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สวนที่ 1

ขอมูลสรุป
(รายงานคณะกรรมการ)

ในป 2546 สภาพเศรษฐกิจยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยอตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศที่สูงถึงรอยละ 6.7 และดัชนีตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 117 แมวาจะมีสถานการณโรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันเกิดขึ้นในระหวางป ธรุกิจหลักเกือบทุกสายของบริษัทสามารถบรรลุผลสํ าเร็จเปนอยางดี ทั้งในดาน
ผลประกอบการและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยไดรับผลดีจากภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย การใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และทางเลือกใหมๆ ในการลงทุน ความสํ าเร็จในการวางกลยุทธและการดํ าเนินงานที่มีประสิทธิ
ภาพสงผลใหกํ าไรสุทธิของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 64 เปนผลกํ าไรสูงสุดถึงจ ํานวน 1,890 ลานบาท และมี
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นถึงอัตรารอยละ 21.4

กํ าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมิไดมาจากเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจหลักดานเชาซื้อเทานั้น แตยังมาจากการเติบโต
ของธุรกิจสํ าคัญอื่นๆ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ โดย
ปริมาณสนิเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทขยายตัวถึงรอยละ 38.6 สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 31.5
เชนเดียวกับรายไดจากคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและรายไดคาธรรมเนียม ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมากถึงรอย
ละ 133.4 และรอยละ 90.2 ตามลํ าดับ ในขณะเดียวกันปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพยังคงมีแนวโนมลดลงจากรอยละ
9.4 ในปกอน เปนรอยละ 7.0 ณ ส้ินป 2546

บริษัทยังคงรักษาความเปนผูนํ าตลาดในธุรกิจเชาซื้อรถยนตไดอยางตอเนื่องแมสภาพการแขงขันทวีความ
รุนแรงขึ้น ทั้งนี้นอกเหนือจากการมุงขยายธุรกิจ บริษัทยังคงเนนการควบคุมคุณภาพของสินทรัพยและการควบคุม
ความเสี่ยงที่รัดกุม โดยมีการวางมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อและการติดตามหนี้ที่เขมงวดกวาอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
บริษัทมั่นใจวา ธรุกิจเชาซื้อจะเปนธุรกิจหลักที่ยังคงเติบโตและสรางรายไดที่มั่นคงไดตอไปในอนาคต

ในป 2546 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ไดรับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศ “บริการซือ้ขายหลักทรัพยดีเดน” (Best Brokerage Service) และ “งานวิจัยหลักทรัพยดีเดน” (Best
Research House) ในขณะเดียวกันความรวมมือกับดอยชแบงกในการพัฒนางานวิจัยหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพย
เร่ิมสงผลชัดเจนขึ้น โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดในสวนของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 5.6 อยางไร
ก็ดี สวนแบงการตลาดของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมลดลงเล็กนอย เนื่องจากบริษัทมีสวนแบงตลาด
ของการซือ้ขายแบบหักกลบลบหนี้ (Net-Settlement) คอนขางนอย และจํ านวนคูแขงในตลาดที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะ
พฒันาธุรกิจหลักทรัพยใหเติบโตอยางตอเนื่อง โดยคงความเปนผูนํ าที่ใหความสํ าคัญตอลูกคาและมุงเนนการให
บริการที่มีคุณภาพและครบวงจรในธุรกิจนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ
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สภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับท่ีตํ่ าตลอดป 2546 สงผลใหธุรกิจจัดการกองทุนไดรับความสนใจ
จากผูลงทุนที่ประสงคจะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก บริษัทประสบความสํ าเร็จในการขยายธุรกิจ
จัดการกองทุน ดวยขนาดของกองทุนภายใตการจัดการที่เติบโตขึ้นในอัตราสูงถึงรอยละ 43 จาก 39,318 ลานบาทเปน
56,460 ลานบาท บริษัทวางเปาหมายที่จะเปนผูนํ าในธุรกิจจัดการกองทุนทุกประเภท อันไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม  บริษัทเชื่อวาการพัฒนาการบริหารจัดการภายในและการปรับโครงสรางธุรกิจใน
ชวงปที่ผานมา จะทํ าใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดในที่สุด

กาวตอไปท่ีสํ าคัญของบริษัทคือการปรับยกสถานะของธุรกิจเงินทุนขึ้นเปนธนาคารพาณิชย ตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan) ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยในเดือนมกราคม ป
2547 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติอยูในขายที่
สามารถยื่นขออนุญาตปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยได ซึ่งการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยจะสงผลดีในการ
เพิม่โอกาสทางธุรกิจอยางมากใหกับบริษัท และเปนชองทางในการขยายฐานลูกคาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํ างาน

เพื่อสนับสนุนกลยุทธการขยายธุรกิจหลักตางๆ ของบริษัท และการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย บริษัท
ไดทํ าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในอยางกาวหนาในหลายดาน ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทได
น ําระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator มาใชในการประเมินผลงานของพนักงานในทุก
สายธุรกิจ บริษัทไดรวมศูนยกระบวนการปฏิบัติการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในหลายดานที่
สามารถกระทํ าไดภายใตกรอบกฎหมายและขอกํ าหนดของทางการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานสูงสุด
และเพิ่มอัตราความประหยัดตอขนาดใหสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังไดใชบริการดานงานสนับสนุนจากผูใหบริการราย
อื่น (Outsourcing) ในการปฏิบัติการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
เพือ่เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน

คณะกรรมการตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยในปที่ผานมาคณะ
กรรมการไดทํ าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในทุกดาน และพิจารณารายงานทางการ
เงินของบริษัทและบริษัทยอยตามที่ถือปฏิบัติเปนประจํ าทุกป และมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะความเสี่ยงของบริษัท  งบการเงินประจํ าป 2546 ของบริษัทและบริษัทยอย ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดํ าเนินงานถูกตองครบถวน เชื่อถือได สมเหตุผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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บริษัทยังคงใหความสํ าคัญและยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปที่ผานมาบริษัท
ไดรับการคัดเลือกจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ใหไดรับ
รางวลั “คณะกรรมการดีเดนแหงป” (Board of the Year Award) บริษัทมั่นใจวาดวยรูปแบบการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษทัประกอบกับการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจะสามารถเติบโตและสรางผลกํ าไรไดอยางมั่นคงและตอ
เนื่องในระยะยาว

ดวยผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับหลักการบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพภายใตบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงไดรับการปรับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง
จํ ากัด สูงขึน้จากระดับ A- เปน A บริษัทเชื่อมั่นวาเสถียรภาพและฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัทจะพัฒนาอยางตอ
เนื่องตอไปในอนาคต

ทายนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกคา และผูถือหุนทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทดวยดี และขอ
ขอบคณุผูบริหารและพนักงานทุกคนที่รวมมือรวมใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถมาตลอดป



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

P-1

สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท : บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : เงินทุน
ทีต่ั้งสํ านักงานใหญ : 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 618
Home Page : www.tisco.co.th

โทรศัพท : (66) 2633 6000
โทรสาร : (66) 2633 6800

บุคคลอางอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํ ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2359 1200-1 โทรสาร 0 2359 1259-63

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) สํ านักงานใหญ
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2544 1111 โทรสาร 0 2937 7748

นายทะเบียนหุนกู : บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2633 6999 โทรสาร 0 2633 6900

http://www.tisco.co.th/
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ผูสอบบัญชี : นายศภุชัย ปญญาวฒัโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํ านักงานเอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางการเงิน
(การออกใบสํ าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ)

: บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2266 6677 โทรสาร 0 2266 6688
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1. ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืม ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง
ในสญัญา ทํ าใหไมสามารถชํ าระหนี้ที่มีตอบริษัทเมื่อครบกํ าหนดได  หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชํ าระหนี้ให
กบับริษัท ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไมมีหลักประกันคุมครอง จะมีผลทํ าใหบริษัทตองกันสํ ารองหนี้
สูญมากขึ้น อันจะสงผลตอกํ าไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท

บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของ
พอรตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจดัการกบัสินเชื่อท่ีมีปญหาและสินทรัพยรอการขาย คณะ
อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงจะรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับภาพรวม ใหมีการจัดสรรเงินกองทุน
เพือ่รองรับความเสี่ยงอยางเหมาะสม และกํ าหนดหลักเกณฑในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ(Credit
Grading) ตางๆ เพื่อการประเมินความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน ในขณะที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทํ าหนาที่ดู
แลการอนุมัติและติดตามสินเชื่อแตละรายการ ใหมีการปฏิบัติโดยรัดกุมตามหลักเกณฑของบริษัท นอกจากนี้ยังมี
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา ทํ าหนาที่คอยติดตามและจัดการกับสินเชื่อท่ีมีปญหาและสินทรัพยรอ
การขายอยางใกลชิด ปจจัยความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อท่ีสํ าคัญ มีดังตอไปน้ี

1.1.1 ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ

สินเชื่อดอยคุณภาพหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดคือสินเชื่อจัดชั้นประเภทตํ่ ากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะ
สูญ และสูญ ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546 เปนลูกหนี้จํ านวน  3,144 ราย มีมูลคา 3,415 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0  ของเงินใหกูยืมและลูก
หนีร้วม ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 3,846 ลานบาท สาเหตุมาจากการปรับโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจและ
สินเชื่อเคหะเปนหลัก

จะเห็นไดวาสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทและบริษัทยอย มีแนวโนมที่ลดลงทั้งในดานจํ านวนเงินและอัตรา
สวนเมื่อ และเมื่อเทียบกับสัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทเงินทุนทั้งระบบที่อัตรารอยละ 9.9 และของ
ธนาคารพาณิชยทั้งระบบที่อัตรารอยละ 12.87 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของสินเชื่อรวม สินเชื่อดอยคุณภาพของ
บริษัทและบริษัทยอยอยูในระดับตํ่ ากวาอุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากความสํ าเร็จในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เพิ่ม
ขึ้น และจํ านวนหนี้เสียใหมที่อยูในระดับตํ่ า



สวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

1-2

 สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2546 มี
รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัท
สนิเชื่อธุรกิจ             2,068.51 53.8           1,739.50 50.9 (15.9)
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเคหะ                861.30 22.4              624.12 18.3 (27.5)
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                146.06 3.8              287.42 8.4 96.8
สนิเชื่ออื่น ๆ                  27.73 0.7                38.83 1.1 40.0
รวมของบริษัท           3,103.60 80.7           2,689.87 78.8 (13.3)

บริษัทยอย
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                  50.23 1.3                32.08 0.9 (36.1)
สนิเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต                140.66 3.7              148.24 4.3 5.4
สนิเชื่ออื่น ๆ                551.69 14.3              545.23 16.0 (1.2)
รวมของบริษัทยอย             742.58 19.3            725.55 21.2 (2.3)
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           3,846.18 100.0           3,415.42 100.0 (11.2)

สินเชื่อดอยคุณภาพสวนใหญมาจากสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ ในขณะที่สินเชื่อดอยคุณภาพของ
ธรุกจิเชาซื้อ มีอยูในสัดสวนที่นอยแมจะมีขนาดของเงินใหสินเชื่อรวมมากที่สุด ในป 2546 บริษัทมีสินเชื่อดอยคุณ
ภาพที่ปรับโครงสรางหนี้และปฏิบัติไมไดตามเงื่อนไขเทากับ 783 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.25 ของเงินใหสิน
เชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ในป 2546 บริษัทไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เปนจํ านวนทั้งสิ้น
2,233 ลานบาท โดยการปรับโครงสรางหนี้สวนใหญใชวิธีเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระหนี้   

เพือ่เปนการรองรับการขาดทุนจากสินเชื่อดอยคุณภาพในปจจุบัน การดอยคุณภาพของสินเชื่อท่ีอาจจะเกิด
ขึน้ในอนาคต การขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ การดอยมูลคาของหลักประกัน และการดอยคุณภาพของสินเชื่อ
ที่ปรับโครงสรางหนี้และไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํ านวน 4,599.63 ลานบาท (บริษัทจํ านวน
3,881.63 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 718.00 ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอย
มสัีดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ
134.7
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจํ านวน 3,882 ลานบาท
แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,639 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํ ารองของบริษัท คิด
เปนรอยละ 147 ของเงินสํ ารองที่คํ านวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้ง
สํ ารองอยางระมัดระวังของบริษัท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูสวนเกินนี้จะสามารถนํ ามาใชรองรับความเสียหายที่ไมอาจ
คาดการณในอนาคตได ซึ่งหากคุณภาพของสินทรัพยในอนาคตไมดอยคุณภาพลงอยางมีนัยสํ าคัญ ภาระการตั้ง
สํ ารองหนี้สูญของบริษัทในอนาคตจะอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเทานั้น

1.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดสวนรอยละ 66.42
และ 13.31 ตอสินเชื่อรวมตามลํ าดับ โดยในสวนของสินเชื่อเชาซื้อจํ านวน 32,541 ลานบาท มีการกระจุกตัวของสิน
เชือ่อยูในระดับตํ่ ามาก โดยมีขนาดของสินเชื่อเฉลี่ยเพียงรายละ 221,289 บาท และกลุมลูกหนี้เชาซื้อรายใหญ 10
รายแรกมีมูลคารวมกันเพียงจํ านวน 183 ลานบาท หรือคิดเปนเพียง รอยละ 0.56 ของยอดเงินใหสินเชื่อเชาซื้อทั้งหมด
หรือ รอยละ 0.37 ของยอดเงินใหสินเชื่อรวมทั้งหมด

สํ าหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ไดแก ธุรกิจการผลิตและการพาณิชย จํ านวน 3,283
ลานบาท ธุรกิจอสังหาริมรัพยและการกอสราง จํ านวน 1,665 ลานบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํ านวน
1,557 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.35 25.54 และ 23.88 ของสินเชื่อธุรกิจ และรอยละ 6.69 3.39 และ 3.17 ของสิน
เชือ่รวมตามลํ าดับ ซึ่งจะพิจารณาเห็นวาไมมีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยางเปนนัยสํ าคัญ อยางไรก็ตาม
บริษทัมกีารกระจุกตัวของสินเชื่ออยูบาง ถาวัดจากการใหสินเชื่อธุรกิจแกกลุมลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรก ที่มีมูลคา
รวมประมาณ 3,432 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 52.64 ของยอดเงินใหสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งหมด ซึ่งบริษัทไดจัดใหมี
การติดตามคุณภาพของสินทรัพยอยางตอเนื่อง และไดกํ าหนดใหมีหลักประกันเพียงพอเพื่อจะควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่สามารถยอมรับได

1.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน

เงนิใหสินเชื่อสวนใหญรอยละ 93.15 ของบริษัทเปนสินเชื่อมีหลักประกัน สํ าหรับสินเชื่อเชาซื้อ ทรัพยสินที่ให
เชาซื้อ ยงัถอืเปนกรรมสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัท ดังนั้นหากผูเชาซื้อไมชํ าระเงินตามกํ าหนดภายใตหลักเกณฑและ
กฎหมายที่กํ าหนด บริษัทสามารถดํ าเนินการเขายึดและครอบครองสินทรัพยไดในทันที การเขาครอบครองทรัพยสินที่
ใหเชาซื้อและจํ าหนายตอในตลาดรอง มีระยะเวลาคอนขางสั้น ซึ่งสามารถกระทํ าใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ 1 เดือน

ปจจยัความเสี่ยงตอหลักประกันของสินเชื่อเชาซื้อ คือมูลคาของรถยนตมือสอง เนื่องจากรถยนตเปนทรัพย
สินเชาซื้อหลัก ที่บริษัทจะเขายึดและจํ าหนายตอในตลาดมือสอง แลวนํ าเงินที่ไดจากการจํ าหนายมาชดเชยความเสีย
หายที่เกิดขึ้น หากมูลคาของรถยนตมือสองลดลงมากเกินไป อาจทํ าใหไดเงินจากการขายหลักทรัพยไมคุมมูลหนี้ และ
สงผลเสียหายตอกํ าไรและเงินกองทุนของบริษัท มูลคาของรถยนตมือสองขึ้นกับหลายปจจัย ประกอบดวย สภาพ
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ความตองการรถยนตมือสองโดยรวม ประเภทและยี่หอของรถ และปจจัยดานภาษีรถยนตที่อาจมีผลกระทบตอราคา
ขายรถใหม

อยางไรก็ตามจากประวัติการยึดและจํ าหนายหลักประกันของการเชาซื้อรถยนต บริษัทสามารถเรียกคืนการ
ช ําระเงินจากการจํ าหนายทรัพยไดในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงคาง ซึ่งจัดเปนอัตราที่สูง
ทํ าใหผลกระทบตอกํ าไรของหนี้เสียลดนอยลงไดมาก นอกจากนี้บริษัทไดดํ าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการติด
ตามราคารถยนตมือสองอยางตอเนื่อง การเนนปลอยสินเชื่อใหมีมูลคาหลักประกันสูงกวามูลหนี้อยูตลอดเวลา การ
เรียกเงินดาวนในระดับที่เหมาะสม และการเนนการปลอยสินเชื่อสํ าหรับรถยนตที่มีตลาดรองที่ดี

สํ าหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเคหะ หลักประกันสวนใหญของบริษัทเปนอสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถนํ ามา
ใชหักการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพได บริษัทไดดํ าเนินการประเมินราคาหลักประกัน
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีทั้งการประเมินโดยผูประเมินอิสระทุกปและการประเมินภายใน
โดยฝายประเมินราคาทรัพยสิน โดยจะเลือกใชราคาประเมินที่ตํ่ ากวาเปนมูลคาของหลักประกัน บริษัทมีสัดสวนมูลคา
หลักประกัน ที่ใชหักมูลหนี้ของสินเชื่อดอยคุณภาพในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปนรอยละ 24 ของเงินใหสิน
เชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด

บริษัทมีความเสี่ยงจากมูลคาของหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยเหลานี้ โดยมูลคาของอสังหาริมทรัพยจะ
ขึน้อยูกับสภาพการณทางเศรษฐกิจเปนหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทํ าใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่ง
อาจสงผลใหบริษัทตองเพิ่มการกันเงินสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะสงผลตอกํ าไรสุทธิและเงินกองทุนของ
บริษัท นอกจากนี้การเขาครอบครองหลักประกัน ยังตองผานกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุงยากและ
ใชเวลานาน อยางไรก็ตามบริษัทไดติดตามขั้นตอนการทํ างานดานการบังคับคดีอยางใกลชิด

