินฝากและปริมาณเงินฝากที่ตองการ  เงินฝากของ
บริษทัลดลงในชวงครึ่งปหลังเปนจํ านวนรอยละ 13.7 จาก 35,331 ลานบาทในปพ.ศ. 2544  เหลือ 30,492 
ลานบาท ในปพ.ศ. 2545 บริษัทมีนโยบายขยายฐานเงินฝากรายยอยเพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ในกลุมลูกคา  ในสวนของเงินกูยืมและเงินฝากของบริษัทและบริษัทยอยไดลดลงรอยละ 12.7 เปน 30,944 
ลานบาทในปพ.ศ. 2545

 สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํ านวน 7,379 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 ในขณะที่สวนของผูถือหุน
ในบริษทัและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.8 จาก 6,689 ลานบาท ในปพ.ศ. 2544 เปน 7,812 ลานบาท ใน
ปพ.ศ. 2545 ซึ่งเปนผลจากกํ าไรสุทธิที่มีจํ านวน 1,154 ลานบาท ในปพ.ศ. 2545 อัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยภายใตมาตรฐาน BIS ของบริษัทอยูที่รอยละ 19.5  และเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบล. ทิส
โกอยูที่อัตรารอยละ 254
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 การวิเคราะหงบกํ าไรขาดทุนโดยสรุป

การวเิคราะหนี้อยูบนพื้นฐานของงบกํ าไรขาดทุนของปพ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2544  โดย
ในปพ.ศ. 2545 บริษัทมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เปน 3,033 ลานบาท  บริษัทและบริษัทยอยมีราย
ไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 เปน 3,863 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดและการลดลงของ
คาใชจายโดยตรง ทั้งในบริษัทและบริษัทยอย โครงสรางรายรับของบริษัทและบริษัทยอยแสดงมีราย
ละเอียดตามแผนภูมิขางลางนี้

รายไดสุทธิแยกประเภท รวม 3,863 ลานบาท

ป 2545 รอยละของรายไดสุทธิ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 55
กํ าไรจากการลงทุนในหลักทรัพย 16
คาธรรมเนียม 23
อื่นๆ 6

รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้นรอยละ 
17.9 เปน 1,577 ลานบาท สํ าหรับบริษัทและบริษัทยอย รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.3 จาก 3,112 ลานบาท เปน 3,369 ลานบาทตามการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อ  ขณะทีค่าใชจายในการ
กูยมืลดลงรอยละ 5.8 จาก 1,345 ลานบาท เปน 1,267 ลานบาท เปนผลใหรายไดสุทธิจากดอกเบี้ยและ
เงนิปนผลกอนหักสํ ารอง เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 จาก 1,767 ลานบาท เปน 2,102 ลานบาท

คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยยังคงดํ าเนินนโยบายการตั้งเงินสํ ารองอยาง
ระมัดระวัง ผูบริหารไดตัดสินใจเรงการตั้งสํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอันอาจมีขึ้นในอนาคตโดยลงรายจาย
ในสวนของรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จํ านวนทั้ง
ส้ิน 465 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 198 ลานบาทในปพ.ศ.  2544  ในขณะที่รายการหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสญูของบริษัทและบริษัทยอยในปพ.ศ. 2545 มีจํ านวน 518 ลานบาทเปรียบเทียบกับ 171 ลานบาทในป
พ.ศ. 2544

รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย  รายไดที่ไมใชดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทในปพ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 57.1 
จาก 927 ลานบาทเปน 1,456 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากกํ าไรจากเงินลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตรา
สารทนุ  สํ าหรับรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 20.9 เปน 1,761 ลานบาท 
โดยเกดิจากกํ าไรจากเงินลงทุนจํ านวน 625 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 211.1 จากปพ.ศ. 2544  นอกจากนี้คา
ธรรมเนียมจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยยังเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 104.8 เปน 353 ลานบาท   สวนคา
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ธรรมเนียมและบริการอื่นๆ ลดลงเล็กนอยจาก 592 ลานบาทในปพ.ศ. 2544 เปน 550 ลานบาทในปพ.ศ. 
2545   เนือ่งจากการเลื่อนกํ าหนดการเสนอขายหุนของลูกคาอันเกิดจากสภาวะตลาดไมอํ านวย ทํ าใหคา
ธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาตํ่ ากวาที่คาดไว

คาใชจายในการดํ าเนินกิจการ ในขณะที่ธุรกิจขยายตัวอยางนาพอใจ คาใชจายในการดํ าเนินกิจ
การในปพ.ศ. 2545 ลดลงรอยละ 3.1 เปน 1,964 ลานบาทจาก 2,038 ลานบาท ในปพ.ศ. 2544 โดยเกิด
จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานของธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจจัดการกองทุน และการปรับปรุงการ
ทํ างานดานเทคโนโลยี

กํ าไรสุทธิ จากการขยายตัวทางธุรกิจสวนแบงการตลาดและรายไดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายใน
การดํ าเนินงานลดลง  ทํ าใหกํ าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 37.6 จาก 839 ลานบาทใน
ปพ.ศ. 2544 เปน 1,154 ลานบาท ในปพ.ศ. 2545  กํ าไรตอหุนปรับลด คิดเปน 1.6 บาท ในปพ.ศ. 2545 
จาก 1.17 บาท ในปพ.ศ. 2544 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 36.8