1.1.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิ
หลงัหักคาเสื่อมการดอยคา 1,414 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.35 ของสินทรัพยรวม ซึ่งสวนใหญเปนที่ดินและ
อาคารสํ านักงาน คิดเปนรอยละ 81 และ 16 ของทรัพยสินรอการขายตามลํ าดับ ในป 2546 บริษัทไดขายทรัพยสินรอ
การขายมีมูลคาทางบัญชีจํ านวน 468 ลานบาท และรับรูผลกํ าไรจากการขายจํ านวน 18 ลานบาท คิดเปนรอยละ
1.27 ของมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี บริษัทยังคงสามารถขายสินทรัพยไดอยางตอเนื่องตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย ที่กํ าหนดใหขายทรัพยสินรอการขายที่ไดรับมาจากการชํ าระหนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 31
ธนัวาคม 2546 ภายในระยะเวลา 10 ป
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1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร
ทนุ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทํ าใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือเงินกองทุนของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงใน
มลูคาปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท

บริษัทไดนํ าเครื่องมือทางการเงิน เขามาชวยประเมินและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
เชน แบบจํ าลอง Value at Risk เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดกับฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของ
บริษัท โดยยึดหลักการปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมเพื่อสรางผลตอบแทนใหไดในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อคํ านึงถึง
ความเสี่ยงที่มี ปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สํ าคัญ มีดังตอไปน้ี

1.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนจํ านวน 4,594 ลานบาท
แบงเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตลาดจํ านวน 3,412 ลานบาท และตราสารทุน
ทีไ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิจากคาเสื่อมการดอยคาจํ านวน 1,182
ลานบาท

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรจากการลงทุนในหลักทรัพยเปนจํ านวนทั้งส้ิน 496 ลานบาท  นอก
จากนี้บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียน ณ วันส้ินป
กบัราคาทุนของหลักทรัพย ที่ไมไดรับรูเปนรายไดตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย อีกจํ านวน 1,220.67
ลานบาท อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

สํ าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด ซึ่งจะสงผลตอผลกํ าไรและเงินกองทุนของบริษัท โดยเงินลงทุนทั้งส้ินจํ านวน
3,412 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุนเพื่อคา (for trading) จํ านวน 78 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคา
เงินลงทุนในสวนนี้จะสงผลตอกํ าไรขาดทุนในแตละงวดบัญชีทันทีแมจะไมมีการขายหลักทรัพยออกไป และมีเงินลง
ทุนเผื่อขายระยะยาว (available for sale) อกีจํ านวน 3,334 ลานบาท ซึ่งจะสงผลตอกํ าไรขาดทุนของบริษัทและ
บริษทัยอยก็ตอเมื่อมีการขายหลักทรัพยออกไป อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจะสงผลกระทบกับเงิน
กองทุนในสวนของผูถือหุนทันที  ณ ส้ินป 2546 บริษัทมีสวนตางจากการตีมูลคาตามราคาตลาดกับราคาตนทุน ของ
เงินลงทุนเผื่อขาย จํ านวนมากถึง 1,220.67  ลานบาท ที่ยังไมรับรูเปนรายได สวนตางของราคาดังกลาวเปนเสมือน
เงินสํ ารองเผื่อการขาดทุนจากการลงทุนได ในกรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพยปรับตัวลดลงในอนาคต

บริษัทไดนํ าเอาแบบจํ าลอง Value at Risk มาใชวัดความเสี่ยงดานตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียน และรายงานใหกับผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายวัน  Value
at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอรตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและชวงระยะเวลาที่
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ก ําหนดในอนาคต  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท มีคา Value at Risk
สํ าหรบัระยะเวลา 1 วัน และ ณ ความเชื่อมั่นรอยละ 99 เทากับ 122 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังไดกํ าหนด วงเงิน
การเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทตางๆ เพื่อใชในการควบคุมและติดตามความเสี่ยงเชน วงเงินการ
กระจุกตัว วงเงินจํ ากัดขาดทุน เปนตน

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพยประเภททุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปน
จํ านวน 1,182 ลานบาท โดยใชมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเสื่อมการดอยคาแลว โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นป
2545 ที่มีจํ านวน 1,009 ลานบาทซึ่งมาจากการรับชํ าระหนี้เปน หลักทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ ส้ินป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีคาเสื่อมการดอยคาเพื่อรับรูความเสี่ยงสํ าหรับเงินลงทุนสวนนี้จํ านวน
272 ลานบาท ลดลงจากปกอน 8 ลานบาท ทั้งนี้มูลคาทางบัญชีรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีมูลคา 1,674 ลาน
บาท ซึ่งสูงกวามูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเสื่อมการดอยคาจํ านวน 492 ลานบาท

ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียน แตมุงเนนการติดตามคุณภาพ
ของหลกัทรัพยอยางตอเนื่อง และขายหลักทรัพยออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม อยางไรก็ตามในป 2546 บริษัทไมมีการ
ขายหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนออกไป

1.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบงเปนสองประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสรางทรัพย
สินและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้

(1) ความเสี่ยงจากโครงสรางทรัพยสินและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากโครงสรางทรัพยสินและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกํ าหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทที่ไมพรอมกัน (Interest rate mismatch) ซึง่หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยน
แปลงไป อาจทํ าใหตองรับภาระตนทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายรับจากดอกเบี้ย สงผลทํ าใหสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไดรับลดลง และกระทบตอกํ าไรและเงินกองทุนของบริษัทได
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํ าหนาที่เปนเสมือนคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
โดยควบคุมดูแลโครงสรางกํ าหนดเวลาของทรัพยสินและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ใหอยูในระดับท่ียอมรับได ณ วันที่ 31
ธนัวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางทรัพยสินและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบงตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอก
เบี้ยดังนี้

    (หนวย : ลานบาท)

ทรัพยสินและหนี้สิน
เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน

เปล่ียนดอกเบี้ยภาย
ใน 2-12 เดือน

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 - 2 ป

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ป

รวม

ทรัพยสิน 9,870 15,349 8,572 26,472 60,263
หนี้สิน 9,366 19,584 5,883 14,709 49,542

หากน ําความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยมาคํ านวณ จะพบวาบริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงตอ
การขึน้ของอัตราดอกเบี้ยอยูเล็กนอย โดยหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับปจจุบันไปอีกรอยละ 1 ตอป (เชน จากรอย
ละ 3 เปนรอยละ 4) จะมีผลกระทบทํ าใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิสํ าหรับชวงเวลา 1 ปขางหนาลดลงเปนจํ านวน 39 ลาน
บาท เทียบกับรายไดสุทธิจากอัตราดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2546 รวม 2,349 ลานบาท

(2) ความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้

ความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ประเภทกํ าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตายตัวอาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูง
ขึ้น ราคาตลาดของตราสารหนี้จึงตองปรับลดลงเพื่อใหผลตอบแทนเทากับตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม  3,465 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
มไีวเพื่อดํ ารงสภาพคลองตามกฎของธนาคารแหงประเทศไทย อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้อยูที่ 0.81 ป และมีคา
Duration เฉลี่ยอยูที่ 0.49 ป ความเสี่ยงดานตลาดของเงินลงทุนในตราสารหนี้จึงอยูในเกณฑตํ่ า เนื่องจากบริษัทเนน
การลงทุนในตราสารระยะสั้น   เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลองใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหง
ประเทศไทย

1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชํ าระเงินเมื่อครบ
กํ าหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความ
ตองการภายในระยะเวลาที่กํ าหนดซึ่งอาจทํ าใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจาก
ปจจยัทั้งภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในขึ้นกับโครงสรางของทรัพยสินและหนี้สิน และการสํ ารองสินทรัพย
สภาพคลองเพื่อนํ ามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นกับภาวะสภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่น
ของผูฝากเงินเปนหลัก
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สํ าหรับสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยที่มีสภาพคลอง
ประกอบดวยเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน จํ านวน 1,193 ลานบาท เทียบกับ 832 ลานบาท ณ ส้ินป 2545
เงนิใหกูยืมแกสถาบันการเงินและหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน จํ านวน 638 ลานบาท เทียบกับ 735 ลานบาท
ณ ส้ินป 2545 และเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํ านวน 2,257 ลานบาท เทียบกับ 1,808
ลานบาท ณ ส้ินป 2545 นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ภาคเอกชน อีกจํ านวน 710 ลานบาท
เทียบกับ 328 ลานบาท ณ ส้ินป 2545

บริษัทมคีวามเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity
Mismatch) อยูในระดบัคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับภาวะปกติ โดยเมื่อปรับพฤติกรรมตามภาวะปกติของเจาหนี้และลูก
หนี้เมื่อครบกํ าหนดสัญญาแลว บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยเพียงพอที่จะชํ าระคืนหนี้สินภายใน 1 ปไดทั้ง
หมด สัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่ปรับตามพฤติกรรมปกติของเจาหนี้และลูกหนี้แลว แสดงในตารางตอไปน้ี
                                                                                                                                            (หนวย : ลานบาท)

ครบกํ าหนด ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป  รวม
สินทรัพย 14,660 38,433 53,093
หนี้สิน (9,957) (37,786) (47,743)
สุทธิ 4,703 647 5,350

      ที่มา : ขอมูลตามรายงาน Maturity Mismatch ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

สํ าหรับการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทํ าหนาที่ควบคุมดูแล และ
กํ าหนดทิศทางของโครงสรางทรัพยสินและหนี้สิน ทํ าการพิจารณาโครงสรางการระดมทุนในรายละเอียด และกํ าหนด
วงเงินความเสี่ยงตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากมาตรวัดหลักที่กํ าหนดขึ้น เชน ระดับของสินทรัพยสภาพ
คลอง ระดับความไมสอดคลองกันของทรัพยสินและหนี้สินที่ครบกํ าหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับ
การถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency
Plan) ซึง่ระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน
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1.4 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของ
กระบวนการทํ างาน บุคลากร ระบบงาน หรือจากปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทยอยดํ าเนินธุรกิจดานการเงินที่หลากหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่
แตกตางกันไป ความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผานกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสรางองคกรและ
การวางบทบาทหนาที่ที่เหมาะสม โดยใหเกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสรางสมดุลย  (Check and Balance) ที่ดี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูวางกรอบและแผนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดย
มหีัวหนาสายกํ ากับและควบคุม  (Chief Governance Officer) เปนผูดูแลใหมีการวางระบบควบคุมภายในสํ าหรับแต
ละธรุกจิอยางพอเพียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit Committee) ซึ่งรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท  บริษทัอยูในระหวางการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากการดํ าเนินงานของทุกสวนงาน
ในองคกร โดยใชกระบวนการ Self-Assessment ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของธนาคารแหงประเทศไทย และ the
Basle Committee of Banking Supervision

1.5 ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงอันเกิดจากการกํ าหนดแผนกลยุทธ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
อยางไมเหมาะสม หรืออาจเปนความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร การแขงขัน
และทรัพยากรขององคกร ซึ่งในทายที่สุด จะสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของบริษัท อันเปนผลมาจากทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอก

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทจัดใหมีการจัดทํ าแผนกลยุทธเพื่อกํ าหนดทิศทางการ
ด ําเนินธุรกิจ สํ าหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา ควบคูไปกับการทํ าแผนงบประมาณ โดยจะทํ าการทบทวนแผนอยางตอ
เนื่องทุกป และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไวเปนรายเดือน

1.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันในธุรกิจ

แมบริษัทจะมีการกระจายตัวของแหลงรายไดไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโนมดี ธุรกิจสวนใหญมีความผันแปร
ไปกบัภาวะเศรษฐกิจ ทางดานธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเชาซื้อ การเติบโตของเงินใหสินเชื่อตลอดจนคุณภาพของสินเชื่อ
มคีวามสัมพันธโดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีการเติบโตสูงยอมจะสงผลดีใหกับการเติบโตของสินทรัพย
และรายไดของบริษัท ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจหยุดชะงัก การเติบโตของบริษัทก็จะชะลอตัวลง

เงนิลงทุนสวนใหญของบริษัทอยูในตราสารประเภททุน ดังนั้นจะมีความสัมพันธอยางมากกับแนวโนมทาง
เศรษฐกจิโดยรวม หากปจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพยควรจะปรับตัวขึ้นอยางมาก และ
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สงผลดีตอกํ าไรของบริษัท อยางไรก็ตามหากมีปจจัยลบท่ีรุนแรงและไมคาดคิดเกิดขึ้น เชนการเกิดสงคราม หรือกอ
การราย ที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพยอาจปรับตัวลงไดอยางมากและสงผล
ท ําใหกํ าไรของบริษัทลดลง ทั้งนี้ผลกระทบนี้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจการจัด
จ ําหนายหลักทรัพยที่ขึ้นอยูกับภาวะของตลาดหลักทรัพยดวย

สํ าหรบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวม มีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจนอยกวาธุรกิจอื่น เนื่องจากรายไดจาก
ธรุกิจมาจากคาธรรมเนียมที่คํ านวณจากมูลคาของสินทรัพย ผลกํ าไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไมไดสงผล
กระทบโดยตรงใหกับบริษัท แตอาจสงผลทางออมซึ่งไมรุนแรงมากนักหากขนาดของกองทุนลดลงเนื่องจากมูลคาสิน
ทรพัยสุทธิ ปจจัยเสี่ยงทางธุรกิจที่สํ าคัญกวาของธุรกิจนี้คือการแขงขันในดานราคาซึ่งมีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง
แตมีแนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบางเล็กนอย

1.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 21.4 เทียบกับอัตรา
ขั้นตํ่ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวที่รอยละ 8.0 นอกจากการดํ ารงเงินกองทุนตามกฎ บริษัทยังไดประเมินเงิน
กองทุนเสี่ยงขึ้นจากแบบจํ าลองภายใน ซึ่งชี้แนะวาบริษัทและบริษัทยอยควรตองมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไว
เปนจํ านวน 5,036 ลานบาท ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 49 ของเงินกองทุนรวม 10,277 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทและ
บริษัทยอย ยังมีเงินสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอีกรอยละ 47 ดังนั้นบริษัทจึง
มคีวามเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับตํ่ า

1.5.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน Financial Sector Master Plan ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศใช ณ
วนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 จะสงผลตอกลยุทธทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัท ในทางบวกคือบริษัทเขาหลักเกณฑ
ทีจ่ะสามารถขออนุญาตเปนธนาคารเต็มรูปแบบได ซึ่งจะทํ าใหบริษัทสามารถขยายการใหบริการดานการธนาคารได
อกีในหลายรูปแบบ ผลในทางลบก็คือการเพิ่มขึ้นของคูแขงในธุรกิจเชาซื้อเนื่องจากการเปดเสรี นอกจากนี้ยังมีความ
เส่ียงของความสํ าเร็จทางธุรกิจเนื่องจากเปนผูเขามาใหมในตลาดที่มีการแขงขันสูง

1.5.4 ความเสี่ยงจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอย

รายไดจากบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 50.4 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้นผลกํ าไร
รวมจึงขึ้นกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยอยางมีนัยสํ าคัญ รายไดหลักจากบริษัทยอยประกอบดวย รายไดคา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย รอยละ 17.9 รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจดัการกอง
ทุน รอยละ 14.5 และรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิจากธุรกิจเชาซื้อและเงินลงทุนอื่น รอยละ 13.0

ธุรกิจของบริษัทยอยขึน้กับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจบริหารสินทรัพยของบริษัทยอย จะสงผลตอความสามารถในการทํ ากํ าไรใน
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แตละป แตจะไมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเงินกองทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่เนนการใหบริการมากกวาการใหสินเชื่อ
หรือการลงทุน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยมีการรวมศูนยอยูที่บริษัท ซึ่งบริษัทจะ
ก ําหนดนโยบายที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหบริษัทในเครือนํ าไปปฏิบัติใช นอกจากนี้บริษัทยังสงผูแทนเขาเปน
กรรมการในบริษัทยอยในจํ านวนมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายที่สํ าคัญ
ในการดํ าเนินธุรกิจ โดยแผนการดํ าเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากบริษัท

1.6 ความเสี่ยงอื่น

1.6.1 ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย

หลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท แบงออกเปนหุนสามัญจํ านวน 530,591,820 หุน และหุนบุริมสิทธิจํ านวน
181,127,680 หุน โดยหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิและประโยชนเหนือกวาหุนสามัญดังตอไปน้ี

หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 หุนบุริมสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ และมีสิทธิและ
ประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการเวนแต

(1) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิ
ในการรับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย และบริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
ตามอัตราดังกลาว แมไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด

(2) เมือ่มีการชํ าระบัญชีหรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุน
สามัญ

(3) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุน ภายหลังหุนสามัญในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาด
ทุนสะสม

บริุมสิทธิขางตนมีกํ าหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รายละเอียดกลาวถึงเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัว
ขอที่ 8 โครงสรางเงินทุน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สํ าคัญ

บริษัทกอต้ังขึ้นในป 2512 มีผูรวมกอตั้งคือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถอืหุนรอยละ 60 (2)
Bancom Development Corporation ถือหุนรอยละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุนรอยละ 20 โดยประกอบ
ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและใหบริการวาณิชธนกิจเเหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป 2515 มกีารเปล่ียนแปลงผูถือหุน
รายใหญคือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึ่งตอมาไดชื่อวา Mizuho Corp Bank Ltd.) ไดเขาซื้อหุนของบริษัท
ทั้งหมดจาก Bancom Development Corporation ในป 2517 บริษัทไดตั้งบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํ ากัด ขึ้นเพื่อ
ประกอบธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย และในป 2526 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งตอมาในป 2539 บริษัทไดควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จ ํากัดเขามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพยที่
กระจายอยูในสองบริษัทใหมาอยูภายใตการจัดการของบริษัทเดียว โดยจัดตั้งเปนบริษัทใหมขึ้นและใชชื่อเดิมวา
“บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด (มหาชน)” ตอมา ในป 2541 ตามกฎที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยใหแยก
ธรุกจิเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน บริษัทไดแยกสองธุรกิจนี้ออกจากกัน และตั้งบริษัทหลักทรัพย ทิสโก
จํ ากัด ขึ้นเพื่อโอนธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัททั้งหมด

ในป 2542 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหเขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1
โดยบริษัทเสนอขายหุนบุริมสิทธิ์ทั้งหมดจํ านวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คดิเปนจํ านวนเงิน 6,000 ลานบาท
ใหแกกระทรวงการคลังเปนจํ านวน 300 ลานหุน มลูคา 3,000 ลานบาท และใหกับนักลงทุนสมทบ 300 ลานหุน มูล
คา 3,000 ลานบาท  ผลจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น ทํ าใหสัดสวนของ Banker Trust ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญลดลง จาก
ประมาณรอยละ 52 เหลือ รอยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเขามามีสัดสวนในการถือหุนบริษัทเปนรอยละ
42.84  และในสวนของกระทรวงการคลังไดมีการออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดเปล่ียนมือได (warrants) อายุ 3 ป เพื่อ
ใชซื้อหุนบุริมสิทธิ์ของบริษัทที่กระทรวงการคลังถือครองใหกับนักลงทุนสมทบ และภายหลังจากที่ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลาวครบกํ าหนดไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีผูใชสิทธิเปนจํ านวนมากจนทํ าใหสัดสวนการถือหุนของ
กระทรวงการคลัง ลดลงเหลือ 319,000 หุน หรือรอยละ 0.05 ของหุนทั้งหมดของบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ 2547
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทมีการกระจายตัวอยางมากโดยมีจํ านวนผูถือหุนประมาณ 8,000 ราย และมีผูถือหุนราย
ใหญ 5 อนัดับแรก ดังนี้ (1) CDIB & Partners Investment Holding Corporation ถือหุนรอยละ 13.9 (2) Mizuho
Corporate Bank Limited ถือหุนรอยละ 7.5   (3) Chase Nominees Limited ถือหุนรอยละ 5.9 (4) DB Group ถือ
หุนรอยละ 5.7 และ (5) HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. ถือหุนรอยละ 5.7

ในป 2546 ดวยสภาวะการแขงขันในตลาดที่รุนแรง ทํ าใหบริษัทพิจารณาและเห็นควรที่บริษัทจะปรับปรุง
โครงสรางองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการดํ าเนินงานและการบริหาร บริษัทไดดํ าเนินการโอนกิจการ
งานธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งหมด รวมทั้งงานบริการดานการติดตามเก็บหนี้จากบริษัท ทรู-เวย จํ ากัดมาไวที่
บริษัท เนื่องจากการคงอยูของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด นอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนในการดํ าเนินธุรกิจแลว ยังทํ าให
บริษทัมคีาใชจายในการดํ าเนินงานที่ไมจํ าเปน อน่ึง บริษัทไดรวมฐานะและผลประกอบการของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด
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เขามาอยูในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว การปดบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด โดยการโอนกิจการทั้งหมดมาไวที่
บริษทั จึงไมมีผลกระทบดานการเงินใด ๆ หากยังชวยเพิ่มความคลองตัวในการบริหาร และสรางความโปรงใสในการ
ควบคุม และตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

2.2 การประกอบธุรกิจ

2.2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม คือ กลุมธุรกิจ
เงินทุน กลุมธุรกิจเชาซื้อ กลุมธุรกิจหลักทรัพย กลุมธุรกิจจัดการกองทุน และกลุมธุรกิจอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 แตละกลุมธุรกิจประกอบดวยบริษัทในกลุมดังตอไปน้ี

(หนวย ลานบาท)

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจอื่น

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน 
ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด

บริษัททสิโก 
ซิเคียวริต้ี ฮองกง

บริษัทหลักทรัพย 
ทิสโก จํากัด

บริษัททสิโก 
โกลบอล อนิเวส
เมนท โฮลดิ้งส

บริษัททสิโก 
ซิเคียวริต้ี ยู เค

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก 

จํากัด

บริษัท ไฮเวย 
จํากัด

บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง 
จํากัด

บริษัท ไทยคอม
เมอรเชียล ออโต 

จํากัด

บริษัท โฟลค 
สวาเกน ลีสซ่ิง 
ไทยแลนด จํากัด

บริษัท 
ไทยอินฟอรเมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด

100%
100%

100%

50%

40%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

ทนุชําระแลว 150
สวนของผูถือหุน 117

ทนุชําระแลว 7,117
สวนของผูถือหุน 10,721

ทนุชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 470

ทนุชําระแลว 890
สวนของผูถือหุน 1,136

ทนุชําระแลว 800
สวนของผูถือหุน 882

ทนุชําระแลว 60
สวนของผูถือหุน 75

ทนุชําระแลว HKD20 ลาน 
สวนของผูถือหุน HKD51ลาน 

ทนุชําระแลว 1,500
สวนของผูถือหุน 1,551

ทนุชาํระแลว HKD7.8 ลาน  
สวนของผูถือหุน HKD11.4 ลาน 

ทนุชําระแลว USD1.2 ลาน  
สวนของผูถือหุน USD0.3 ลาน
(อยูระหวางชําระบัญช)ี

ทนุชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 301

ทนุชําระแลว 20
สวนของผูถือหุน 42

บริษัท จี ไอ เอช 
แอนด โค

ทนุชําระแลว SGD 0.5 ลาน  
สวนของผูถือหุน SGD0.5 ลาน
(อยูระหวางชําระบัญช)ี

100%

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจอื่น

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน 
ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด

บริษัททสิโก 
ซิเคียวริต้ี ฮองกง

บริษัทหลักทรัพย 
ทิสโก จํากัด

บริษัททสิโก 
โกลบอล อนิเวส
เมนท โฮลดิ้งส

บริษัททสิโก 
ซิเคียวริต้ี ยู เค

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก 

จํากัด

บริษัท ไฮเวย 
จํากัด

บริษัท ทิสโกลีสซ่ิง 
จํากัด

บริษัท ไทยคอม
เมอรเชียล ออโต 

จํากัด

บริษัท โฟลค 
สวาเกน ลีสซ่ิง 
ไทยแลนด จํากัด

บริษัท 
ไทยอินฟอรเมชั่น 
เทคโนโลยี จํากัด

100%
100%

100%

50%

40%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

ทนุชําระแลว 150
สวนของผูถือหุน 117

ทนุชําระแลว 7,117
สวนของผูถือหุน 10,721

ทนุชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 470

ทนุชําระแลว 890
สวนของผูถือหุน 1,136

ทนุชําระแลว 800
สวนของผูถือหุน 882

ทนุชําระแลว 60
สวนของผูถือหุน 75

ทนุชําระแลว HKD20 ลาน 
สวนของผูถือหุน HKD51ลาน 

ทนุชําระแลว 1,500
สวนของผูถือหุน 1,551

ทนุชาํระแลว HKD7.8 ลาน  
สวนของผูถือหุน HKD11.4 ลาน 

ทนุชําระแลว USD1.2 ลาน  
สวนของผูถือหุน USD0.3 ลาน
(อยูระหวางชําระบัญช)ี

ทนุชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 301

ทนุชําระแลว 20
สวนของผูถือหุน 42

บริษัท จี ไอ เอช 
แอนด โค

ทนุชําระแลว SGD 0.5 ลาน  
สวนของผูถือหุน SGD0.5 ลาน
(อยูระหวางชําระบัญช)ี

100%
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บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํ ากัด เปนบริษัทสนับสนุนที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัท
ในกลุมเปนหลัก และรายไดของบริษัทดังกลาวมีสัดสวนนอยและไมมีนัย เมือ่เทียบกับรายไดรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย และบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จ ํากัดเปนบริษัทเงินทุนที่บริษัทซื้อกิจการมาในป 2544 ตามแผนยกระดับเปน
ธนาคารจํ ากัดขอบเขตธุรกิจ ซึ่งไมมีการดํ าเนินธุรกรรมใดๆ

2.3 โครงสรางรายได

เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจและกลุมลูกคาที่หลากหลาย และมีการกระจายตัวที่ดี ดังนั้นจึงไมมีปหนึ่งปใดที่บริษัท
มีการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม และบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาตางประเทศนอยกวารอย
ละหาของรายไดรวม

      (หนวย: ลานบาท)

หมายเหตุ: ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายเงินลงทุนในหลักทรัพยไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ  
และหัวขอที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สายบริการ
รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

ธรุกิจเงินทุน 1,549 36.8 2,293 44.7 1,698 27.9
    บง. ทิสโก 1,549 36.8 2,293 44.7 1,698 27.9
ธรุกิจเชาซื้อ 1,747 41.5 2,032 39.6 2,704 44.5
    บง. ทิสโก 912 21.7 1,315 25.6 1,880 30.9
    บ. ไฮเวย 491 11.7 356 6.9 453 7.5
    บ. ทิสโก ลีสซิ่ง 86 2.0 105 2.0 134 2.2
    บ. ไทยคอมเมอรเชียล ออโต 187 4.4 216 4.2 237 3.9
    บ. ทรู-เวย 72 1.7 40 0.8 - -
ธุรกิจหลักทรัพย 603 14.3 561 10.9 1,238 20.4
    บล. ทิสโก 494 11.7 508 9.9 1,143 18.8
    บ. ทสิโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง 87 2.1 34 0.7 78 1.3
    บ. ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนท โฮลดิ้งส 22 0.5 10 0.2 14 0.2
    บ. ทสิโก ซิเคียวริตี้ ยู เค 0 0.0 9 0.2 2 0.0
ธุรกิจจัดการกองทุน 233 5.5 225 5.3 416 6.8
    บลจ. ทิสโก 233 5.5 225 5.3 416 6.8
ธุรกิจอ่ืน 78 1.9 19 0.4 22 0.4
รวมรายได 4,210 100.0 5,130 100.0 6,078 100.0

ป 2544 ป 2545 ป 2546
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถจัดกลุมไดเปน 4 สายธุรกิจดังตอไปน้ี
3.1 ธุรกิจเงินทุน
3.2 ธุรกิจเชาซื้อ
3.3 ธุรกิจหลักทรัพย
3.4 ธุรกิจจัดการกองทุน

3.1 ธุรกิจเงินทุน

3.1.1 ลักษณะบริการ

บริษทัเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ
ธรุกิจเงินทุนตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2539 โดยใหประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท ไดแก

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

ดวยใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนดังกลาว บริษัทใหบริการทางการเงินตาง ๆ ที่เกี่ยวของคือ 1) การรับ
ฝากเงิน (2) การใหสินเชื่อ (3) การบริหารเงิน และ (4) การใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

(1) การรับฝากเงิน

บริษัทใหบริการดานเงินฝากเพื่อการออมทรัพยแกลูกคาซึ่งไดแก การใหบริการตั๋วสัญญาใชเงินทั้งแบบเผื่อ
เรียกและฝากประจํ าแบบมีกํ าหนดระยะเวลา ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก และบริษัทมีแผนจะใหบริการเงินฝาก
ประจํ าแบบมีกํ าหนดระยะเวลาโดยใชสมุดคูฝาก ในอนาคต

(2) การใหสินเชื่อ

• สินเชื่อธุรกิจ
บริษทัใหบริการสินเชื่อหลากหลายประเภท เพื่อการพาณิชยและการพัฒนา ไดแก สินเชื่อเพื่อเงิน
ทนุหมุนเวียน สินเชื่อโครงการ สินเชื่อระยะยาว การจัดการเงินกู การคํ้ าประกันและการอาวัล

• สินเชื่อรายยอย
บริษัทใหบริการสินเชื่อบุคคลสํ าหรับลูกคาที่ตองการกูเงินเพื่อไปใชในวัตถุประสงคตางๆ รวมถึงสิน
เชือ่เอนกประสงค สินเชื่อจํ านํ าทะเบียนรถยนต สินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย และอื่น ๆ

• สินเชื่อเพื่อการเคหะ
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บริษทัใหบริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา เชน ผูซื้อบาน ผูพัฒนาโครงการ ไปจนถึงสินเชื่อ
สํ าหรับธุรกิจขนาดกลาง ไดแก สินเชื่อท่ีอยูอาศัย สินเชื่อเคหะวาณิช

ลักษณะบริการการใหสินเชื่อ สามารถแบงพิจารณาไดเปนเรื่องตาง ๆ คือ

นโยบายการใหสินเชื่อ และหลักประกัน

บริษทัมีนโยบายที่จะเนนการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอยอยางระมัดระวัง โดยในการอนุมัติ
สินเชือ่ใหม บริษัทจะพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชํ าระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอด
จนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละราย บริษัทจะเนนการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาด
ทีบ่ริษทัมีความชํ านาญ มีความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตองการเขา
สูตลาดสินเชื่อใหมโดยเฉพาะในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทมีนโยบายที่จะทํ าการทดลองตลาดอยางเพียงพอ จน
สามารถศึกษาเขาใจถึงลักษณะความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ ตนทุนการแขงขัน และปจจัยสํ าคัญอื่นๆ กอนจะทํ าการ
ตัดสินใจขยายธุรกิจ

ในการขยายปริมาณการใหสินเชื่อโดยทั่วไป บริษัทดํ าเนินการผานสํ านักงานใหญ และสํ านักงานอํ านวยสิน
เชือ่ในสวนภูมิภาค 10 แหง คือ จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี ชลบุรี จันทบุรี
ภเูก็ต และสงขลา และมีแผนจะเปดสํ านักงานอํ านวยสินเชื่ออีก 4 แหงในป 2547 สํ าหรับสินเชื่อเหลานี้ เปนการใหสิน
เชือ่ทีม่กีารกํ าหนดนโยบายและการมอบหมายอํ านาจการอนุมัติ ใหกับผูบริหารของสายงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน

นโยบายในเรื่องของหลักประกันมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของสินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจสวนใหญมีหลัก
ประกนัทีด่ ี โดยบริษัทอาจพิจารณาใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันกับผูกูที่มีความนาเชื่อถือสูงเปนรายไป บริษัทไดนํ า
กลไกตางๆ มาใชในการรักษาระดับมูลคาของหลักประกันใหสูงกวามูลหนี้อยางตอเนื่องสํ าหรับลูกหนี้ธุรกิจหลายราย
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สํ าหรับสินเชื่อรายยอยแตละประเภท สินเชื่อเพื่อการเคหะมีหลักประกันเต็มวงเงินในวันอนุมัติวงเงิน ซึ่งเปน
ไปตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ในสวนของสินเชื่อรายยอยอื่นประกอบดวยทั้งที่มีหลักประกันและไม
มหีลกัประกัน ซึ่งสินเชื่อสวนที่ไมมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวามากเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงกวา

ในสวนของการประเมินราคาหลักประกัน บริษัทไดกํ าหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินที่ใชเปนหลัก
ประกันโดยผูประเมินราคาอิสระ หรือหนวยประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทกอนการเบิกเงินกู รวมทั้งมีการทบทวน
ราคาประเมินอยางสมํ่ าเสมอ โดยบริษัทมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกันทํ าหนาที่รับผิดชอบในการ
อนมุตัิการตีราคาหลักประกันโดยผูประเมินราคาภายใน และโดยผูประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายบริษัทที่ไดวางไว
ภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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นโยบายการปรับโครงสรางหนี้

การปรับโครงสรางหนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขหนี้ที่ถูกกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือจากการ
ขัดของทางการเงินของลูกหนี้   หลักเกณฑการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทสามารถทํ าไดหลายวิธีประกอบดวย การ
ผอนผันเงื่อนไขการชํ าระหนี้ในลักษณะตางๆ การโอนทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อเปนการชํ าระหนี้ การแปลงหนี้เปนตรา
สารทางการเงิน หรือ การแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้

การปรับโครงสรางหนี้สามารถทํ าไดกับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชํ าระแลวหรือยังไมผิดนัดชํ าระก็ตาม
โดยหนวยงานที่ใหสินเชื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสรางหนี้   รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้   เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะทํ าการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดลอมที่เกี่ยว
ของกับฐานะและการดํ าเนินงานของลูกคา เพื่อคาดการณเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับชํ าระหนี้คืน เมื่อเจาหนาที่ทํ าการ
วเิคราะหแลว จะสรุปขอเสนอแนะวิธีการในการปรับโครงสรางหนี้ และตารางการชํ าระหนี้คืนหลังการปรับโครงสราง
หนี ้ เพื่อรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ปกติที่ยังไมผิดนัด
ช ําระ หรือ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่ผิดนัดชํ าระแลว สํ านัก
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะจัดทํ ารายงานสรุปสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติใหทํ าการปรับโครงสรางหนี้แลวใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบตอไป

ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับลูกหนี้ที่บริษัท กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหาร
ของบริษัท เขาขายมีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จะตองใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม
มผีลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัทและลูกหนี้ เปนผูวิเคราะหฐานะและความสามารถในการชํ าระหนี้ ตลอดจนกระแส
เงินสดของลูกหนี้

ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด สํ าหรับหนี้ที่มีปญหาที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้แลวทุกราย
ใหมีการเปลี่ยนสถานะการจัดชั้น การคํ านวณสวนสูญเสีย และการกันสํ ารอง ในกรณีที่การปรับโครงสรางหนี้ปกติที่ยัง
ไมผิดนัดชํ าระไมตองคํ านวณสวนสูญเสีย

นโยบายการควบคุมดูแลการใหสินเชื่อ การอนุมัติการใหกูยืม และการติดตามลูกหนี้

บริษทัไดกํ าหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
ตามสายงานที่เกี่ยวของ เปนผูพิจารณาคํ าขอสินเชื่อ อนุมัติวงเงินใหกูยืม และทบทวนวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนควบคุม
ดูแลความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ เชน การติดตามกิจกรรมการลงทุน และการดํ าเนินธุรกิจทุกประเภทของลูก
หนี้ที่มีความเสี่ยงตอฐานะการเงินของลูกหนี้

บริษทัไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการและระบบควบคุมการอนุมัติสินเชื่อไวอยางเขมงวด โดยมี
สํ านกัคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Office of the Credit Committee) ในสายงานควบคุมสินเชื่อคอยติดตามให
การใหสินเชื่อเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ ตลอดจนเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
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นอกจากนี้สํ านักคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อยังมีหนาที่
1. ดูแลจัดเก็บเอกสารผูกูใหมีขอมูลครบถวน
2. ตดิตามใหมีการประเมินราคาหลักประกันตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
3. จัดทํ ารายงานเกี่ยวกับการอํ านวยสินเชื่อเสนอธนาคารแหงประเทศไทย
4. สอบทานสถานะลูกหนี้ เเละหลักประกัน
5. สอบทานเงินใหกูยืมและภาระผูกพันตามหลักเกณฑเเละวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด และ

นํ าเสนอรายงานตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา

ซึง่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ มีประชุมอาทิตยละหนึ่งครั้ง หรืออาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมในกรณี
เรงดวนเปนครั้งคราวไป โดยมีเจาหนาที่สํ านักคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเปนเลขานุการและผูบันทึกการ
ประชุม