 การวิเคราะหกระแสเงินสด โดยสรุป

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของบริษัทไมมีความแตกตางจากปที่ผานมา ยกเวนยอดเงินสด
สุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดํ าเนินงานซึ่งลดลง 7,728 ลานบาท เปนผลจากการปรับเปล่ียนแหลงที่มาของเงิน
ทนุ จากการกูยืมและรับฝากจากประชาชน มาอยูในรูปของการออกหุนกู จํ านวน 4,800 ลานบาท นอกจาก
นีใ้นปที่ผานมา บริษัทไดใหกูยืมแกสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 600 ลานบาท

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท ดังตอไปน้ี

ธุรกิจเงินทุน: ธุรกิจเงินทุนประกอบดวย ธรุกิจเชาซื้อ  สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเคหะมีรายไดดอกเบี้ย
และเงินปนผลสุทธิกอนหักคาเผื่อหนี้สูญของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 21.2 เปน 983.9 ลาน
บาท  คาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 338 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.4 จากการ
ขยายตวัของธุรกิจรายยอย  กํ าไรจากเงินลงทุนในปพ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 40.7 เปน 49.5 ลานบาท
จาก 35.2 ลานบาทในปพ.ศ. 2544

เชาซือ้: บริษัทและบริษัทยอยดํ าเนินกิจการธุรกิจเชาซื้อภายใตบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด  บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และ บริษัท ไทย คอมเมอรเชียลออโต 
จํ ากัด  ในป 2545 ยอดขายรถยนตเพิ่มขึ้นอยางมาก คดิเปนรอยละ 40 โดยประมาณ  ดวยความสามารถ
และความชํ านาญในธุรกิจ บริษัทไดขยายธุรกิจและฐานลูกคาเชาซื้อ ธุรกิจใหมของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
38.5 รวมจํ านวน 17,968 ลานบาท ธรุกจิโดยรวมขยายตัวรอยละ 48.7 เปน 24,654 ลานบาทในป2545
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ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท รวม 24,654 ลานบาท

รอยละของปริมาณธุรกิจเชาซื้อรวม
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) 79.1
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด 14.1
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 4.7
บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 1.7
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด 0.4

สินเชื่อธุรกิจ: สํ าหรับธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ บริษัทมุงเนนการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
เพื่อลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  นอกจากนี้ แนวทางการอนุมัติสินเชื่อใหมไดเปนไปอยางเขมงวดและรอบ
คอบ โดยสวนใหญมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมพื้นฐาน  ปริมาณสินเชื่อรวมของบริษัทในปพ.ศ. 2545 เปน
จ ํานวน 11,750 ลานบาท

ดวยการมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของสินทรัพยในปพ.ศ. 2545  ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบ
ธรุกิจสามารถปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสํ าเร็จเปนจํ านวน 3,746 ลานบาท  โดยจํ านวน 3,009 ลานบาท 
เปนการปรับปรุงสินเชื่อลวงหนาและ 654 ลานบาทเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  
สวนที่เหลือเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของหนี้ที่ตัดออกไปจากบัญชีแลวในไตรมาสแรกของป จากการ
คํ านวณหนี้เสียตามเกณฑเดิมของธนาคารแหงประเทศไทย   หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธุรกิจสินเชื่อ
ธรุกจิลดลงรอยละ 9 เปน 756 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.2 ของสินเชื่อธุรกิจรวม   หากคํ านวณตาม
เกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทยแลว หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจะเทากับ  2,069 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 17.6 ของสินเชื่อธุรกิจรวม    อยางไรก็ตามการคํ านวณตามเกณฑใหมดังกลาวไมทํ าใหเกิดผล
กระทบใดๆ ตอรายไดหรือคาใชจายของบริษัทดังที่ไดกลาวไวขางตน

สินเชื่อเคหะ บริษัทใหความสํ าคัญกับคุณภาพของสินทรัพยและการฟนฟูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
มากกวาปริมาณการเติบโตของปริมาณสินเชื่อ เนื่องจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงทํ าใหกํ าไรจากสวนตาง
ของดอกเบี้ยนอยลง ตามกฎการคํ านวณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑเดิม ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดลดลงรอยละ 15 เปน 746 ลานบาท หรือรอยละ 21.6 ของการใหสินเชื่อเคหะทั้งหมด  ตามเกณฑ
ค ํานวณแบบใหมปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจะเทากับ 861 ลานบาทหรือรอยละ 25 ของปริมาณสิน
เชื่อเคหะทั้งหมด  อางไรก็ตามการคํ านวณตามแบบใหมดังกลาวไมทํ าใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอรายไดหรือ
คาใชจายของบริษัทดังที่ไดกลาวไวขางตน

สินเชื่อรายยอย : สินเชื่อรายยอยประเภทอื่นๆ  ไดแก สินเชื่ออเนกประสงค เปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตน
โดยเปนการขยายตลาดจากฐานลูกคาของธุรกิจเชาซื้อและธุรกิจอื่น ๆ ในกลุมทิสโก สินเชื่อรายยอยเพิ่มขึ้น
รอยละ 33.5 จากฐานที่เพิ่งเริ่มตนเปน 349 ลานบาทในปพ.ศ. 2545
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ธุรกิจหลักทรัพย: ธรุกจิหลักทรัพยประกอบดวย ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  วาณิชธนกิจ  
ดํ าเนินการภายใต บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด   TISCO Securities Hong Kong Ltd. (TISCOHK), 
TISCO Global Investment Holdings Ltd. (TISCOGIH)  และ TISCO Securities UK Ltd. (TISCOUK)