การอนุมัติการใหกูยืม และการติดตามลูกหนี้

คณะกรรมการบริหารเปนผูอนุมัตินโยบายและหลักเกณฑการใหสินเชื่อแกคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
เพือ่น ําไปใชในการพิจารณาและควบคุมการใหสินเชื่อ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่ออาจกํ าหนดนโยบายและ
แนวทางการใหสินเชื่อแกสินเชื่อรายยอยใหแกผูบริหารสายงานสินเชื่อ เปนผูพิจารณาอนุมัติได โดยสินเชื่อท่ีไดรับการ
อนมุตัิ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํ าทุกเดือน อน่ึงหากสินเชื่อรายใด เมื่อพิจารณาขนาดของสินเชื่อ
ตอสินเชื่อรวมแตละประเภทแลว มีนัยและเปนสินเชื่อรายใหญ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารดวย

สํ าหรับการติดตามลูกหนี้บริษัทกํ าหนดใหมีกระบวนการติดตามสินเชื่อท่ีคงคางอยางตอเนื่อง โดยมีการสอบ
ทานการใหสินเชื่ออยางสมํ่ าเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด ทั้งนี้ สํ านักคณะอนุกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่จะติดตามและประสานงานกับฝายสินเชื่อในการติดตามสินเชื่อท่ีมีปญหา ตั้งแตลูกคาเริ่มผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยหรือ
เงนิตน ตลอดจนดํ าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา (Problem Loan Committee) เพื่อ
พิจารณาสถานะของลูกหนี้ และกํ าหนดวิธีการติดตามเรงรัด การดํ าเนินคดีตามกฎหมาย  รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพย
และการตั้งสํ ารองหนี้สูญ โดยมุงเนนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สํ าหรับลูกหนี้รายที่สามารถดํ าเนินการตอไปได
โดยบริษัทไดกํ าหนดหลักเกณฑ ขอบเขต และการติดตามผลอยางใกลชิด นอกจากนี้ เจาหนาที่สินเชื่อจะตองรายงาน
ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหาทุกรายไตร
มาสเปนอยางนอย
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การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ

บริษัทกํ าหนดใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวยผู
บริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ เปนผูพิจารณากํ าหนดนโยบาย กฎเกณฑ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความ
เส่ียงจากการใหสินเชื่อ และใหคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหนาสายควบคุมสิน
เชือ่ (Chief Credit Officer) เปนผูดูแลการอนุมัติและติดตามสินเชื่อแตละรายการ และกํ าหนดกฎเกณฑและอํ านาจ
การอนุมัติสินเชื่อของเจาหนาที่ระดับตางๆ สํ าหรับสินเชื่อประเภทตางๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พจิารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan Committee) เพื่อทํ าหนาที่ดูแลติดตามจัดการลูกหนี้ที่มีปญหา และการ
ตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกํ าหนดใหมีหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit
Risk Management Guideline) เปนรายป ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท หลักเกณฑ
การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อกํ าหนดใหมีการรายงานสถานะของเงินใหสินเชื่อและปจจัยความเสี่ยงตางๆ ใหกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบริหารที่เกี่ยวของเปนรายเดือน อีกทั้งยังกํ าหนดวงเงินความเสี่ยงดานสิน
เชือ่ที่สํ าคัญ เชน วงเงินกองทุนความเสี่ยงสํ าหรับแตละธุรกิจ วงเงินปองกันการกระจุกตัว เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได

เครือ่งมือที่ชวยในการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อธุรกิจ ประกอบดวยการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของสนิเชื่อแตละรายการ ซึ่งบริษัทไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการจัดอันดับนา
เชือ่ถอื 3 ประเภท คือ การจัดอันดับความนาเชื่อถือดานสินเชื่อของผูกู (Borrower Credit Rating) ซึ่งแสดงถึงความ
นาเชื่อถือในการชํ าระเงินตามสัญญาของผูกู การจัดอันดับความนาเชื่อถือดานสินเชื่อของวงเงิน (Facility Credit
Rating) ซึ่งแสดงถึงความนาเชื่อถือในการชํ าระเงินตามสัญญาของแตละวงเงิน เมื่อพิจารณารวมกับลักษณะเฉพาะ
ตามสัญญาของแตละวงเงิน และการจัดอันดับความนาเชื่อถือดานความเสี่ยงของแตละวงเงิน (Facility Risk Rating)
ซึ่งแสดงถึงระดับความเสี่ยงทางการเงินขั้นสุดทายของแตละวงเงิน เมื่อรวมเอาสมมติฐานการรับชดเชยการชํ าระเงิน
จากการขายหลักประกัน ในกรณีที่เกิดหนี้เสียเขารวมพิจารณา  ขอมูลที่ไดจากการจัดอันดับความเสี่ยงจะถูกนํ าเอา
มาชวยในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง และนํ ามาประมวลผลโดยแบบจํ าลองเพื่อหาคาความเสี่ยงจากการให
สินเชื่อ เพื่อเปรียบเทียบเปนความตองการเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสียหายที่ไมคาดหวัง

สํ าหรับการควบคุมความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ บริษัทกํ าหนดใหมีวงเงินความเสี่ยงสํ าหรับแตละ
กลุมสินเชื่อ (Concentration Limits) ที่กํ าหนดใหสามารถใหสินเชื่อตอผูกูหรือกลุมผูกู 1 รายไดไมเกินระดับที่กํ าหนด
สํ าหรับสินเชื่อแตละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณารวมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแตละภาคอุตสาหกรรมดวย
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นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ตามขอกํ าหนดในการ
ใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(Single Lending Limit) ดังตอไปน้ี

1. จํ านวนเงินที่ใหกูยืม เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือลงทุนในกิจการของบุคคลนั้นเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ รวมกัน
ตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1/1

2. จ ํานวนเงินที่รับรอง รับอาวัล สอดเขาแกหนา สลักหลังแบบผูสลักหลังมีสิทธิไลเบี้ย คํ้ าประกัน หรือกอ
ภาระผูกพันอื่นใด หรือจายไปตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ รวมกันตองไม
เกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1

3. จํ านวนเงินดังกลาวขางตนเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 35 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1

สํ าหรับการควบคุมความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อและหัวหนาสาย
สินเชื่อ จะทํ าการติดตามสอบทานสถานะลูกหนี้เเละหลักประกันเปนรายไตรมาส และไดกํ าหนดใหมีการทํ าแผนสอบ
ทานสนิเชื่อ เปนรายป ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
และกฎเกณฑตางๆ ที่วางไวอยางถูกตอง ในสวนของสินเชื่อท่ีมีปญหา คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา
จะดูแลการเรงรัดติดตามหนี้สิน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหไดมีประสิทธิผล และการนํ าหลักประกันออกจํ าหนายให
ไดมูลคาดีที่สุด

(3)  ธุรกิจบริหารเงิน

นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุน เชน การกูยืมจากสถาบันการเงินตางประเทศแลว บริษัท
ยังลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรกและตลาดรองสํ าหรับหุนกู ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และรัฐ
วิสาหกิจ อีกดวย

(4) ธุรกิจการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน

ธุรกิจการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน ประกอบดวย การเก็บรักษาทรัพยสินและหลักทรัพย ดํ าเนินการรับสง
หุนและจาย-รับเงินในรายการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย และติดตามสิทธิประโยชนในทรัพยสินที่ดูแลใหลูก
คา อันไดแก ผูลงทุน กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

                                                          
/1 เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง การดํ ารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยและภาระผูกพันของบริษัทเงินทุน
ลงวันที่ 25 เมษายน 2546
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3.1.2 ตลาดและภาวะการแขงขัน

การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในป 2546 ดีขึ้นอยางตอเนื่องจากปกอนหนา โดยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นอยาง 
สมดุลในทุกองคประกอบของผลิตภัณฑรายไดประชาชาติ อัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับตํ่ าและนโยบายการกระตุน
เศรษฐกจิของรัฐบาลมีสวนในการกระตุนคาใชจายอุปโภคบริโภคในประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของธุรกิจการใหสินเชื่ออุปโภคบริโภค โดยเห็นไดจากสินเชื่อบาน และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งมีแนว
โนมดีขึ้น

ในทางกลับกันผลของวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ยังคงสงผลใหภาคการลงทุนมีการชะลอตัวอยูบาง แมจะมี
การฟนตัวของเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด  แตการใหสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินยังไมมีการขยายตัว จึงทํ าใหธุรกิจ
การใหสินเชื่อธุรกิจมีการแขงขันสูงในปที่ผานมา และสถาบันการเงินสวนใหญจึงใหความสํ าคัญกับการปรับโครงสราง
หนี้สินเชื่อธุรกิจเพื่อลดจํ านวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดลง ในขณะที่สินเชื่อดานอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวตอเนื่อง
อยางมากตามการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ

บริษทัคาดการณวาภาวะเศรษฐกิจฟนตัวจะเริ่มมีผลตอการขยายตัวของการลงทุนในป 2547 อันเปนผลมา
จากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคในประเทศและการสงออกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ฉะนั้น ความตองการสินเชื่อ
ธรุกจิเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการตางๆ จะเพิ่มขึ้นดวย โดยรวมแลวในป 2547 นาจะมีความตองการสินเชื่อเพิ่ม
ขึ้นในทุกดาน

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประกาศโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย จะมีผลกระทบ
ตอการจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงิน โดยบริษัทเปนหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมี
ศกัยภาพที่จะขอยกระดับเปนธนาคารพาณิชย ซึ่งสามารถประกอบธุรกรรมทางการเงินไดเกือบทุกประเภท การยก
ระดับนี้จะชวยใหสามารถแขงขันไดเทาเทียมกับสถาบันการเงินอื่น

กลยุทธในการแขงขัน

ในภาวะการตลาดที่สินเชื่อธุรกิจไมเติบโต บริษัทเนนกลยุทธในการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งทํ าใหจํ านวนหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดลดลง และมีการเตรียมพรอมที่จะรองรับตลาดที่คาดวาจะขยายตัวในป 2547 อีกทั้งจะคงขยายตัว
อยางตอเนื่องในดานสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยบรษิทัจะขยายฐานลูกคาอยางมีคุณภาพโดยอาศัยประสบ
การณดํ าเนินธุรกิจ เปนระยะเวลากวา 30 ป ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมความเสี่ยงที่ดี นโยบาย
การอ ํานวยสินเชื่อที่ระมัดระวัง และระบบการเรียกเก็บและติดตามหนี้ที่ดี ดวยฐานลูกคาที่มีความสัมพันธอันดีกับ
บริษทั รวมทั้งบุคลากรและผูบริหารที่มีความสามารถและประสบการณ บริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทมีศักยภาพในการแขง
ขนัในระยะยาว ภายใตภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้บริษัทเนนการแขงขันทางดานคุณภาพมากกวาดาน
ราคา
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 3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 (1) แหลงที่มาของเงินทุน

นอกจากเงินกองทุนของบริษัทแลว แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทสวนใหญไดจากการระดมทุนจากประชา
ชน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู โดยแหลงที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ 2546 มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี

               (หนวย : ลานบาท)
2544 2545 2546

แหลงเงินทุนจากหนี้สิน
รวมเงินกูยืม และเงินฝาก 37,144 31,748 36,863
หลักทรัพยที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 100 0 0
ตั๋วเงิน 195 357 211
หุนกูดอยสิทธิ (เงินกองทุนชั้นที่ 2) 331 331 331
หุนกู 0 4,800 4,800
หนี้สินอื่น 447 540 654

รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน 38,217 37,776 42,859
เงินกองทุน 6,255 7,379 10,277

รวมแหลงเงินทุน 44,472 45,155 53,137

แหลงที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํ านวน 53,137 ลานบาท ถูกนํ าไปใชในธุรกิจเงินทุนที่
กลาวถึงในสวนนี้เปนจํ านวน 13,366 ลานบาท เงินทุนสวนที่เหลือถูกนํ าไปใชในธุรกิจเชาซื้อ เงินสํ ารองสภาพคลอง
เงินลงทุน และสินทรัพยเพื่อการดํ าเนินงานตางๆ ของบริษัท

(2) การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ (ถามี)

ไมมี
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(3) ความสามารถในการดํ ารงเงินกองทุน

บริษัทมีนโยบายจะดํ ารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของบริษัทในระยะยาว โดยคํ านึงถึง
ความอยูรอดของบริษัทในระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในอัตรา
ที่ไมตํ่ ากวาที่กฎหมายกํ าหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดใหบริษัทเงินทุนดํ ารงเงินกองทุนเมื่อส้ินวัน
หนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับสินทรัพยเส่ียง และภาระผูกพันไมตํ่ ากวารอยละ 8 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวน
ไมตํ่ ากวารอยละ 4 ของสินทรัพยเส่ียงและภาระผูกพัน โดยอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2544 2545 และ 2546 เปนดังนี้

                               (หนวย : รอยละ)
2544 2545 2546 ตามกฎหมาย

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 15.53 17.40 18.78 4
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเส่ียง 16.82 19.45 21.42 8

(4) นโยบายในการบริหารสภาพคลอง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทํ าหนาที่เสมือนเปนคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยสินและหนี้สิน
(Assets and Liabilities Management Committee – ALCO) ในการควบคุมดูแลและกํ าหนดทิศทางของโครงสราง
ทรัพยสินและหนี้สิน และโครงสรางการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกํ าหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ
เพือ่เตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบงชี้ที่สํ าคัญ เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของ
ทรัพยสินและหนี้สินที่ครบกํ าหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังได
กํ าหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว
อยางชัดเจน

ฝายบริหารความเสี่ยงมีหนาที่สนับสนุนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการติดตามฐานะสภาพคลอง
ของบริษัท โดยการจัดทํ ารายงานสภาพคลองเปนรายวัน และจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาถึงระดับและแนวโนมของสภาพคลองตลอดจนโครงสรางทรัพยสินและหนี้สินที่เหมาะ
สม  บริษัทยังใหความสํ าคัญกับการติดตามการกระจุกตัวของแหลงเงินทุน โดยจัดทํ าขอมูลเงินฝากรายใหญทุกๆ ส้ิน
วนัทํ าการ และรายงานเปนสวนหนึ่งของรายงานสภาพคลองรายวัน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการจัดทํ ารายงาน Maturity
Mismatch ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเปนประจํ าทุกเดือน ซึ่งมคีวามถี่มากกวาเกณฑที่ใหจัดทํ าเปนราย
ไตรมาส บริษัทไดแสดงขอมูลจากรายงาน Maturity Mismatch ไวในสวนที่ 2 หัวขอท่ี 1 ปจจยัความเสี่ยง เพื่อแสดง
ใหเห็นความสัมพันธของที่มาและการใชไปของเงินทุนแยกตามกํ าหนดการครบอายุสัญญา

การบริหารสภาพคลองในแตละวัน อยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งจะจัดทํ าประมาณการกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะเขาหรือออกในชวง 1 ถึง 14 วัน ขางหนา เพื่อเตรียมการจัดหาแหลงเงินทุนหรือแหลงลงทุนไวรองรับ
กระแสเงินสดสุทธิที่จะเกิดขึ้น ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายและ
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หลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และใหสอดคลองกับกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย วาดวย
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ืองการกํ าหนดใหบริษัทเงินทุนดํ ารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้

• ใหบริษัทเงินทุนดํ ารงสินทรัพยสภาพคลองไมตํ่ ากวารอยละ 6 ของยอดเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับ
จากตางประเทศที่มีกํ าหนดชํ าระภายในระยะเวลา 1 ป และ ยอดรวมเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจาก
ประชาชนทุกประเภท

• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมตํ่ ากวารอยละ 0.5 หลักทรัพย
หรอืตราสารซึ่งปราศจากภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมตํ่ ากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากที่
ธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

สินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํ ารงขางตน ใหคิดจากคาเฉลี่ยรายสัปดาห โดยถือเอาวันศุกรเปนวันเริ่มตนและ
วันพฤหัสเปนวันสุดทายของสัปดาห
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3.2 ธุรกิจเชาซื้อ

3.2.1 ลักษณะบริการ

บริษทัใหบริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคในรูปของการเชาซื้อและลีสซิ่ง ทั้งรถยนตเกาและใหม ได
แก รถยนตนั่ง รถยนตโดยสารเล็ก รถบรรทุกเล็ก รถตู รถจักรยานยนตและอื่นๆ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ เชน แทนพิมพ คอมพิวเตอร และอื่นๆ บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมที่ดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อไดแก
บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํ ากัด บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด บริษัท โฟลค
สวาเกน ลีสซิ่ง ไทยแลนด และบริษัท ไฮเวย จํ ากัด พื้นที่การใหบริการครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค โดย
ผานทางสํ านักงานอํ านวยสินเชื่อ 10 แหง คือ จงัหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี
ชลบุรี จันทบุรี ภูเก็ต และสงขลา ในป 2547 นี้ บริษัทจะเปดเพิ่มอีก 4 แหง คือ จังหวัดอุบลราชธานี ราชบุรี สระบุรีและ
สุราษฎรธานี

นโยบายการใหสินเชื่อ และหลักประกัน

บริษทัมนีโยบายที่จะขยายการใหสินเชื่อเชาซื้ออยางมากในตลาดที่มีการเติบโตสูง และมีอัตราผลตอบแทน
คุมกับความเสี่ยง โดยการเติบโตของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตยังคงเปนไปในอัตราที่สูงในป 2546 และตอเนื่องไปในป
2547 บริษัทมีนโยบายที่จะแขงขันเพื่อเติบโตโดยยังคงรักษาคุณภาพสินเชื่อใหไดสูงสุด โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มี
ความเสี่ยงตํ่ ากวาของคูแขง ดังนั้นหลักเกณฑการใหสินเชื่อโดยทั่วไปของบริษัทจึงจัดไดวาอยูในเกณฑที่เขมงวดกวา
ตลาด เชนเงื่อนไขเรื่อง เงินดาวน อายุรถยนต และผูคํ้ าประกัน เปนตน

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการนํ าเอาเครื่องมือการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) มาชวยในการ
อนุมัติสินเชื่อ โดยบรษิัทพัฒนาระบบการใหคะแนนสินเชื่อขึ้นจากฐานขอมูลภายในที่มีอยูจํ านวนมาก บริษัทอยูใน
ธรุกิจเชาซื้อมากวา 30 ป จึงทํ าใหสามารถนํ าประโยชนจากขอมูลของลูกคาในอดีตมาหาความสัมพันธ ระหวาง
ลักษณะของลูกคาและความนาเชื่อถือในการชํ าระเงินไดอยางมีประสิทธิผล

หลกัเกณฑทั่วไปในการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต คือ ผูเชาซื้อตองเปนบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะ ประกอบอาชีพสุจริต มีรายไดมั่นคง สมํ่ าเสมอ ทีเ่หมาะสมกับคางวดเชาซื้อท่ีตองชํ าระ มี
สถานที่อยูอาศัยแนนอน และไมอยูในรายชื่อผูมีประวัติเสีย ทัง้จากการตรวจสอบระบบขอมูลภายในและจากศูนยขอ
มูลเครดิตกลาง ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อตองมีการทํ าประกันภัยอยางเหมาะสม โดยระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเชา
ซือ้ จะพจิารณากํ าหนดใหเหมาะสมกับลักษณะของหลักประกันและความนาเชื่อถือของผูเชาซื้อ สํ าหรับลูกคานิติ
บุคคล พิจารณาโดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกัน แตเนนที่ลักษณะการดํ าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

นโยบายการปรับโครงสรางหนี้

เชนเดียวกับนโยบายการปรับโครงสรางหนี้ของธุรกิจเงินทุน
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นโยบายการควบคุมดูแลการใหสินเชื่อ การอนุมัติการใหกูยืม และการติดตามลูกหนี้

คณะกรรมการบริหารเปนผูอนุมัตินโยบาย และหลักเกณฑการใหสินเชื่อแกคณะอนุกรรมการพิจารณาสิน
เชือ่ เพือ่นํ าไปใชในการพิจารณาและควบคุมการใหสินเชื่อ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่ออาจกํ าหนดนโยบาย
และแนวทางการใหสินเชื่อแกสินเชื่อรายยอยซึ่งรวมถึงสินเชื่อเชาซื้อใหแกผูบริหารสายงานสินเชื่อ เปนผูพิจารณา
อนมุตัไิด โดยสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ จะตองรายงายตอคณะกรรมการบริหาร
เปนประจํ าทุกเดือน อนึ่งหากสินเชื่อรายใด เมื่อพิจารณาขนาดของสินเชื่อตอสินเชื่อรวมแตละประเภทแลว มีนัย และ
เปนสินเชื่อรายใหญ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารดวย

สํ าหรับการติดตามลูกหนี้ บริษัทปรับปรุงนโยบายและกลยุทธในการบริหารและติดตามหนี้มาโดยตลอด เพื่อ
ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตาม
ประกาศและระเบียบของสํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ส.ค.บ.) อยางเครงครัด โดยนโยบายตางๆ
สามารถแบงเปนประเภทของงานหลักได ดังตอไปน้ี

1. งานติดตามหนี้คางชํ าระ

มุงเนนการติดตามหนี้ทางโทรศัพท ผานระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ที่มีระบบบันทึกการนัดหมายจาก
ลูกคาและระบบเตือนความจํ าแกเจาหนาที่เมื่อถึงกํ าหนดชํ าระ รวมถึงระบบการติดตอลูกคาอัตโนมัติซึ่งจัด
ลํ าดับความสํ าคัญของเหตุการณที่ตองติดตอ อันจะสงผลใหงานติดตามหนี้มีความรวดเร็ว แมนยํ า และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. งานเรงรัดหนี้สิน และการติดตามยึดรถ

เพิ่มทีมเรงรัดหนี้สิน โดยใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํ านวนลูกคาที่มีปญหา เนนการเจรจาตอรอง และ
เขาพบลูกคาโดยตรง สํ าหรับลูกคาที่เขาขายตองติดตามยึดรถคืน บริษัทไดจัดทีมผูชํ านาญการยึดรถภาย
นอกที่มีประสบการณโดยเฉพาะ ออกปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

3. งานกฎหมาย และบังคับคดี

ดํ าเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่มีปญหาอยางรวดเร็ว โดยมีทีมงานพนักงานและจดัจางทีมทนาย
ความที่มีประสบการณทางดานคดีเชาซื้อภายนอก รวมทั้งจัดทีมสืบทรัพยบังคับคดีกรณีที่ศาลมีคํ าพิพากษา
แลวแตลูกหนี้ไมยินยอมที่จะชํ าระหนี้
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การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ

การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเชาซื้อ ถอืเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
โดยรวม ภายใตการดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะ
อนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา ดังที่ไดกลาวไวโดยละเอียดในสวนของธุรกิจเงินทุน เงินใหสินเชื่อเชาซื้อใน
บริษทัยอยทั้งหมดจะถูกรวมเขามาภายใตการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนยที่บริษัท

เนือ่งจากสินเชื่อเชาซื้อจัดเปนสินเชื่อรายยอยที่สินเชื่อแตละรายการมีขนาดเล็ก แตมีจํ านวนรายการสินเชื่อ
มาก ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงมีการนํ าเครื่องมือตางๆ มาใชวิเคราะหและติดตามคุณภาพของสินเชื่อ เชน การจัด
ท ําการใหคะแนนสินเชื่อดวยวิธี Credit Scoring การวิเคราะหอัตราการผิดนัดชํ าระหนี้แยกตามชวงเวลาที่ปลอยสิน
เชือ่ การวิเคราะหอัตราการผิดนัดชํ าระหนี้แยกตามกลุมคะแนนสินเชื่อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามสัดสวนของเงิน
ใหสินเชื่อที่ปลอยใหแกกลุมลูกคาประเภทตางๆ แลวจัดทํ ารายงานเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู
บริหารที่เกี่ยวของเปนประจํ าทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการรายงานสรุปสถานะความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เปนรายเดือน ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกๆ 2 เดือน

 ในระดับรายการ ฝายควบคุมสินเชื่อรายยอย (Retail Credit) ทํ าหนาที่ดูแลควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ ดวย
การตดิตามความถูกตองของขอมูลเอกสาร รวบรวมขอมูลของลูกคาที่ผิดนัดชํ าระหนี้เพื่อใชในการตัดสินใจใหสินเชื่อ
รายใหม และติดตามสถานะของลูกหนี้แตละราย เมื่อลูกหนี้เร่ิมมีการผิดคางวดที่ถึงกํ าหนดชํ าระ เจาหนาที่สินเชื่อจะ
ตรวจสอบและสงเรื่องใหเจาหนาที่เรียกเก็บหนี้ติดตามทวงถามตอไป

3.2.2 ตลาดและภาวะการแขงขัน

การแขงขันของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการเชาซื้อรถ
ยนต เนื่องจากคูเเขงในตลาดพยายามสรางฐานสินเชื่อใหใหญขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงในการแขงขันจากบรษิทัที่มิใชสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธยาวนานกับผูจํ าหนายรถยนต รวมทั้งมีการบริการที่ดีและมีประ
สิทธิภาพ การอํ านวยสินเชื่อจึงยังเปนไปตามแผนงานที่วางไว

กลยุทธในการแขงขัน

ในปจจุบัน ธรุกิจเชาซื้อมีกลุมคูแขงขัน 2 กลุมใหญ กลุมแรก คอืกลุมบริษัทลีสซิ่งและสถาบันการเงินอิสระ
กลุมที่สอง คือกลุมบริษัทในเครือของผูผลิตและจํ าหนายรถยนต (Captive Finance) รวมจํ านวนรายทั้งหมดประมาณ
20 ราย อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณที่ยาวนานและอยูในธุรกิจมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 30 ป บริษัท
และบรษิัทยอยมีศักยภาพในการแขงขันโดยมีความสัมพันธที่ดีกับผูแทนขาย (Dealer) มีความสามารถในการบริหาร
ตนทุนที่ดีในระดับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งฐานขอมูลของลูกคา ทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยมีความ
เชือ่มัน่วาจะสามารถรักษาระดับของความเปนผูนํ าใน 3 อันดับแรกของธุรกิจเชาซื้อได ถงึแมวา แผนพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงินที่ประกาศในป 2547 นี้ อนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซื้อได บริษัทและบริษัทยอยคาด
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วาจ ํานวนคูแขงขันจะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัย เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญก็ประกอบธุรกิจเชาซื้อผานบริษัทใน
เครืออยูแลว

บริษทัและบริษัทยอยจะมุงเนนการอํ านวยสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสูงและ
การขยายตัวคาดวายังจะมีอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง โดยจะเนนการบริการที่มีคุณภาพ นํ าเสนอบริการที่หลาก
หลาย มากกวาที่จะเนนการแขงขันดานราคา โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายโดยทั่วไปคือผูที่มีรายไดที่แนนอนและมีอายุ
20-70 ป บริษัทและบริษัทยอยมีชองทางการจํ าหนายโดยสวนใหญผานผูแทนจํ าหนาย (Dealer) และมีการติดตอกับ
ลูกคาโดยตรง แตก็เปนสัดสวนที่นอย

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 (1) แหลงที่มาของเงินทุน

เงินใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัท มีแหลงเงินทุนหลักมาจากแหลงเดียวกับแหลงเงินทุนของธุรกิจเงินทุนที่กลาว
ไวแลวขางตนในขอ 3.1.3 เนื่องจากสินเชื่อเชาซื้อมีอายุสัญญาคอนขางยาว บริษัทจึงไดออกหุนกูระยะยาวและระดม
เงินฝากระยะยาวไวบางสวนเพื่อรองรับการใชเงินในสวนนี้ ขอมูล Maturity Mismatch สุทธิที่เปนผลรวมจากทั้งธุรกิจ
เงินทุนและธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อไดแสดงไวในสวนที่ 2 หวัขอท่ี 1 ปจจยัความเสี่ยง
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สํ าหรับเงินใหสินเชื่อเชาซื้อในบริษัทยอย แหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินกองทุนและการออกตราสารหนี้
ประเภทหุนกูและตั๋วแลกเงิน โดยสามารถสรุปแหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ไดตาม
ตารางขางลางนี้

                                                                                  (หนวย : ลานบาท)
2544 2545 2546

บริษัท ทสิโก ลีสซิ่ง จํ ากัด
เงินกูสถาบันการเงิน            187               11                 9
ต๋ัวเงิน                -                -                -
หนี้สินอื่น            353            717            623
เงินกองทุน            206            205         1,135
รวม            746            933         1,767

บริษัท ไฮเวย จํ ากัด
เงินกูสถาบันการเงิน            273            252               18
ต๋ัวเงิน                -                -            400
หนี้สินอื่น            202            539            582
เงินกองทุน            258            344            470
รวม            733         1,135         1,470

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด
เงินกูสถาบันการเงิน            864         1,810         1,437
ต๋ัวเงิน                -                -            500
หนี้สินอื่น               73            112            131
เงินกองทุน            869            865            882
รวม         1,806         2,787         2,950

รวมแหลงเงินทุนของบริษัทยอย         3,285         4,855         6,187

เงินทุนจากหนี้สิน      1,952      3,441      3,700
เงนิทุนจากเงินกองทุน      1,333      1,414      2,487

(2) การจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ (ถามี)

ไมมี

(3) ความสามารถในการดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง
เงนิใหสินเชื่อเชาซื้อและเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ทํ าธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ถูกนับรวมเขาเปนสินทรัพยเส่ียงของ

การดํ ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ใหรายละเอียดไวในสวนของธุรกิจเงินทุน
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 (4) นโยบายในการบริหารสภาพคลอง
กระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ทํ าธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ถูกรวมเขาใน

การบริหารสภาพคลองโดยรวมของบริษัท ตามที่ไดใหรายละเอียดไวในสวนของธุรกิจเงินทุน สวนบริษัทยอยจัดหา
สภาพคลองจากการกูยืมโดยตรงจากสถาบันการเงินและตลาดเงิน และจากกระแสเงินสดที่ไดจากการดํ าเนินงาน
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3.3 ธุรกิจหลักทรัพย

3.3.1 ลักษณะบริการ

ประเภทของธุรกิจหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพย ทิสโก  จํ ากัด ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสํ านัก
งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหดํ าเนินการได มีดังนี้

1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
2. การคาหลักทรัพย
3. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5. การยืมและใหยืมหลักทรัพย
6. การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย

(1) ธรุกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ซึ่งเปนสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดํ าเนินการโดยส ํานักงานใหญ และมีสาขาจํ านวน 4 แหง ในจังหวัด เชียงใหม
นครปฐม นครราชสีมา และ อุดรธานี เพื่อใหบริการธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในตางจังหวัด

เพื่อเปนการขยายฐานบริการไปตางประเทศ บริษัทเขาซื้อบริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด จาก BT
Brokerage (Hong Kong) Co., Ltd. ในป 2534 ตามที่ไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อดํ าเนินธุรกิจการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง และมี
สํ านักงานเพียงแหงเดียวที่ประเทศฮองกง โดยเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทจดทะเบียนและประกอบธุรกิจที่
ปรึกษาการลงทุน ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 ประเทศไดแก  ฮองกง ไทย จีน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อิน
โดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุนและฟลิปปนส

นอกจากนี้บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานวิเคราะหหลักทรัพยที่มีศักยภาพในการแขงขันที่โดดเดน โดยในเดือน
กรกฎาคม 2546 บริษัทไดรับรางวัล SET Awards 2003 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย
รางวัล Best Brokerage Service-Retail Clients เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่มีคุณ
ภาพดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและรางวัล Best Research House เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลัก
ทรัพยที่มีผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพ ซึ่งการไดรับเลือกนี้อยูบนพื้นฐานของ คุณภาพงานวิจัยหลัก
ทรัพย

ก. นโยบายในการรับลูกคาและการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยใหลูกคา

บริษทัมนีโยบายในการรับลูกคาที่มีคุณภาพและใหความรูความเขาใจที่เหมาะสมแกลูกคาในการซื้อขายหลัก
ทรพัย โดยจะพิจารณาวงเงินการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับความนาเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกคา ตลอด
จนหลกัประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมอบอํ านาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ใหกับคณะอนุกรรมการ
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พจิารณาสินเชื่อ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่มีมูลคาสูง และมอบอํ านาจการอนุมัติ
ใหผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่สินเชื่อระดับตางๆ สํ าหรับวงเงินทั่วไปเปนผูพิจารณาอนุมัติ ตามแนวนโยบายที่กํ าหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

ข. นโยบายในการกํ าหนด margin ของหลักทรัพย

ปจจุบัน ลูกคาของบริษัทซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น อยางไรก็ดีบริษัทมีนโยบายที่จะใชระบบ
Credit Balance เพื่อการใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพยในอนาคต ซึ่งจะมีการจัดทํ านโยบายในการกํ าหนด margin
ของหลักทรัพยตอไป

(2) ธุรกิจการคาหลักทรัพย

ธุรกิจการคาหลักทรัพยดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย เปนดัง
ตอไปน้ี

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยอยางเครงครัด
• ลงทุนในหลักทรัพยที่มีผลการดํ าเนินงานดี ตามสภาพและประเภทธุรกิจ
• ลงทนุในกิจการที่ผูบริหารมีความสามารถ มีความซื่อสัตย มกีารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ลงทุนในกิจการที่มีฐานะมั่นคง
• ลงทุนในกิจการที่มีแผนการดํ าเนินงานอยางตอเนื่อง และมีโครงการที่พิจารณาไดวาสามารถกอใหเกิด

ผลประโยชนโดยสวนรวม

การลงทุนตองเปนไปตามกรอบนโยบายและขอกํ าหนดดานบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture 
Investment Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสายงานที่สํ าคัญ จะกํ าหนดนโยบายในการลงทุน  รวมท้ัง
พิจารณาอนุมัติการลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไวดังนี้

• ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture Investment
Committee) กํ าหนดวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพยในสวนของการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน หรือ
หลักทรัพยอื่นที่สามารถทราบหรือคํ านวณราคาตลาดที่จะซื้อ

• การซื้อขายหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองผานการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย (The Equity and Debenture Investment Committee)
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(3) ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนคือการใหคํ าแนะนํ าแกประชาชนไมวาทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับคุณคาของหลัก
ทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด ไดรับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนมาตั้งแตจัดตั้งบริษัท แตยังไมไดประกอบธุรกิจดังกลาว ปจจุบันสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกํ าหนดใหนิติบุคคลที่จะใหคํ าแนะนํ าแกประชาชนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ตองขอความเห็นชอบจากสํ านักงานเพิ่มเติม ขณะนี้บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด อยูระหวางการขอความ
เห็นชอบ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจดังกลาวเพื่อเปนการสงเสริมธุรกิจนายหนา
ซือ้ขายหลักทรัพยเทานั้น ซึ่งจะใหคํ าแนะนํ าผานสื่อตาง ๆ โดยไมคิดคาตอบแทน เชน วิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงตีพิมพ
ตาง ๆ

(4) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัดใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินทั้งในดานการแปลงสภาพและแปรรูปใหแก
รัฐวสิาหกิจ การนํ าบริษัทเอกชนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การควบรวมกิจการ การปรับปรุง
โครงสรางหนี้ การประเมินมูลคากิจการ เปนตน รวมทั้งยังใหบริการในดานการจัดจํ าหนายหลักทรัพย  โดยที่ผานมา
ไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุนตอ
ประชาชนทั่วไปของบริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน) ในป 2544  ซึ่งผลงานดังกลาวทํ าใหไดรับรางวัล “Best IPO of the
Year” อกีดวย  และตอมายังไดรับคัดเลือกใหเขารวมเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการแปลงสภาพและแปรรูปรัฐ
วสิาหกิจอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟานคร
หลวง  ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัดก็ประสบความสํ าเร็จในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัด
การการจัดจํ าหนายหุนและรับประกันการจํ าหนายหุนตอประชาชนทั่วไปของบริษัทเอกชนหลายแหง   เชน   บริษัท
เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํ ากัด (มหาชน)  บริษัท เพาเวอรไลน จํ ากัด (มหาชน) บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด
(มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อ ีซี จํ ากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํ ากัด
(มหาชน) เปนตน

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัดยึดมั่นนโยบายการใหบริการที่มีคุณภาพและการปฏิบัติงานดวยความเปนมือ
อาชพี ประกอบกับมีบุคลากรในสายงานวาณิชธนกิจที่มีความพรอมในดานความรูและความเชี่ยวชาญในอุตสาห
กรรมที่หลากหลาย จึงสงผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคามาอยางตอเนื่อง

(5) ธรุกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

บริษัทมีธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งมีโครงขายลูกคาที่กวางขวาง ซึ่งรวมถึงกลุมประกันภัย กลุมกอง
ทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบํ าเหนจ็บํ านาญ กองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธอันดี
กบักลุมลูกคาเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกคา และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการสงมอบหลัก
ทรัพย
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 (6) ธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัทใหบริการเปนนายทะเบียนสํ าหรับตราสารหนี้ ทั้งหุนกูของบริษัทเอกชนและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดย
บริการดังกลาวครอบคลุมถึงการจัดเตรียมทะเบียนผูถือหลักทรัพย การทํ าทะเบียนการโอน การจํ านํ าและการอายัด
การคํ านวณดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จาย ทีเ่กี่ยวของ เปนตน