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย : บล. ทสิโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพกับทั้งลูกคาสถาบัน และ
ลูกคารายยอยโดยไดรวมมือกับดอยชแบงกซึ่งเปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจทั่วโลกในการพัฒนาคุณ
ภาพของงานวิจัยและขยายชองทางการประกอบธุรกิจไปยังตางประเทศ นอกเหนือจากที่อยูภายใตการ
บริหารงานของ TISCOHK และ TISCOUK  ในขณะเดียวกัน บริษัทไดพัฒนาธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยทาง
อินเตอรเน็ต เพื่อรองรับฐานลูกคารายยอย อีกทั้งยังคงมุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน
และบรรษัทภิบาล  ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 78  จาก 90.4 พัน
ลานบาท ในปพ.ศ. 2544 เปน 161 พันลานบาทในปพ.ศ. 2545   สวนแบงการตลาดของบริษัทหลักทรัพย
เพิม่ขึน้จากรอยละ 2.9  เปน รอยละ 3.9 ในปพ.ศ. 2545   นอกจากนี้การกํ าหนดคาธรรมเนียมขั้นตํ่ าใน
การซื้อขายหลักทรัพยที่รอยละ 0.25 ยิ่งสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 
188 เปน 304.4 ลานบาท  ถงึแมวาปริมาณธุรกิจจาก sub-broker จะหมดไปเนื่องจากตางก็ไดรับใบ
อนญุาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยเต็มรูปแบบชวงครึ่งของปพ.ศ. 2545  ปริมาณธุรกิจของบล.ทิสโกยังคง
เพิม่สูงขึน้   โดยมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.69 ในปพ.ศ. 2544 เปนรอยละ 2.47 ในปพ.ศ. 
2545  สํ าหรับธุรกิจหลักทรัพยในตางประเทศเนื่องจากภาวะตลาดไมเอื้ออํ านวย  ทํ าใหมีผลขาดทุน 38 
ลานบาทในปพ.ศ. 2545 ตอเนื่องจากผลขาดทุน 9 ลานบาทในปพ.ศ. 2544

ปริมาณซื้อขายหลักทรัพยของบล.ทสิโก แยกตามประเภทลูกคา รวม 161 พันลานบาท

ป 2545 รอยละของปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยรวม

ลูกคารายยอย 37
ดอยชแบงก และลูกคาตางประเทศ 18
ลูกคาสถาบันในประเทศ 11
ลูกคาอินเทอรเน็ต 9
บริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิก และอื่น ๆ 25

วาณิชธนกิจ: บล.ทิสโกยังคงรักษาจุดยืนระดับแนวหนาในธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยไดเปนตัวแทนจัด
จ ําหนายและรับประกันการจัดจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนหลายรายในปพ.ศ. 2545    สรางรายไดคาธรรม
เนียมสุทธิจํ านวน 68 ลานบาท
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การลงทุนในหลักทรัพย: เนื่องจากสภาวะคึกคักของตลาดในชวงครึ่งปแรก และอัตราดอกเบี้ยที่ลด
ลงอยางตอเนื่องในครึ่งหลังของปพ.ศ. 2545  สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถทํ ากํ าไรจากเงินลงทุน
เปนจ ํานวน 366 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 98.5 จาก 121 ลานบาทในปพ.ศ. 2544

ธุรกิจจัดการกองทุน : ธรุกจิจัดการกองทุนอยูภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ทิสโก จํ ากัด (บลจ.ทิสโก)  ซึ่งเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายทั้งใน กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กอง
ทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีสินทรัพยกองทุนภายใตการบริหาร
จ ํานวนรวม 39.3 พันลานบาท โดยไดรับความไววางใจจากจํ านวนลูกคาเพิ่มมากขึ้น และมีผลกํ าไรจํ านวน 
73.2 ลานบาท ในปพ.ศ. 2545

บลจ. ทิสโกดํ าเนินธุรกิจจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพมาเปนระยะเวลานานกวา 30 ป  ไดรับความ
ไววางใจจากทั้งองคกรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ  โดย ณ ส้ินปพ.ศ. 2545 สินทรัพยของกองทุนสํ ารองเลี้ยง
ชพีภายใตการบริหารมีจํ านวน 31.7 พันลานบาท มีสมาชิกประมาณ 220,807 รายจาก 1,198 บริษัท

บลจ.ทิสโกมีกองทุนรวม 19 กองทุน  คิดเปนสินทรัพยภายใตการบริหารรวมจํ านวน 3.6 พันลาน
บาท เพิม่ขึ้นรอยละ 20 จาก 2.9 พันลานบาท ณ ส้ินปพ.ศ.  2544  เพื่อตอบรับนโยบายสงเสริมการออม
ระยะยาว บลจ. ทสิโก ไดออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นอีกจํ านวน 3 กองทุน ในปพ.ศ. 2545

สํ าหรับกองทุนสวนบุคคล บลจ.ทิสโกมุงเนนการขยายฐานลูกคาของกองทุนสวนบุคคลตั้งเแตเร่ิม
ประกอบธุรกิจกองทุนสวนบุคคลในปพ.ศ. 2543  ณ ส้ินปพ.ศ. 2545 สินทรัพยกองทุนสวนบุคคลภายใต
การบรหิารคิดเปนจํ านวน 4 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 70 เมื่อเทียบกับ 2.4 พันลานบาท ณ ส้ินปพ.ศ. 
2544

จากสภาพตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยยังอยูในเกณฑตํ่ า บลจ.ทิสโกมีแผนการ
ขยายฐานลูกคา โดยยังคงไวซึ่งความชํ านาญในการลงทุนและการปฏิบัติการ

กองทุนภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก รวม 39.3 พันลานบาท

ป 2545 รอยละของปริมาณสินทรัพย
ภายใตการบริหาร

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 81
กองทุนสวนบุคคล 10
กองทุนรวม 9
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การบริหารความเสี่ยง