3.3.2 ตลาดและภาวะการแขงขัน

ตามที่ปจจุบันมีนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูถึง 36 บริษัท ทํ าใหเกิดการแขงขันที่รุนแรง โดยจะเห็นไดวา
สวนแบงตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้นในแตละป สวนแบงตลาดนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของสมาชิก 10 อันดับ
แรกในป 2546 มีสัดสวนเทากับรอยละ 50.6 ลดลงจากรอยละ 58.4 และรอยละ 65.1 ในป 2545 และ 2544 ตาม
ลํ าดับ ปริมาณการซื้อขายในตลาดในป 2546 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ จาก 2,047,442 ลานบาทในป 2545 เปน
4,670,281 ลานบาท โดยมปีริมาณการซื้อขายของ Net Settlement สูงขึน้จาก 560,619 ลานบาทในป 2545 เปน
1,329,397 ลานบาทในป 2546 คิดเปนรอยละ 28 เมือ่เทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาดทั้งหมด

ในเดือน ตุลาคม 2546 ตลาดหลักทรัพยไดประกาศการขึ้นอัตราคานายหนาขั้นตํ่ าสํ าหรับการซื้อขายผาน
ระบบอินเทอรเน็ตจากรอยละ 0.20 เปน รอยละ 0.21 อยางไรก็ตาม การขึ้นอัตราคานายหนานั้นมิไดสงผลกระทบตอ
การซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจากตลาดอยูในชวงการฟนฟูของเศรษฐกิจ ระดับราคาหลักทรัพยจึงดึงดูดให
นักลงทุนทํ าการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการซื้อขายในตลาดอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นรอยละ 687 จาก
53,145 ลานบาทในป 2545 เปน 417,916 ลานบาทในป 2546 โดยมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจาก 16,381 รายในป 2545
เปน 39,264 รายในป 2546 บริษัทหลักทรัพยที่มีระบบการซื้อขายผานอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจากจํ านวน 13 รายในป
2545 เปน 22 รายในป 2546 ท ําใหการซื้อขายผานระบบอินเตอรเนตมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น

ในสวนของตลาดตางประเทศ ตลาดหลักทรัพยฮองกงไมมีการจํ ากัดจํ านวนสมาชิก ทํ าใหปจจุบันมีสมาชิก
มากกวา 500 ราย และกอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรง ในเดือนเมษายน 2546 ไดมีการเปดเสรีคานายหนา สงผลให
ธุรกิจมีแนวโนมทีจ่ะขยายตัวไปสูการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น ซึง่นอกจากเปนการควบคุมคาใชจาย
แลว ยังเพิ่มการเขาถึงแหลงขอมูลใหกับผูลงทุนอีกดวย

กลยุทธการแขงขัน

ในปที่ผานมา บริษัทเนนการขยายฐานลูกคา โดยใชกลยุทธการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งไดผลเปนที่
นาพอใจดังจะเห็นไดจากปริมาณการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 150 จาก 14,774 ลานบาทในป
2545 เปน 37,062 ลานบาทในป 2546 โดยมีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นจาก 1,219 รายในป 2545 เปน 2,523 รายในป
2546 สวนแบงตลาดเมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายของตลาดทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.36 ในป 2545 เปน
รอยละ 0.40 ในป 2546

บริษัทมีปริมาณการซื้อขายรวมเพิม่ขึน้จาก 160,772 ลานบาทในป 2545 เปน 314,112 ลานบาทในป 2546
หากแตสวนแบงตลาดของบริษัทออนตัวลงเปนการชั่วคราวจากรอยละ 3.9 ในป 2545 เปนรอยละ 3.4 ในป 2546



สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

3-21

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเนนลูกคาที่มีคุณภาพ จงึทํ าใหบริษัทมีลูกคาประเภท Net Settlement นอย โดยในป 2546
บริษัทมีสัดสวนลูกคาประเภท Net Settlement เมือ่เทยีบกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดรอยละ 13 ในขณะที่ตลาดโดย
รวมมีสัดสวนดังกลาวสูงถึงรอยละ 28 ทั้งนี้เมื่อตลาดกลับเขาสูภาวะปกติ บริษัทคาดวาสวนแบงการตลาดควรจะปรับ
ตัวสะทอนภาพที่ถูกตอง

ทัง้นีก้ารรวมมือทางธุรกิจกับ Deutsche Securities เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหลักทรัพย
อกีทั้งชวยดึงดูดลูกคาสถาบัน และขยายฐานลูกคาตางประเทศ ในขณะเดียวกัน  บริษัทใชบริษัท ทิสโกซิเคียวริตี้ ฮอง
กง เปนชองทางการขยายการบริการลูกคาไปยงัตางประเทศเพื่ออํ านวยความสะดวก มากกวาเพื่อแขงขันในตลาดทอง
ถิ่น ซึ่งมีการแขงขันที่สูงมาก ปจจุบันบริษัทมีสัดสวนลูกคาในประเทศและตางประเทศประมาณรอยละ 70 และรอยละ
30 ตามลํ าดับ

บริษทัยงัมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกคารายยอยที่มีการซื้อขายหลักทรัพยในปริมาณสูง เจาะตลาดลูกคา
สถาบันในประเทศใหมากขึ้น และเพิ่มสวนแบงการตลาดการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต
สวนแบงการตลาด และมูลคาการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด

2544 2545 2546
สวนแบงการตลาด (รอยละ) 2.86 3.93 3.36
มลูคาซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท) 90,361 160,772 314,112
จ ํานวนบริษัทสมาชิก (ราย) 27 36 36
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตารางภาวะธุรกิจหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นงวด ป 2544 – 2546
2544 2545 2546

มลูคาซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท) 1,577,758 2,047,442 4,670,281
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (ณ ส้ินเวลา) 303.85 356.48 772.15
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท) 1,607,310 1,986,236 4,789,857
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นอกจากนี้ บริการวาณิชธนกิจเองยังมีศักยภาพที่โดดเดน เชน บริการการนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เปนตน

3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

(1) แหลงที่มาของเงินทุน

ลักษณะของธรุกจิหลกัทรพัยไมตองการพึง่พงิเงนิทนุจ ํานวนมากเหมอืนกบัธรุกจิเงนิทนุ โดยเงนิทนุสวนใหญ
มาจากเงนิกองทนุของบรษิทั กระแสเงนิสดทีไ่ดจากการด ําเนนิงาน และการกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิบางสวน เพือ่ใช
เปนเงนิทนุหมนุเวยีน
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(2)   การดํ ารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิของบริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เทากับรอยละ
35.10 ของหนี้สินทั่วไป เปรียบเทียบกับ รอยละ 7 ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กํ าหนด

สํ าหรับบริษัท ทิสโกซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด มีสินทรัพยสภาพคลอง (Liquid Capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 สูงกวาเกณฑขั้นตํ่ า 8.22 ลานดอลลารฮองกง ที่กํ าหนดโดย The Financial Resources Rules ถึง 34.45
ลานดอลลารฮองกง
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3.4 ธุรกิจจัดการกองทุน

3.4.1 ลักษณะบริการ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (บลจ. ทสิโก) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสวน
บคุคล และกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนสวนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง

(1) กองทุนรวม

ด ําเนนิการภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซึ่งใหบริการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทมี
หนาที่จัดตั้งกองทุนรวม และเสนอขายหนวยลงทุนใหกับบุคคลทั่วไป โดยพิจารณาความตองการของผูลงทุน บริษัท
เนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางสมํ่ าเสมอ รวมถึงการ
บริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลงทุนทราบอยาง
สมํ่ าเสมอ

(2) กองทุนสวนบุคคล

ด ําเนินการภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้ง
บคุคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบุคคล การจัดการกองทุนสวนบุคคลจะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพย
ประเภทตาง ๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคา
และมีการจัดทํ ารายงานสรุปและประเมินผลใหแกลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ

(3) กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

ด ําเนินการภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริการดานการจัดการกองทุนสํ ารอง
เล้ียงชีพ รวมถึงการใหคํ าปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริการดานทะเบียน
สมาชิก และการใหคํ าปรึกษาที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ทั้งนี้ การจัดการลงทุนจะครอบ
คลุมการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน ภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน

บริษทันํ าเสนอการขายตอลูกคาโดยตรงในทุกธุรกิจ แตในธุรกิจกองทุนรวม บริษัทเพิ่มเติมชองทางในการจัด
จ ําหนายโดยอาจดํ าเนินการผานตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนและ
บริษัทหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
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3.4.2    ตลาดและภาวะการแขงขัน

(1) กองทุนรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 กองทุนรวมในประเทศไทยมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 720,027 ลานบาท มอีัตราการ
เตบิโตรอยละ 65 จากสิ้นป 2545 โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ
2546 แบงตามประเภทของกองทุน เปนดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
กองทุนรวม 2544 2545 2546

กองทุนรวมซึ่งไมรวมกองทุนรวมเพื่อแกไขปญหา
ในระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมสํ าหรับผู
ลงทุนตางประเทศ (country funds)

141,667 197,442 438,344

กองทุนรวมทุกประเภท 389,840 435,716 720,028

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ.ทิสโกมีกองทุนภายใตการบริหาร 18 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 4,892 
ลานบาท โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ 2546 แบงตามประเภทของ
กองทุน เปนดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
ประเภทกองทุน 2544 2545 2546

กองทุนเปด 1,350 3,447 4,584
กองทุนปด 1,636 122 308
รวม 2,986 3,569 4,892

(2) กองทุนสวนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 กองทุนสวนบุคคลในประเทศไทยมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 121,290 ลานบาท โดยมี
อตัราการเติบโตรอยละ 36.26 จากสิ้นป 2545 โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
2545 และ 2546 เปนดังนี้

          (หนวย: ลานบาท)
2544 2545 2546

กองทุนสวนบุคคล 71,799 89,017 121,290
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ.ทิสโกมีกองทุนภายใตการบริหาร 44 กองทุน มีขนาดมูลคาทรัพยสินสุทธิ
13,762 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 11.35 โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 2545 และ 2546 แบงตามประเภทของผูลงทุน เปนดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
กองทุนสวนบุคคล 2544 2545 2546

นิติบุคคล 2,152 3,678 13,044
บุคคลธรรมดา 205 328 718
รวม 2,357 4,006 13,762

(3) กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทยมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 287,329 ลานบาท 
โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 17.36 จากสิ้นป 2545 โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2544 2545 และ 2546 เปนดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
2544 2545 2546

กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 222,901 244,823 287,329

 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ.ทิสโกมีกองทุนภายใตการบริหาร 60 กองทุน โดยมีบริษัทนายจางมอบ
ความไววางใจให บลจ.ทิสโกเปนผูบริหารกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งส้ิน 1,351 บริษัท มีจํ านวนสมาชิกรวม
244,703 ราย มูลคาทรัพยสินสุทธิ 37,805 ลานบาท คดิเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 13.16 อยูในอับดับที่ 2 ใน
ตลาด โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ 2546 แบงตามประเภทของ
กองทุน เปนดังนี้

  (หนวย: ลานบาท)
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 2544 2545 2546

กองทุนเดี่ยว 7,252 8,047 9,766
กองทุนรวมทุน 9,605 11,422 13,630
กองทุนรัฐวิสาหกิจ 19,839 12,274 14,410
รวม 36,696 31,743 37,806
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กลยุทธในการแขงขัน

ปจจุบันมีจํ านวนคูแขงขันที่อยูในธุรกิจจัดการกองทุนทั้งหมด 26 ราย ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย อยางไรก็ตาม บลจ. ทสิโกมีประสบการณและศักย
ภาพในการแขงขัน เนื่องจาก บลจ. ทสิโก ดํ าเนินธุรกิจภายใตปรัชญาหลักของกลุมบริษัททิสโก ซึ่งมุงเนนการสราง
ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ดังนั้นกลยุทธหลักของ บลจ. ทสิโก จึงเปนการสรางผลตอบแทนสูงสุดในระดับความ
เส่ียงที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ภายใตการกํ ากับดูแลที่ดี บริษัทไดเพิ่มความสะดวกในการใชบริการใหแกลูกคา
โดยเพิ่มชองทางการติดตอผานสื่อตางๆ เชน อินเตอรเนต และ บริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ นอกจากนี้บริษัทยัง
ดํ าเนินการปรับปรุงระบบการทํ างานภายในอยางตอเนื่องเพื่อคงความเปนผูนํ าในทั้งในดานระบบจัดการการลงทุน 
ระบบควบคุมความเสี่ยง และระบบปฏิบัติการ

3.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

 (1) แหลงเงินที่มาของเงินทุน

ลักษณะของธรุกจิจดัการกองทนุไมตองการพึง่พงิเงนิทนุจ ํานวนมากเหมอืนกบัธรุกจิเงนิทนุ โดยเงนิทนุสวน
ใหญมาจากเงนิกองทนุของบรษิทั กระแสเงนิสดทีไ่ดจากการด ําเนนิงาน และการกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิบางสวน
เพือ่เปนเงนิทนุหมนุเวยีน
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4. การวิจัยและพัฒนา

ไมมี เนือ่งจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนการใหบริการดานการเงินที่ตองมีการพัฒนาไปพรอมกับ
ความตองการของลูกคาในแตละขณะ บริษทัและบริษัทยอยจึงมุงเนนในการปรับปรุงบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาและเพิ่มคุณภาพดานการบริการอยางตอเนื่อง
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สนิทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธิในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  ดังตอไป
นี ้ ทั้งนี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณทั้งหมด ไมติดภาระผูกพันแตอยางใด

รายการ บาท

ที่ดิน และอาคารสุทธิ
1. หองชุดสํ านักงานอาคารทิสโกทาวเวอร
ที่ทํ าการ บริษัทเงินทุนทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

758,606,513

2. หองชุดสํ านักงานอาคารทิสโกทาวเวอร
ที่ทํ าการ บริษัทยอย

386,133,695

3. หองชุดสํ านักงานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
สาขาเชียงใหม ณ อาคารชุด Hillside Plaza &
Condotel  ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม

6,137,662

4. ที่ดินและอาคาร สํ านักงานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
สาขานครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

8,105,689

รวมที่ดินและอาคารสุทธิ 1,158,983,559
สวนปรับปรุงสํ านักงานสุทธิ 16,984,077
อุปกรณสํ านักงานสุทธิ 81,601,516
อื่น ๆ 33,468,772
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ    1,291,037,925
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สัญญาเชาระยะยาว

บริษัทยอย มีสัญญาเชาที่ดินและอาคารระยะยาว เพื่อใชเปนสํ านักงานและสํ านักงานสาขา ณ วันที่ 31
ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้

รายการ ระยะเวลาเชา มูลคา(บาท)
1. สํ านักงานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด

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

11 กย. 34 - 23 มค. 47     42,966

2. สิทธิการเชาที่ดินและอาคารที่ตั้ง
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด ถนนเพชรบุรีตัดใหม
หวยขวาง กรุงเทพ

1 ก.ย. 32 – 31 ส.ค. 47 1,273,383

สญัญาเชาระหวางบริษัทและบริษัทยอย

บริษทัและบริษัทยอย มีการเชาหองชุดระหวางกันในอาคารทิสโกทาวเวอร เพื่อใชเปนสํ านักงาน โดยมีการคิด
คาเชาระหวางกันในอัตราตลาดและมีระยะเวลาการเชาคราวละ 1-3 ป ดังตอไปน้ี

รายการ ผูเชา ผูใหเชา

หองชุดสํ านักงานเลขที่ 48/7,8,9,52
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด

หองชุดสํ านักงานเลขที่ 48/16-17
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จํ ากัด

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด
(มหาชน)

หองชุดสํ านักงานเลขที่ 48/12
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
จํ ากัด

บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด

หองชุดสํ านักงานเลขที่ 48/25
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด
(มหาชน)

หองชุดสํ านักงานเลขที่ 48/13
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล
ออโต จํ ากัด

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด
(มหาชน)
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สัญญาเชาอื่นๆ

บริษทัยึดถือนโยบายการขยายสํ านักงานสาขา โดยไมลงทุนในสินทรัพยถาวร เพื่อความคลองตัวในการ
เคลื่อนยายและใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทและสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 บริษทัและบริษัทยอย มีสํ านักงานสาขาที่มีที่ทํ าการภายใตสัญญาเชาซึ่งมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป ดังนี้

- สํ านกังานอํ านวยสินเชื่อ ของ บริษัทเงินทุนทิสโก จํ ากัด(มหาชน) จํ านวน 10 แหง
- สํ านักงานสาขา ของ บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํ ากัด จํ านวน 1 แหง
- สํ านักงานสาขา ของ บริษัททิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด จํ านวน 3 แหง
- สํ านักงานที่ทํ าการ บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด จํ านวน 1 แหง
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5.2 เงินใหสินเชื่อ

บริษัทมนีโยบายการตั้งสํ ารองที่ระมัดระวังและเขมงวด โดยที่บริษัทจะไมโอนกลับสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของกรณีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ผานการปรับโครงสรางแลว แมจะมีการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้นก็ตาม ดวยนโยบายดังกลาว
บริษัทจึงมีสํ ารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 3,882 ลานบาท คิดเปนรอยละ 147 ของสํ ารองที่ตองตั้งตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย  โดยบริษัทมีทรัพยสินที่จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และ สํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้

สินทรัพยจัดชั้นและเงินสํ ารองที่เกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

(หนวย : ลานบาท)
อตัรารอยละ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทีต่องตั้งตาม มูลคาที่ตองตั้งตาม มูลคาที่ตั้งแลวโดย

มูลหนี้ มูลหนี้หลังหักหลักประกัน เกณฑ ธปท.(3) เกณฑ ธปท. บริษัท
2546 2545 2546 2545 2546 2545 2546 2545

ลูกหนี้และเงินใหกูยืม(1)(2)

ลกูหนี้ปกติ 36,527 30,932 28,639 21,331 1 285 213 499 676
ลกูหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ 1,042 743 954 632 2 17 13 24 18
ลกูหนีจ้ดัชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน 244 140 184 104 20 54 21 60 38
ลกูหนี้จัดชั้นสงสัย 147 558 129 331 50 85 165 94 279
ลกูหนีจ้ดัชั้นสงสัยจะสูญ 2,299 2,405 1,734 1,313 100 1,866 1,313 1,890 1,327
รวม 40,259 34,778 31,640 23,711 2,307 1,725 2,567 2,338
สวนสญูเสียที่เกิดจากลูกหนี้
   ที่มีการปรับโครงสรางหนี้
   ที่มีปญหา - - - - 332 462 332 462
รวม 40,259 34,778 31,640 23,711 2,639 2,187 2,900 2,800
ส ํารองทัว่ไป (จํ านวนสํ ารองสวนที่เกินกวาที่ ธปท. กํ าหนด) 982 1,064
รวม 3,882 3,864