ในปพ.ศ. 2545 บริษัทไดพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสมดุล ใน 3 เร่ืองหลัก คือ การ
ประเมินความเสี่ยงองคกร นโยบายและหลักปฏิบัติ และโครงสรางพื้นฐานสํ าหรับการบริหารความเสี่ยง  
ในดานการประเมินความเสี่ยงองคกร บริษัทไดจัดใหมีระบบการทํ าการประเมินความเสี่ยงในภาวะวิกฤต 
(Stress Testing) ของฐานะความเสี่ยงทั้งองคกร นอกจากนี้บริษัทยังไดทํ าการศึกษาอยางละเอียดถึง
ความเสี่ยงดานการกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ของสินเชื่อและเงินลงทุนทั้งหมด ตลอดจนพัฒนา
แนวทางการควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในภาคอุตสาหกรรม (Sector Concentration Risk) 
อยางรัดกุม ดานนโยบายและหลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาแผนการจัด
การสภาพคลองในภาวะฉุกเฉิน

ในดานโครงสรางพื้นฐาน บริษัทไดมีการพัฒนาใน 2 สวนหลัก คือ ระบบการจัดการฐานขอมูล และ
ความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง  บริษัทไดพัฒนาระบบฐานขอมูล (Data 
Warehouse) เพือ่สนบัสนุนการปรับกระบวนการจัดลํ าดับความนาเชื่อถือ (Credit Scoring) ในสวนธุรกิจ
รายยอยใหสามารถอนุมัติการใหสินเชื่อออนไลน ในขณะเดียวกันไดมุงเนนการศึกษาและวิจัยเพื่อการ
พัฒนากลยุทธสํ าหรับกฏเกณฑดานความเสี่ยงและเงินกองทุน

ในอนาคต  บริษัทจะดํ าเนินการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพือ่ตอบสนองความตองการขององค
กรและกฏเกณฑจากทางการอยางตอเนื่อง  บริษัทใหความสํ าคัญอยางมากกับการไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง อีกทั้งยังมุงพัฒนาเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงในกระบวนการควบคุมดู
แลการประเมินเงินกองทุนสํ าหรับรองรับความเสี่ยง และการสรางวินัยดานความเสี่ยงจากกระบวนการ
ตลาดเพื่อใหบรรลุมาตรฐานสูงสุด   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ความเสี่ยงหลักของบริษัทประกอบไป
ดวยความเสี่ยงดานสินเชื่อและความเสี่ยงดานตลาด โดยสามารถวัดคาความเสี่ยงตอเงินกองทุนไดเปน
จ ํานวน 1,771 ลานบาทและ 1,514 ลานบาทตามลํ าดับ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99    สํ าหรับชวง
ระยะเวลา 1 ปขางหนา ที่ระดับความเสี่ยงนี้บริษัทมีเงินกองทุนสวนเกินอยูถึงมากกวารอยละ 50 ของเงิน
กองทุนทั้งหมด
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2.13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110
โทร. 0-2359-1200-1 โทรสาร  0-2359-1259-63

ผูสอบบัญชี : นาย ณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพ ฯ 10110
โทร. 0-2264-0777  โทรสาร 0-2264-0789-90

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
(การออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ชั้น 8 อาคารทิสโกทาวเวอร
ที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ) 48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ ฯ 10500

โทร. 0-2266-6677  โทรสาร 0-2266-6688
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การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับน้ีแลว ขอรับรองวา ขอ
มูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ อัน
อาจทํ าใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย

ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียว
กัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

1. นายปลิว มังกรกนก กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ………………………………
 

2. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการ และกรรมการบริหาร ………………………………

3. นายเคอิจิ โทริอิ กรรมการและกรรมการบริหาร ..……………………………..
 

4. นายจองเยา ลิน กรรมการและกรรมการบริหาร ……...……………………….

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เลขานุการบริษัท ..............................................
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม
 ประธานกรรมการ, ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหา

70 Ph.D. (Dev. Economics)
University of Pittsburgh
USA.
M.A. Development Economics
Harvard University
USA.

-  2545-ปจจุบัน

2544- ปจจุบัน

2538-ปจจุบัน

 ปจจุบัน

2542-2545

2541-2545

2539-2541

2532-2537

ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
     และประธานคณะ กรรมการสรรหา
     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
     บริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํ ากัด
ที่ปรึกษาฝายบริหาร
     บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํ ากัด
รองประธานกรรมการ
     บริษัท วีนีไทย จํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
     บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
     บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     แหงชาติ
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2. นายปลิว มังกรกนก
 กรรมการ,  ประธานกรรมการ

บริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร,
กรรมการสรรหา และกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามผูกพัน

55 M.B.A. (Finance)
University of California Los Angeles
USA.
M.S. (Industrial Engineering)
Stanford University
USA.
ประกาศนียบัตร Chairman 2000
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
ประกาศนียบัตร Directors Certification
Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

500,400 2545-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

2544

2541-2544

2541-2544

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,  ประธานเจาหนาที่
บริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
ผูกพัน

     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการ
บริษัท ไทยออยล จํ ากัด

กรรมการ
     บริษัท เฟลปดอดจ ไทยแลนด จํ ากัด
รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูมีอํ านาจลง
นามผูกพัน
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการอํ านวยการ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2536-2541 กรรมการอํ านวยการ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

3. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร
กรรมการ

40 B.A.
Carlton College, Northfield
USA.

- 2545-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2542-2544

2541-2542

2538-2541

กรรมการ
     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
Managing Director, Head of Global Equities, Asia

Pacific ex-Japan
Deutsche Securities Asia Limited

Managing Director, Head of Global Equities,
Switzerland

 Deutsche Bank AG
Managing Director

UBS
Executive Director

SBC  Warburgs
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

 ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

4. นางกฤษณา ธีระวุฒิ
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

 53  M.B.A. (Marketing)
 University of Wisconsin-Madison
USA.
 หลักสูตรอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
 

 12  2545-ปจจุบัน
 

 2529-ปจจุบัน
 

 

 2541-2545
 

 2539-2541
 

 

 

 

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร
 บริษัท ถาวรอุดร จํ ากัด
 บริษัท โภชนาอุตสาหกรรม จํ ากัด
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

5. ดร.ที.เค.หยาง
  กรรมการ
 

 49  Ph.D. (Graduate School of Business
Administration)
 National Chengchi University
 Taiwan

 

 -  2545-ปจจุบัน
 

 2545-ปจจุบัน
 

 2544-2545
 

 

 2542-2544
 

 

 2545
 

 2541-2544
 

 2540-2544
 

 2535-2540
 

 กรรมการ
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 President
      China Development Industrial Bank (CDIB)
 กรรมการ, กรรมการสรรหา และกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
ผูกพัน

 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ, กรรมการบริหาร , กรรมการสรรหา และ
กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน

  บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 Vice Chairman
 China United Trust and Investment Corporation
 Senior Executive Vice President

Southeast Asia Investment Holding Corp.
 Senior Vice President & General Manager
 China Development Industrial Bank
 Vice President & General Manager
 China Development Industrial Bank
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

 ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

6.  ดร. จองเยา ลิน
 กรรมการ,  กรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหา และกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามผูกพัน

 51  Ph. D. (Finance)
 University of Lowa
 USA.

 -  2545-ปจจุบัน
 

 

 ปจจุบัน
 

 2544-2545
 

 2542–2544
 

 2541
 

 

 กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกรรมการ
ผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน

      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 President
     CDIB & Partners Investment Holding Corp., Taiwan
 กรรมการและกรรมการบริหาร
 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 Chairman
 Service Corporation Maserlink Securities, Taiwan
 Chairman
 Investment Advisory Corporation, Taiwan
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

7.  นายเคอิจิ  โทริอิ
 กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหา และกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามผูกพัน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.B.A. Centre d’Etude Indestrelle
Switzerland
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2545–ปจจุบัน
 

 

 2545-ปจจุบัน
 

 2543-2545
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
ผูกพัน

 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 Managing Executive Officer
 Mitzuho Corporate Bank, Ltd.
 Managing Executive Officer and General Manager of

the New York Branch and the Cayman Branch
 The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

8. นายทาคาซึกึ  มูราอิ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
(ลาออก 24 มี.ค.2545)
 

 

 60
 

 M.B.A.
 University of Pennsylvania
 USA.
 B.A. (Economics)
 Hitotsubashi University
 Japan
 

 

 

 -  2541-ปจจุบัน
 

 2541-2545
 

 2540-2541
 

 2538-2540
 

 

 

 Senior Managing Director
      The Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., Japan
 กรรมการ และกรรมการบริหาร
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 Managing Director
      The Dai-Ichi Kangyo Bank Limited
 Director and General Manager
      The Dai-Ichi Kangyo Bank Limited
       London Branch, UK.
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

9.  นายชุงหมิน ลู
 กรรมการ (ลาออก 7 มี.ค. 2545)

 45  M.S. (Industrial Administration)
 Carnegie Mellen University
 USA.

 -  2542-2545
 

 ปจจุบัน
 

 

 2541-2544
 

 2540-2541
 

 2538-2540

 กรรมการ
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 Senior Vice President
  Overseas Business, China Development Industrial

Bank
 Vice President (Credit & Research)
 China Development Industrial Bank
 General Manager
 Meicer  Semiconductor Corp.
 Director
 Merrill Lynch  Investment
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่
ถือในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

10. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต
กรรมการ

57 M.B.A.
Northern Illinois University
USA.
B.A. (Accounting)
Chulalongkorn University
วุฒิบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.รุ 38)

-  2545-ปจจุบัน

 ปจจุบัน

2544

2543-2545

2542-2543
2540-2542

2539-2540

 กรรมการ
      บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
     สํ านักปลัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการ และกรรมการสรรหา
     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 อธิบดี
     กรมธนารักษ
 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 ผูตรวจราชการ
     กระทรวงการคลัง
 รองอธิบดี
     กรมสรรพสามิต
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

11. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

 59  B.Com.(Accountancy)
 University of New South Wales
Australia
 นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 หลักสูตรอบรมกรรมการบริษัทกับความ
รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.
2543
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

 200,000  2542-ปจจุบัน
 

 2541-ปจจุบัน
 

 2539-ปจจุบัน
 

 2532-ปจจุบัน
 

 2532-ปจจุบัน
 

 2542-ปจจุบัน
 

 2542-ปจจุบัน

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท
 กรรมการ
 บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักศ
 กรรมการ
 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
 บริษัท อีสตเอเซียติ๊ก (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัท ไทยอกริฟูดส จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
 บริษัท บางกอกแรนซ จํ ากัด
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

12. นายรพี  อสัมภินพงศ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

        (ลาออก 25 ต.ค.  2545)

59 ปริญญาบัตรและเข็มรัฎฐาภิรักษ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุน 40
M.A. (Economics)
Central Missouri State University
USA.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2543-2545

ปจจุบัน

2542-2544

2540-2542

2538-2540

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารประจํ ากลุม Southeast Asia ใน
ธนาคารโลก

รองอธิบดี
กรมศุลกากร

ผูอํ านวยการ
  สํ านักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
ผูอํ านวยการสํ านักแผนภาษี
กรมศุลกากร
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

13.  นายธงชัย ลํ่ าซํ า
   กรรมการ

        (ลาออก 30 ก.ย. 2545)

57 M.Sc. (Industrial Engineering)
Illinois Institute of  Technology
USA.
B.Sc.(Chemical Techonolgy)
Chulalongkorn University
Advanced Management Program
Harvard Business School
USA.

- 2526-ปจจุบัน

2537-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน

2533-ปจจุบัน

2515-ปจจุบัน

2541- 2545

2538-2541

 กรรมการผูจัดการ
     บริษัท ล็อกซเลย จํ ากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ
     บริษัท ล็อกซเลย บรอดคาสท แอนด มีเดีย จํ ากัด
 ประธานกรรมการ
     บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด
 กรรมการ
     บริษัท ล็อกซเลย พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนนจํ ากัด
 กรรมการผูจัดการ
     บริษัท เอกภาวี จํ ากัด
 กรรมการ
     บริษัท สินเสือปา จํ ากัด
 กรรมการ
     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ
     บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
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ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

14. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการอํ านวยการ และ
กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน

53 B.B.A. (Finance)
Marshall University
USA.

182,136 2545-ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

2544-2545

2544

2541-2544

2538-2541

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการอํ านวยการ และ
กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน

     บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการ

บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํ ากัด
กรรมการ

บริษัท แอกซาประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการ

อํ านวยการ และกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการและผูชวยกรรมการอํ านวยการ และกรรมการ
บริหาร

 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการ

บริษัท อเมริกันแอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด
ผูชวยกรรมการอํ านวยการ

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
                                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1

- 16 -

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

15. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล
หัวหนาสายวางแผน, การเงิน,
บริหารความเสี่ยง และหัวหนา
สํ านักเลขานุการบริษัท

45 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 นิติศาศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีและ
 การเงิน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประกาศนียบัตร Directors Certification
 Program
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

630,000 2544-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2542-2545

ปจจุบัน

2541-2544

2540-2541

2537-2540

หัวหนาสายวางแผนการเงิน, บริหารความเสี่ยง  และหัว
หนาสํ านักเลขานุการบริษัท
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการ
TISCO Global Investment Holdings Ltd.

กรรมการ
TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd.

กรรมการ
TISCO Securities UK Co., Ltd.

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก จํ ากัด

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูชวยกรรมการอํ านวยการสายวางแผน และควบคุม
     การเงิน
  บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ผูอํ านวยการอาวุโส-สายวางแผนและควบคุมการเงิน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
หัวหนาการวางแผน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
                                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1

- 17 -

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

16. นางชญานทิพย  ชูวณิชชานนท
หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

150,000 2545–ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

2543–ปจจุบัน

2541-2542

2540-2541

2538-2540

หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

อนุกรรมการพิจารณาแนวทางดานเทคโนโลยี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย

กรรมการกลุมบริหารเทคโนโลยี่สารสนเทศ
     สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด

ผูชวยกรรมการอํ านวยการสารเทคโนโลยี และธุรการ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

ผูอํ านวยการฝายอาวุโสสายเทคโนโลยี และธุรการ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
                                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1

- 18 -

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

17. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม
หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม

49 บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศนียบัตร Directors Certification
Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

70,000 2545-ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน

2540-2544

2538-2540

หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย

ผูแทนกรรมการ
สมาคมบริษัทเงินทุน

ผูอํ านวยการอาวุโสสายควบคุมสินเชื่อ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

หัวหนาปฏิบัติการวาณิชธนกิจ
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
                                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1

- 19 -

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

18.นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ
 หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย, หัว
หนาบริหารสินทรัพย และรักษา
การหัวหนาสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

 49  บัญชีมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 บัญชีบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นิติศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 95,044  2545-ปจจุบัน
 

 

 2544
 

 2535-2543
 

 

 

 

 หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย, หัวหนาบริหารสินทรัพย
และรักษาการหัวหนาสายสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม

 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการผูจัดการ
 บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด
 ผูชวยกรรมการอํ านวยการสายปฏิบัติการสินเชื่อราย
ยอย

 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
                                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1

- 20 -

ชื่อผูบริหาร อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด จํ านวนหุนที่ถือ
ในบริษัท

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

19.  นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล
 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหาร
เงินและระดมเงินออม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41  M.S. (Finance & Banking)
 University of Wisconsin
 USA.
 M.B.A. (Finance)
 Western Illinois University
 USA.

 500,200  2545-ปจจุบัน
 

 2543-2544
 

 

 2541-2543
 

 2540-2541
 

 2537-2540

 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน และระดมเงินออม
 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
 สายการลงทุนในหลักทรัพย
 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
 ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการลงทุนในหลักทรัพย
  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
 ผูอํ านวยการอาวุโสสายการลงทุนในหลักทรัพย
 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
 หัวหนาฝายการลงทุนในหลักทรัพย
 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

20.  นางสาวชุตินธร ไวกาสี
หัวหนาบัญชี

40 บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

314 2545-ปจจุบัน

2540-2544

หัวหนาบัญชี
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

ผูชวยหัวหนาบัญชี
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
(เอกสารแนบ 2)

1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

ประเภทธุรกิจหลักทรัพย

รายชื่อกรรมการ บริษัทหลักทรัพยทิสโก
จํ ากัด

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม

ทิสโก จํ ากัด
นายสถิตย อองมณี /
นายไพบูลย นลินทรางกูร /
นายชวลิต จินดาวณิค /
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ /
นายวันชัย มโนสุทธิ /
นายศิวะพร ทรรทานนท /
นางภาวดี ชฎาวัฒน /
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล /
นางอัญชลี บุนนาค /
นางสาวนัทธมน อิศราธรรม /
นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ /



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
(เอกสารแนบ 2)

2

ประเภทธุรกิจเชาซื้อ

รายชื่อกรรมการ บริษัท ทิสโก
ลีสซิ่ง จํ ากัด

บริษัท ทรู-เวย
จํ ากัด

บริษัท
ไทยคอมเมอร

เชียล
ออโต จํ ากัด

บริษัท ไฮเวย
จํ ากัด

บริษัท
โฟลค สวาเกน
ลิสซิ่ง ไทย
แลนด
จํ ากัด

นางอรพรรณ วาณิชยพัฒน / /
นายชาญชัย รักอนันตชัย / / /
นายยุทธพงษ ศรีวงศจรรยา / / / /
นางสาวจารุภี ชินะพงศไพศาล /
นางพรทิพย บุญรอด
นายวรพจน ติรการุณ /
นายพิสิฐ เศรษโฐ /
นายทรงศักดิ์ นิลเทียน /
นายรณชัย จินวัฒนาภรณ /
นายโยชิอากิ มิยาเกะ /
นายเดชพินันท สุทัศนทรวง / / /
นายมาซามิ นาคามูระ /
นายสุทธิ กิตติวศิน /
นายศุภชัย บุญสิริ / /
นายสุรพงษ ศิวาลัย /
นายอังเดรส คุทซเนอร /
นายนอรเบิรท มาสเฟลเลอร /
นายโอลิเวอร ฟรีคริช
เทโอโดร ชมิท

/

นายวิทิต ลีนุตพงษ /

ประเภทธุรกิจในตางประเทศ



 บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป (56-1)
(เอกสารแนบ 2)

3

รายชื่อกรรมการ บริษัท ทิสโก
ซีเคียวริตี้ ยูเค

บริษัท ทิสโก
โกลบอล

อินเวสเมนท
โฮลดิ้งส

บริษัท ทิสโก
ซีเคียวริตี้
ฮองกง

นายประพันธ เอื้อวงศประวิทย / / /
นาย แลม โฮ ชู / / /
นางสาวแนนซี่ หวอง / /
นายเกรียงไกร มงคลธนิต /
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล / /

ประเภทธุรกิจอื่นๆ

รายชื่อกรรมการ บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํ ากัด

บริษัทเงินทุน
ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด

นายสถิตย อองมณี /
นางชญานทิพย ชูวณิชชานนท /
นางสุทธิภิรมย อารีสกุลสุข /
นางสาวอุบลวรรณ ไพรทวีวงศ /
นางศศิณี ภัททิยกุล /
นางอรพรรณ วาณิชยพัฒน /
นางพรทิพย บุญรอด /
นายประพันธ เอื้อวงศประวิทย /

/ = กรรมการ



แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บรษิทัเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

26 กมุภาพันธ 2546

แบบประเมนินีจ้ดัทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



2

สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐาน

ทีสํ่ าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจยัตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน
                                                                                                                                                       

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
คณะกรรมการใหการอนุมัติแผนงาน 3 ปแบบตอเนื่องและแผนงบประมาณรายปที่จัดทํ าขึ้นโดยผูบริหาร ทั้ง
นีแ้ผนงบประมาณรายปไดถูกนํ ามาตั้งเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป เปาหมายเหลานี้
จะถกูนํ ามาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติการ เพื่อและประเมินวาแผนการดํ าเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม อยางไร____________________________________________________________  ___        

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดํ าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติ
มชิอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

  ใช   ไมใช
ไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริต
หรอืประพฤติมิชอบ เนื่องจากเปาหมายถูกรางและเสนอโดยผูปฏิบัติการ ทั้งนี้ทางบริษัทยังไดพยายามปรับ
ปรุงระบบจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานโดยมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหระบบเปนไปตามแบบปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด________________________________________________________________________________   
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1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

  ใช   ไมใช
บริษทัไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกมาใหคํ าปรึกษาในการทํ ารับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและมีประ
สิทธภิาพ ซึ่งปจจุบันไดถูกนํ ามาใช__________________________________________________________

1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนกังานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี
บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึง่เปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงานของพนักงาน
(Compliance Manual)                                                                                                                   

1.5 บริษทัมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพือ่ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
ความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายที่สํ าคัญของบริษัทในการสรางความภักดีของลูกคาในระยะยาว
เพื่อใหบริษัทเปนทางเลือกแรกของลูกคา                     _______________                                         
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา

โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษทัขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่ าเสมอ

(1)  พจิารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2)  วเิคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)

(3)  ก ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษทัมกีารประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจยัความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

  มี   ไมมี
หนวยงานบริหารความเสี่ยงทํ าการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในอยางสมํ่ าเสมอ โดย
ใชหลักปฏิบัติตามวิธีที่ดีที่สุดในดานตางๆ (best-practice methodology)

2.2 บริษทัไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี   ไมมี

บริษทัทํ าการวิเคราะหความเสี่ยงในทุกๆ ธุรกิจที่มีความสํ าคัญเพื่อระบุหาความเสี่ยงที่มี และแยกแยะออก
เปนปจจัยความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวโยงกับสถานการณอันนอกเหนือการควบคุม

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่ เป นสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง  
รวมท้ังมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทกํ าหนดใหมีกระบวนการและระบบในการประเมินและรวบรวมความเสี่ยงทุกประเภทอยางตอเนื่อง 
โดยขอมูลดานความเสี่ยงที่ประเมินได จะถูกนํ ามาใชกํ าหนดมาตรการจัดการและบริหารความเสี่ยง

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีก่ํ าหนดไว ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
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กลยทุธทางดานความเสี่ยงที่สํ าคัญจะมีการสื่อสารใหกับผูจัดการของธุรกิจที่เกี่ยวของ ขอมูลความเสี่ยงที่จํ า
เปน จะถูกรายงานสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวของทุกคนอยางสมํ่ าเสมอเพื่อใหมีความรูเพียงพอสํ าหรับรับ
ผิดชอบการบริหารความเสี่ยงได

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว
ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทมีการติดตามการดํ าเนินงานตามแนวทางปฎิบัติและขอจํ ากัดความเสี่ยง (guidelines and limits) เปน
รายวนั นอกจากนี้ยังมีคณะผูตรวจสอบที่เปนอิสระทํ าการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามกระบวนการ
ตางๆ ที่กํ าหนดไวอยางสมํ่ าเสมอ
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา

แนวทางที่ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก

(1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มกีารแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มกีารกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่

เกีย่วของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การก ําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                                                                                                                       

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไว
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

    ใช   ไมใช
บริษัทมีการจัดทํ าหนังสือมอบอํ านาจและกํ าหนดวงเงินอํ านาจอนุมัติไวอยางชัดเจนในการใหบุคคล
กระทํ าการแทนบริษัทในกิจการตางๆ  สวนการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทไดกํ าหนดอํ านาจการอนุมัติไว
เปนลายลักษณอักษรโดยมีการกระจายอํ านาจตามลํ าดับขั้น                                                          

3.2 บริษทัมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสาร
สนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

  ใช ไมใช
หนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
มกีารแบงแยกความรับผิดชอบใหแก สายธุรกิจที่รับผิดชอบ ฝายบัญชี และฝายการเงิน ตามลํ าดับ

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่
ก ําหนด ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
สํ าหรับธุรกรรมที่บริษัททํ ากับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดงักลาวนั้น  บริษัทไดพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํ ารายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก ดังนั้น
ขั้นตอนการทํ าธุรกรรมจะเปนขั้นตอนเดียวกับที่บริษัททํ ากับลูกคา                                                 
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3.4 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทํ าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

  ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

3.5 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก(on arms’
length basis) ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 
(เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหนี้ตามกํ าหนด 
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                     
                                                                                                                     

3.7 กรณทีี่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู
ทีเ่กีย่วของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      
                                                                                                                      

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งให
เปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยอยางสมํ่ าเสมอโดยพิจารณาจากขอมูลทาง
การเงินและขอมูลเพื่อการบริหารที่สํ าคัญซึ่งรายงานโดยฝายบริหารของบริษัทยอย  รวมทั้งมีการ
ก ําหนดเปาหมายและทิศทางใหบริษัทยอยปฏิบัติดวย                                                                 
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  
ทัง้นี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี
บริษทัมฝีายกํ ากับซึ่งทํ าหนาที่ในการกํ ากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยฝายกํ ากับเปนผูใหคํ าปรึกษาเมื่อสายธุรกิจหรือสายปฏิบัติการเกิด
ขอสงสัยในกฎระเบียบตางๆ                                                                                                       

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการ
กระทํ าในลักษณะนั้นอีก หรือไม

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทกํ าหนดใหมีการระบุสาเหตุของการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมายโดยทันทีพรอมกับทํ าการแกไขให
เปนไปตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเครงครัด  นอกจากนี้บริษัทไดสรางมาตรการในการปฏิบัติงาน
ที่เขมงวดขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทํ าในลักษณะนั้นอีก                                                      
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลกัการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จงึเปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีเนื้อหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มคีวามถูกตองสมบูรณ
(3) มคีวามเปนปจจุบัน
(4) มรูีปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

                                                                                                                                                       

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด 
ใชหรือไม

  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7..…วัน   ไมใช
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏบิัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ            ความเห็น
หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอ
พรอมเหตุผล เปนตน

  ใช   ไมใช
บริษทัมีการบันทึกขอสังเกต ขอซักถาม ความเห็นและมติของกรรมการไวในรายงานการประชุมกรรมการ
ทุกครั้ง                                                                                                                                      

4.4 บริษทัจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
บริษทัไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
                                                                                                                                                 

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่     รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

  ใช   ไมใช
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม

อยางสมํ่ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                                       

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่กํ าหนดไว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ฝายบริหารมีการรายงานผลการดํ าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจใหแกคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา                                                                                                      

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                 
                                                     

5.3 บริษทัจดัใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ ใชหรือไม
  ใช   ไมใช

ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดํ าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไวสํ าหรับแตละกิจกรรมอยางสมํ่ าเสมอ เชน ตามรอบระยะเวลา 1 ป หรือ ทุกๆ 2 ป                       

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในเปนผูรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแกคณะกรรมการตรวจสอบ                      
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5.5 เมือ่มกีารตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในจะทํ าการหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบพรอมกับแนวทางแกไข  โดยผลการตรวจสอบและคํ าตอบของฝายบริหารจะรายงานไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อขอคํ าแนะนํ าเพิ่มเติม                                                                              

5.6 บริษทัตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ ใชหรือไม

  ใช    ไมใช
ความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองไดมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ________________
_____________________________________________________________________________

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทจุริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
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