เงนิลงทุนในหลักทรัพย
จดัชัน้สงสัยจะสูญ
   ตราสารหนี้ 64 61 64 61 100 64 61 64 61
   ตราสารทุน 497 202 497 202 100 497 202 497 202
รวม 561 263 561 263 561 263 561 263

เงนิลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน
มา
ลกูหนีจ้ดัชั้นสงสัยจะสูญ 7 7 - - 100 - - - -

ทรพัยสินรอการขาย
   ที่ดิน 86 93 86 93 100 86 93 86 93

รวมสินทรัพยจัดชั้น 40,913 35,141 32,287 24,067 3,286 2,543 4,529 4,220
(1) คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลูกหนี้และเงินใหกูยืมคํ านวณจากมูลหนี้หลังหักมูลคาหลักประกัน
(2) มูลหนีข้องลกูหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษไมรวมดอกเบ้ียคางรับ
(3) ในระหวางป 2545 ธปท. ไดออกหลักเกณฑใหมเกี่ยวกับอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ที่กลาวถึงพิเศษ คือใหกันเงินสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 1
หรือ 2 ตามล ําดบั หรืออตัราทีต่ํ ่ากวา ซึ่งไดคํ านวณตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ธปท. กํ าหนด อยางไรก็ตามบริษัทยังคงตั้งสํ ารองในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 1 หรือ 2 ตามหลัก
เกณฑเดิม
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สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(หนวย : ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย
ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จะสูญที่ตองตั้งตาม กลต. จะสูญในบัญชี

2546 2545 2546 2545 2546 2545
มูลหนี้จัดช้ันตํ่ ากวามาตรฐาน(1) 69 27 - - - -
มูลหนี้จัดช้ันสงสัย 462 510 462 510 462 510
รวม 531 537 462 510 462 510
ส ํารองทัว่ไป (จํ านวนสํ ารองสวนที่เกินกวาที่ สนง.ก.ล.ต. กํ าหนด) 73 25
รวม 535 535

     (1) มูลหน้ีจัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐานขางตนเปนสวนของมูลหน้ีท่ีมีมูลคาเทากับหลักทรัพยค้ํ าประกัน

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย

บริษัทใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภทตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมี
ราคาหรือเรียกคืนไมได โดยสรุปไดดังนี้

(1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชํ าระหนี้แลว เชนลูกหนี้
ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ  ลูกหนี้เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด

(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้ง
จํ านวน เชน สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึง
กํ าหนดชํ าระ

(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชํ าระคืนไมได
ครบถวน เชน ลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ

(4) สินทรัพยจัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐาน หมายถึง  สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกให
ช ําระคืน หรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3
เดือนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ

(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูก
หนี้ที่คางชํ าระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกํ าหนดชํ าระ

(6) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ตํ่ า
กวามาตรฐาน  หรือกลาวถึงเปนพิเศษ
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นโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้ตามหลัก

เกณฑที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย และสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 
ตามหลักเกณฑภายในซึ่งประเมินจากความสามารถในการชํ าระหนี้ของลูกหนี้ แลวแตเกณฑใดจะสูงกวา  โดย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกํ าหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นเงินใหสินเชื่อ อัตราตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้น
ของเงินใหสินเชื่อและการตีราคาหลักประกันที่จะนํ ามาใชในการคํ านวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว รวมทั้งหลักเกณฑใน
การปรับระดับชั้นเงินใหสินเชื่อสํ าหรับลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้แลว โดยอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของ
เงินใหสินเชื่อตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยสามารถสรุปไดดังนี้

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
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะพิจารณาตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปไวอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเปนการ

รองรับหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมอาจคาดการณไดในอนาคต โดยการตั้งสํ ารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับภาวะของ
เศรษฐกิจ ณ ขณะหนึ่งๆ ซึ่งจะพิจารณาใหเหมาะสมเปนกรณีไป
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นโยบายของบริษัทและบริษัทยอยในการรับรูและระงับรับรูรายได  

บริษัทมีนโยบายการหยุดรับรูรายไดจากอัตราดอกเบี้ยที่เขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดย
บริษัทมีนโยบายรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง และจะหยุดบันทึกรายไดดอกเบี้ยคางรับสํ าหรับเงินใหกูยืมที่ผิด
นัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวา 1 เดือนส ําหรับสินเชื่อธุรกิจ เงินใหกูยืมที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวา 2 เดือนสํ าหรับเงินให
กูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และเงินใหกูยืมที่ผิดนัดชํ าระดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือนส ําหรับสินเชื่อรายยอย และจะยกเลิกราย
การดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชีทั้งหมด  บริษัทจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยทีไ่ดรับชํ าระ
ในภายหลังจากเงินใหกูยืมดังกลาวตามเกณฑเงินสด และจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีก เมื่อไดรับ
ชํ าระหนี้ที่คางเกินกํ าหนดครบถวนแลว

อนึ่งตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เร่ือง ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการ
บญัชีของบริษัทเงินทุน กํ าหนดวา ในกรณีตอไปน้ีใหบริษัทเงินทุนระงับการบันทึกบัญชีเปนรายได

1. เมื่อลูกหนี้เงินใหกูยืมและ/หรือลูกหนี้ที่เกิดจากการคํ้ าประกัน หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแก
หนาในตั๋วเงินรายใด คางชํ าระดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแตวันครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญา

2. เมือ่ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายใดคางชํ าระเงินคางวดเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน นับแตวัน
ครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญา

3. เมื่อลูกหนี้เงินใหกูยืมและ/หรือลูกหนี้ที่เกิดจากการคํ้ าประกัน หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแก
หนาในตั๋วเงินรายใดคางชํ าระดอกเบี้ย หรือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายใดคางชํ าระเงินคางวดเปนระยะเวลารวมกัน
ไมเกิน 3 เดือนนับแตวันครบกํ าหนดชํ าระตามสัญญา แตถูกจัดชั้นเปนประเภทสินทรัพยจัดชั้นสูญ สินทรัพยจัดชั้น
สงสัยจะสูญ หรือสินทรัพยจัดชั้นสงสัย ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืน
ไมได และสินทรัพยสงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได
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นโยบายการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทและบริษัทยอย

กรณกีารรับรูรายไดจากการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตาม
จ ํานวนเงินที่ไดรับชํ าระจริง  และจะปรับใหการรับรูรายไดเปนไปตามนโยบายการรับรูรายไดโดยปกติของบริษัท  ก็ตอ
เมือ่ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหาแลววาลูกหนี้มีความสามารถในการชํ าระหนี้เพิ่มสูง
ขึ้นดังเชนลูกหนี้ปกติ

5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย

สํ าหรับการลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐาน
ดี โดยคํ านึงถึงสภาพคลอง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สํ าหรับการลงทุนใน
หุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทไมมีนโยบายในการขยายการลงทุนในสวนนี้ แตจะเนนที่การติดตาม
โอกาสในการขายหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันออกใหไดมูลคาสูงที่สุด สํ าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทเนนที่การ
ลงทุนเพื่อถือหลักทรัพยไวเปนสภาพคลอง ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย อน่ึงการลงทุนของบริษัทมีการ
แบงพอรตธุรกรรมเพื่อการคา ธุรกรรมเผื่อขาย และธุรกรรมลงทุน ดังนั้นนโยบายการลงทุนจะสอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของแตละพอรตการลงทุนแตละประเภท

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยหนึ่งเกินสมควร โดยจะเนนที่ความ
เหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นวา เอื้ออํ านวยในดานผลตอบแทนและความเสี่ยงอยางไร นอกจากนี้
บริษทัยังระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ดานเขาดวยกัน เพื่อพิจารณา
ถงึระดับของความเสี่ยง วาเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากเงินลงทุนแตละประเภทหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกตองไดอยางทันทวงที

การตั้งสํ ารองคาเผื่อการดอยคา
วิธีการตั้งสํ ารองเผื่อการดอยคา สามารถสรุปไดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพย
เปนรายการกํ าไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกํ าไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัท
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจํ าหนายหลัก
ทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกํ าไรขาดทุน
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มลูคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทํ าการ
สุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน คํ านวณโดยใชสูตรที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของศูนยซื้อ
ขายตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํ านวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net
Asset Value)

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

บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคํ านวณตนทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดย
ใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่
โอนไดบันทึกเปนรายการกํ าไร (ขาดทุน) ในงบกํ าไรขาดทุน

5.4 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

 บริษทัมนีโยบายลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุม อีกทั้งพิจารณาจากแนวโนมของ
ธรุกจิ อุตสาหกรรม การแขงขัน และศักยภาพในการทํ ากํ าไรระยะยาว และเนนการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง

การบริหารงานของบริษัทในบริษัทยอย บริษัทสงผูแทนไปเปนกรรมการในบริษัทยอยในจํ านวนมากกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายที่สํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจ โดยแผนการดํ าเนินธุรกิจ
ในแตละปของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากบริษัท สํ าหรับบริษัทรวมบริษัทจะสงผูแทนไปเปนกรรมการตามสัด
สวนการถือหุนของบริษัท

นอกจากนี้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยมีการรวมศูนยอยูที่บริษัท ซึ่งบริษัทจะ
ก ําหนดนโยบายที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหบริษัทยอยนํ าไปปฏิบัติใช
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสํ านักงานใหญ จํ านวนหุนที่ชํ าระ
แลว

หุนที่บริษัทถืออยู มูลคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน (บาท)

สัดสวน
(รอยละ)

ชนิดหุน จํ านวนหุน
กลุมธุรกิจเงินทุน :
บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 1,500,000 สามัญ 1,499,856 71,650,260 100
กลุมธุรกิจเชาซื้อ :
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 2046/16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กทม. 5,500

994,495
บุริมสิทธิ
สามัญ

5,500
994,495

469,875,601 100

บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 48/25 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 15 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก
กทม.

8,900,000 สามัญ 8,899,994 1,224,156,306 100

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด 48/13 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 7 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก
กทม.

10,000,000 สามัญ 4,999,996 443,617,224 50

กลุมธุรกิจหลักทรัพย :
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 150,000,000 สามัญ 149,999,993 1,544,352,350 100
บริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด 1008, 10/F Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong 2,000,000 สามัญ 1,999,999 260,007,052 100
กลุมธุรกิจจัดการกองทุน  :
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก

กทม.
1,000,000 สามัญ 999,994 300,695,932 100

กลุมธุรกิจอื่น :
บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด 48/12 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 6 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก

กทม.
200,000 สามัญ 199,994 42,092,503 100
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสํ านักงานใหญ จํ านวนหุนที่ชํ าระ
แลว

หุนที่บริษัทและบริษัทยอยถืออยู มูลคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน (บาท)

สัดสวนการถือหุน
ของบริษัททั้งทาง
ตรงและทางออม

ชนิดหุน จํ านวนหุน (รอยละ)
กลุมประกันภัย :
บริษัท จีไอทีซี จํ ากัด 1168/4 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ทุงมหาเมฆ

สาทร กทม.
300,000 สามัญ 120,000 13,453,200 40

บริษัท แอกซาประกันภัย  จํ ากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร 1168/67 ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

3,526,421 สามัญ 390,568 58,887,015 11

กลุมการบริการ :
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด) จํ ากัด 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 8 ถนนสีลม สุริยวงศ บางรัก กทม. 1,000 บุริมสิทธิ 200 1,627,646 20

4,000 สามัญ 800
บริษัท เคไลน (ประเทศไทย) จํ ากัด 33/29-31 ชั้น 8 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ถนนสุรวงศ

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.
10,000 สามัญ 1,000 35,334,990 10

กลุมการใหเชาทรัพยสินและเชาซื้อ :
บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลิสซิ่ง
(ประเทศไทย) จํ ากัด

48/44 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก
กทม.

60,000 สามัญ 12,600 1,849,050 21

บริษัท โฟลคสวาเกน ลิสซิ่ง ไทยแลนด จํ ากัด 48/13 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม.

1,600,000 สามัญ 640,000/1 29,845,846 20

กลุมการพาณิชยนํ าเขาและสงออก :
บริษัท สินไทย เอนเตอรไพรส จํ ากัด 1168/53-54 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร ถนนพระราม 4

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
30,000 สามัญ 3,000 5,707,044 10
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งสํ านักงานใหญ จํ านวนหุนที่ชํ าระ
แลว

หุนที่บริษัทและบริษัทยอยถืออยู มูลคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน (บาท)

สัดสวนการถือหุน
ของบริษัททั้งทาง
ตรงและทางออม

ชนิดหุน จํ านวนหุน (รอยละ)
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จํ ากัด 518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กทม.
10,000 สามัญ 1,500 13,904,710 15

บริษัท วัฒนาอินเตอรเทรด จํ ากัด 62 อาคารธนิยะ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม. 300,000 สามัญ 30,000 3,918,000 10
กลุมอสังหาริมทรัพย :
บริษัท พรอสเพอริตี้ อินดัสเตรียล
เอสเตท จํ ากัด

973 อาคารเพรสิเดนท ทาวเวอร ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

4,739,840 สามัญ 473,984 45,342,186 10

บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 65/233 อาคารชํ านาญบํ าเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม.

1,500,000 สามัญ 150,000 12,844,500 10

บริษัท สาธรสมบัติ จํ ากัด 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 500,000 สามัญ 110,592 - 22
กลุมอุตสาหกรรม :
บริษัท สยามอารตเซรามิค จํ ากัด 116/77-9 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 11,000,000 สามัญ 1,100,000 13,222,000 10
กลุมการลงทุน :
บริษัท อินเตอรไทย โฮลดิ้ง จํ ากัด 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กทม.
100,000 บุริมสิทธิ 10,000 250,000 10

/1 ถือผานบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด
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6. โครงการในอนาคต

ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan) ทีป่ระกาศโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยในเดือนมกราคม 2547 เพื่อจัดรูปแบบและบทบาทของสถาบันการเงินใหมีความคลองตัวในทางธุรกิจ สามารถ
แขงขันไดมากขึ้น และใหบริการไดทั่วถึงขึ้น ซึ่งจะทํ าใหสถาบันการเงินไทยในระยะตอไปมีเพียง 2 รูปแบบคือ ธนาคาร
พาณิชย และ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ตามเงื่อนไขของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด 
(มหาชน) มีคุณสมบัติอยูในขายที่สามารถยื่นขออนุญาตปรับสถานะเปน ธนาคารพาณิชย ประเภทที่ขอเปดสาขาได 
เนื่องจากบริษัทมีเงินกองทุนขั้นที่ 1 มากกวา 5,000 ลานบาท และสามารถดํ าเนินการควบรวมกับบริษัทเงินทุน ไทย
เพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ไดเขาซื้อกิจการมากอนหนานี้ ไดในเวลาอันสั้น

บริษัทมีโครงการที่จะดํ าเนินการปรับสถานะขึ้นเปน ธนาคารพาณิชย ประเภทที่มีสาขา ซึ่งจะตองดํ าเนินการ
ขอใบอนุญาตตามแผนการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดดังตอไปน้ี

• ยืน่ขออนุญาตปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประกาศซึ่งคาดวากระทรวง
การคลังจะประกาศออกมาใชภายในเดือนกุมภาพันธ

• ธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาคํ าขออนุญาตภายใน 1 เดือน และเสนอตอคณะกรรมการที่จะจัดตั้ง
ขึ้นโดยกระทรวงการคลัง

• คณะกรรมการเสนอคํ าขออนุญาตใหกับกระทรวงการคลังภายใน 3 เดือน
• กระทรวงการคลังพิจารณาคํ าขออนุญาตภายใน 2 เดือน
• ปฏิบัติตามแผนและเงื่อนไขที่กํ าหนดในการปรับสถานะภายใน 1 ป

การขอใบอนุญาตและดํ าเนินการตามแผนจนแลวเสร็จตามที่ทางการกํ าหนดขางตน รวมใชเวลาทั้งส้ิน
ประมาณ 2 ป แตเนื่องจากบริษัทมีความพรอมตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่กํ าหนด รวมถึงการสามารถควบรวมกิจการกับ
บริษัทยอยคือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จ ํากัด ไดในเวลาอันสั้น จึงคาดวาจะใชเวลาดํ าเนินการแลวเสร็จภายใน 12 
ถึง 18 เดือน

โครงการในการพัฒนาธุรกิจ หากบริษัทไดรับอนุญาตใหเปน ธนาคารพาณิชย ตามคํ าขอ สามารถแบงไดเปน 
3 ระยะดังตอไปน้ี

ระยะที่ 1 บริษัทจะทํ าการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกิจการและเครือขายธนาคารพาณิชย ประกอบดวย
การบริการรับฝากเงินดวยสมุดคูฝาก บริการบัญชีออมทรัพยและกระแสรายวัน การเขาสูระบบชํ าระเงินธนาคาร และ
การเขาสูระบบเครือขาย ATM ทัง้นี้โครงสรางเหลานี้จะชวยสนับสนุนธุรกิจรายยอยของบริษัท จากเครือขายชองทาง
การจํ าหนายและการชํ าระเงินที่เพิ่มมากขึ้น และยังชวยใหบริษัทสามารถบริหารการชํ าระเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย

ระยะที่ 2 บริษัทจะทํ าการขยายธุรกิจผานชองทางและบริการใหมๆ โดยเนนธุรกิจในกลุมที่ใกลเคียงกับความ
ช ํานาญและฐานลูกคาของบริษัท ซึง่รวมถึง บริการบัตรเครดิต บริการธนาคารทางโทรศัพทและเครือขายอินเตอรเนท
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ระยะที ่ 3 บริษัทจะทํ าการขยายเพื่อทํ าธุรกิจธนาคารพาณิชยอยางครบวงจร ประกอบดวย ธุรกิจปริวรรตเงิน
ตราตางประเทศ สินเชื่อเพื่อการสงออกและนํ าเขา รวมถึงการขยายสาขาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ

โครงการนี้เปนโครงการระยะยาวที่อาจยังไมกอใหเกิดผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น แตในระยะยาวแลว
เปนการเปดโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัทเปนอยางมาก ปจจยัที่เปนอุปสรรคตอความสํ าเร็จของโครงการคือ ความจํ า
เปนในการพัฒนาความรูความชํ านาญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนธุรกิจใหมที่บริษัทตองเรียนรูและ
พฒันาเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถแขงขันไดภายใตสภาพตลาดในปจจุบัน สํ าหรับปจจัยเรื่องเงินลงทุน คาดวาไมใชอุปสรรค
ทีสํ่ าคญั เนื่องจากบริษัทมีแผนการปรับฐานะขึ้นเปนธนาคารพาณิชยอยางคอยเปนคอยไป ตามการเติบโตของบริษัท
โดยมุงเนนที่กรอบธุรกิจปจจุบัน
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทและบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 7 คดี
มลูคดจี ํานวนประมาณ 91 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน นอกจากนี้ยังมีคดีที่มิไดเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจปกติ 2 คดี ดังนี้

1. คดีที่ผูรับเหมากอสรางฟองเรียกคาเสียหายบริษัทมูลคาประมาณ 7 แสนบาท
2. คดีที่อดีตพนักงานของบริษัทยอยแหงหนึ่งฟองบริษัทยอยและกรรมการของบริษัทยอยในคดีหมิ่น

ประมาท
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8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพย

8.1.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลว  ดังนี้
ทุนจดทะเบียน : 11,002,000,000 ลานบาท /1

ทุนชํ าระแลว : 7,117,195,000 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ 530,591,820 หุน และหุนบุริมสิทธิ    
181,127,680 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00  บาท

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต

1. ผูถอืหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิใน
การรับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย

แมบริษัทไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด บริษัทอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
บริุมสิทธิตามอัตราที่กํ าหนดในวรรคกอนก็ได

ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับเงินปน
ผลยอนหลังสํ าหรับปที่บริษัทมิไดประกาศจาย

2. เมือ่มีการชํ าระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุน
สามัญเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํ านวนหุนบุริมสิทธิที่แตละรายถือ

กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กํ าหนดในวรรคกอน ให
แบงทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผูถือหุนแตละราย

กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวมาในวรรค
แรกแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือหุนสามัญใน
อัตราเทากัน ตามสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุน
สะสม

บริุมสิทธิทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนของผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหมีกํ าหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 เมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือหุนสามัญ  และหุน

                                                          
/1 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดชํ าระ เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํ านวน 18,480,500 หุน
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บุริมสิทธิดังกลาวใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิยื่นคํ าขอแปลงหุนตามแบบที่บริษัทกํ าหนด 
และใหสงมอบใบหุนคืน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546  มีผูบริหารที่ถือหุนบุริมสิทธิของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

8.1.2 การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพอื่น

โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai 
Trust Fund)

ไมมี

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไดออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพย
อางอิงจํ านวน 29,507,820 หุน หรือคิดเปนรอยละ 4.15 ของทุนที่เรียกชํ าระแลวของบริษัท ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว 
แมจะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัททีน่ ําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผู
ถือหุน ยกเวน กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting)  ดังนั้น หากมี
การนํ าหุนของบริษัทไปออก NVDR เปนจํ านวนมาก จํ านวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง

อนึ่ง จํ านวนหุนของบริษัททีน่ ําไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได ผูลง
ทนุสามารถตรวจสอบจํ านวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยที่ www.set.or.th

http://www.set.or.th/
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8.1.3 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2543 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรัพยใหเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย
จ ํานวนรวม 30,000,000 หนวย เสนอขายเปนโครงการ 5 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมใีบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิไปแลว รวม 11,519,500
หนวย และมใีบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรไปแลวแตยังไมไดใชสิทธิรวม 13,163,500 หนวย  ดังนี้

1.  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ คร้ังที่ 1
ประเภทของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : ใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ เสนอขายใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
วนัที่ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 20 กรกฎาคม 2543
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 0 บาท
จํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 1,490,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 10 บาท
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ : 1:1
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 5 ป
วันครบกํ าหนดอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 31 มีนาคม 2548

2. ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ คร้ังที่ 2
ประเภทของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : ใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ  เสนอขายใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
วนัที่ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2544
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 0 บาท
จํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 1,992,500 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 11.31 บาท
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ : 1:1
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 5 ป
วันครบกํ าหนดอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2549
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3.  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ คร้ังที่ 3
ประเภทของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : ใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ  เสนอขายใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
วนัที่ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2545
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 0 บาท
จํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 4,261,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 13.20 บาท
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ : 1:1
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 5 ป
วันครบกํ าหนดอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2550

4.  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ คร้ังที่ 4
ประเภทของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : ใบสํ าคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ  เสนอขายใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
วนัที่ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2546
ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 0 บาท
จํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 5,420,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 14.94 บาท
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ : 1:1
อายุของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ : 5 ป
วันครบกํ าหนดอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ :  20 มิถุนายน 2551
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8.1.4 หุนกู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีหุนกูคงเหลือ ดังนี้

บริษัท

1. หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ครบกํ าหนดไถถอน พ.ศ. 2552
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน

ขั้นที่ 2 ของสถาบันการเงิน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 161 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 161 หุน
อายุหุนกู : 10 ป
วันออกหุนกู : 11 กุมภาพันธ 2542
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : 11 กุมภาพันธ 2552
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป

2. หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ครบกํ าหนดไถถอน พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน

ขั้นที่ 2 ของสถาบันการเงิน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 170 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 170 หุน
อายุหุนกู : 10 ป
วันออกหุนกู : 28 พฤษภาคม 2542
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : 28 พฤษภาคม 2552
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5 ตอป
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3. หุนกูบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2545 ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ครบกํ าหนดไถถอนป
พ.ศ. 2550
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 2,000,000 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 2,000,000 หุน
อายุหุนกู : 5 ป
วันออกหุนกู : วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.25 ตอป
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
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4. หุนกูบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ครบกํ าหนดไถถอนป
พ.ศ 2550
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 1,000,000 หุน
อายุหุนกู : 5 ป
วันออกหุนกู : วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 และปที่ 2 เทากับรอยละ

3.5 ตอป

: อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 3 เทากับอัตราดอกเบี้ยอาง
องิบวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตอง
ไมนอยกวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5 ตอป

: อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 เทากับอัตราดอกเบี้ยอาง
องิบวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตอง
ไมนอยกวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5.50 ตอป

: อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 5 เทากับอัตราดอกเบี้ยอาง
องิบวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตอง
ไมนอยกวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 6 ตอป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
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5. หุนกูบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2545 ครบกํ าหนดไถถอนป พ.ศ 2550
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 1,800,000 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 1,800,000 หุน
อายุหุนกู : 5 ป
วันออกหุนกู : วนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : วนัที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 ถึงปที่ 3 เทากับรอยละ 6

ตอป ลบดวยอัตราอางอิง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่คํ านวณ
ไดดังกลาวจะตองมีอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 0

: อตัราดอกเบี้ยสํ าหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 ถึงปที่ 5 เทากับรอยละ 3.8
ตอป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546

บริษัทยอย

1. หุนกูบริษัท ไฮเวย จํ ากัด ครั้งที่ 1/2546 ครบกํ าหนดไถถอนป พ.ศ. 2549
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 400,000 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 400,000 หุน
อายุหุนกู : 3 ป
วันออกหุนกู : วนัที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : วนัที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
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2. หุนกูชนิดทยอยชํ าระคืนเงินตนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด คร้ังที่ 1/2546 ครบกํ าหนดไถ
ถอนป พ.ศ. 2549
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํ านวนที่เสนอขาย : 500,000 หุน
จํ านวนหุนกูคงเหลือ : 500,000 หุน
อายุหุนกู : 3 ป
วันออกหุนกู : วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546
วันครบกํ าหนดไถถอนหุนกู : วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อตัราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.20 ตอป
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546

8.1.5 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย

ไมมี

8.1.6 สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมียอดสวนของผูถือหุนสวนนอยของ
บริษัทยอยจํ านวน 443,740,156 บาท
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8.2 ผูถือหุน

กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ทีม่ชีื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 มีดัง
ตอไปน้ี

จํ านวนหุนที่ถือลํ าดับ
ที่ ช่ือผูถือหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวม

สัดสวน
(รอยละ)

1. CDIB & Partners Investment Holding Corporation 19,524,500 80,000,000 99,524,500 13.9
2. Mizuho Corporate Bank, Ltd. 7,505,652 46,000,000 53,505,652 7.5
3. Chase Nominees Limited 41,893,600 0 41,893,600 5.9
4. DB Group 40,830,896 0 40,830,896 5.7
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 40,355,800 0 40,355,800 5.7
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํ ากัด 31,921,420 391,000 32,312,420 4.5
7. Government of Singapore Investment Corporation 31,667,400 0 31,667,400 4.4
8. State Street Bank and Trust Company 26,101,960 0 26,101,960 3.7
9. Morgan Stanley & Co International Limited 15,654,370 0 15,654,370 2.2
10. The Bank of New York Nominees Ltd. 11,051,900 0 11,051,900 1.5

รวม 266,507,498 126,391,000 392,898,498 55.1

ตามทีใ่นมาตรา 14 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม กํ าหนดใหบุคคลใดจะถือหุนบริษัทเงินทุนใดเกินอัตรารอยละ
สิบของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเงินทุนนั้นมิได และบริษัทเงินทุนตองมีจํ านวนหุนที่บุคคลผูมี
สัญชาติไทยถืออยูไมตํ่ ากวาสามในสี่ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดนั้น บริษัทไดรับการผอนผันจากธนาคาร
แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุนในบริษัทเกินรอยละ 10 ของจํ านวนหุนที่
จ ําหนายไดแลว มีกํ าหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่ 30 มีนาคม 2542 และใหบริษัทมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติถือหุนใน
บริษัทเกินรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมด มีกํ าหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่ 30 
มนีาคม 2542 หลังจากนั้นใหผูถือหุนตางชาติคงสิทธิในการถือหุนจํ านวนดังกลาวตอไปได แตไมใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มเติม
อกี เวนแตเมื่อรวมกับหุนที่ถืออยูแลวรวมกันตองไมเกินรอยละ 49 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมด
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

บริษทัมนีโยบายที่จะจายเงินปนผลตามความเหมาะสมของสถานการณ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอ
บงัคบัของบริษัท ขอ 38 ซึ่งสรุปสาระสํ าคัญคือ การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกํ าไร จะกระทํ ามิได
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หรือไมสามารถดํ ารงเงินกองทุนไดเพียงพอตามกฎหมายหลังจายเงินปนผล
หามมิใหจายเงินปนผล

เงินปนผลใหแบงตามจํ านวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตที่กํ าหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิตามที่
ก ําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ที่ไดเปดเผยไวในขอ 8.1.1 โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกํ าไรสม
ควรพอที่จะทํ าเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

บริษัทยอยมนีโยบายจายเงินปนผลใหแกบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ในอัตราที่เหมาะสม โดย
พจิารณาจากผลประกอบการ รวมทั้งภาวะการเงินและเศรษฐกิจ
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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

บริษทัมคีณะกรรมการรวม 4 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) คณะกรรมการสรรหา นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยยังมีคณะผูบริหารระดับ
สูงที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทอีกดวย
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สายสนับสนุนอื่น
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
นิเทศสัมพันธ
ธุรการสํานักงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบริหารระดับสูง

ธรุกจิพาณิชยธนกิจ
สินเชื่อธุรกิจ
ระดมเงินออม
บริหารเงิน
บริการเก็บรักษาทรัพยสิน
วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ
ธุรกิจญี่ปุน

สายการเงิน การวางแผน
และบริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง
วางแผนและงบประมาณ
สํานักบริหารงานองคกร
และนักลงทุนสัมพันธ
บัญชี
การเงิน

สายกํากับและควบคุม
กํากับ
ควบคุมภายใน
ควบคุมสินเชื่อ
กฏหมาย

ธรุกจิสินเชื่อรายยอย
ธุรกิจเชาซื้อ
- เชาซื้อรถยนต
- เชาซื้อรถจักรยานยนต
- ลีสซิ่ง
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ธุรกิจอี-คอมเมิรซ

ธรุกจิหลักทรัพย
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
วาณิชธนกิจ
วิจัยหลักทรัพย
ลงทุนในหลักทรัพย
ยืมและใหยืมหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย

ธรุกจิจัดการกองทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะอนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน

ดําเนินการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จํากัด

บริษัท ไฮเวย จํากัด
บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด
บริษัท โฟลคสวาเกน ลีสซิ่ง ไทยแลนด
จํากัด

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด
บริษัททิสโก โกลบอล อินเวสเมนท
โฮลดิ้งส

หมายเหต:ุ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด เปนบริษัทเงินทุนที่บริษัทซื้อกิจการมาในป 2544 ตามแผนยกระดับเปนธนาคารจํากัดขอบเขตธุรกิจ ซึ่งไมมีการดําเนินธุรกรรมใด
                บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ยู เค อยูระหวางชําระบัญชี

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
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9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ
4. ดร. จอง เยา ลิน /1 กรรมการ
5. นายเจอรี่ แอล. ลู /1 กรรมการ
6. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ /2 กรรมการ
7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร /3 กรรมการ
8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการอิสระ
9. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ

  /1 ตัวแทนของ CDIB & Partners Investment Holding Corp.
  /2 ตัวแทนของ Mizuho Corporate Bank Ltd.
  /3 ตัวแทนของ Deutsche Bank, AG

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ ดร. จอง เยา ลิน 
และนายยกูิโอะ  มัสซึนากะ โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สํ าคญัของบริษัท หรือนายยูกิโอะ  มัสซึนากะ และดร. จอง เยา ลิน ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสํ าคัญของ
บริษัท

บริษัทมีสํ านักงานบริหารงานองคกร และนักลงทุนสัมพันธ ทํ าหนาที่เปนผูประสานงานการประชุมคณะ
กรรมการ การประชุมผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางเสมอภาคและโปรงใส ภายใตการดูแลจัดการของนาง
อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล



สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

9-4

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. ก ําหนดนโยบายและดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ

บริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย
2. ก ําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
3. ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับ

มอบหมาย เวนแตในเรื่องซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินการ
4. แตงตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจํ าเปนในการ

ดแูลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชนของบริษัท
5. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
6. พจิารณากํ าหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
7. พจิารณาคาตอบแทนกรรมการภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน

เวนแตในเรื่องตอไปน้ีซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินงาน ไดแก เร่ืองที่
กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือ
โอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปน
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพยที่
สํ าคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยราชการอื่นๆ กํ าหนด
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ในป 2546 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ซึ่งมากกวาที่กํ าหนดใน
ขอบงัคบัของบริษัทที่ใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน รายละเอียดการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละคน เปนดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัท รวมจํ านวนครั้งที่เขารวมประชุม                      หมายเหตุ
1.     ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 7
2.     นายปลิว  มังกรกนก 7
3.     นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 7
4.     ดร. จอง เยา ลิน 5
5.     นายเอ็ดดูวารด เฟอรแนน ปเตอร 2
6.     นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 7
7.     นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 7
8.     นายวิสุทธิ์  มนตริวัต 3

(จากจํ านวน 6 คร้ัง)
พนจากตํ าแหนงวันที่ 2 ธันวาคม 2546

9.     นายเคอิจิ โทริอิ -
(จากจํ านวน 3 คร้ัง)

พนจากตํ าแหนงวันที่  19 พฤษภาคม 2546

10.   นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 2
(จากจํ านวน 3 คร้ัง)

เขาดํ ารงตํ าแหนงวันที่ 12 มิถุนายน 2546

11.   นายที.เค.หยาง -
(จากจํ านวน  4 คร้ัง)

พนจากตํ าแหนงวันที่  16 กรกฎาคม 2546

12.   นายเจอรี่ แอล. ลู 1
(จากจํ านวน 1 คร้ัง)

เขาดํ ารงตํ าแหนงวันที่ 29 ตุลาคม 2546

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการบริหาร
3. ดร. จอง เยา ลิน กรรมการบริหาร
4. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ กรรมการบริหาร
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อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ก ําหนดกลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมและไดมาซึ่งกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม และการใหบริการใหม
2. อนมุัติงบประมาณประจํ าป
3. อนุมัติสินเชื่อรายใหญ และ/หรือ ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
4. ดแูลการทํ างานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะ

อนกุรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
5. อนุมัติธรุกรรมภายใตกรอบธุรกิจของบริษัท
6. กํ าหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงาน
7. คัดเลือก แตงตั้งและกํ าหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2546 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํ านวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง
1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กรรมการตรวจสอบ

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พจิารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าป

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
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9.1.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม/1 ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายปลิว มังกรกนก กรรมการสรรหา
3. ดร. จอง เยา ลิน กรรมการสรรหา
4. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ กรรมการสรรหา

/1 กรรมการอิสระ

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง
2. สรรหาและนํ าเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณา
3. ศกึษา และเสนอหลักเกณฑ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดํ าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการ

บริษัท
4. ด ําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.1.5 คณะผูบริหารระดับสูง

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งพิจารณาแตงตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจํ านวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตํ าแหนง บริษัท
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการอํ านวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
3. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล หัวหนาสายการเงิน การวางแผน

และบริหารความเสี่ยง
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

4. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล หวัหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหาร
เงิน และระดมเงินออม

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

5. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
6. นางชญานทิพย  ชูวณิชชานนท/1 หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
7. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
8. นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
9. นางอัญชลี บุนนาค กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ทิสโก จํ ากัด
/1 ลาออก โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547
โดยมีนางสาวชุตินธร ไวกาสี เปน หัวหนาบัญชี

อํ านาจหนาที่ของคณะผูบริหารระดับสูง
คณะผูบริหารระดับสูงจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. วางกลยุทธการดํ าเนินธุรกิจเพื่อเสนอแผนงาน และงบประมาณประจํ าปตอคณะกรรมการบริษัท
2. ดแูลการจัดการและการปฏิบัติทางธุรกิจตามแผนงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
3. ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากร
ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงแตละบริษัทในกลุมจะเปนผูพิจารณานโยบายในรายละเอียดตอไป
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง

9.2.1 การสรรหาและแตงตั้งในระดับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคํ านึงถึงความจํ า
เปนขององคกร และการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรณีที่
ต ําแหนงกรรมการวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งกรรมการในกรณีที่กรรมการพนตํ าแหนงตามวาระ หรือแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดย
หลักเกณฑ ในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการเปนดังนี้

1. ใหผูถือหุนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน กํ าหนดจํ านวนผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงกรรมการของบริษัทเปนครั้ง
คราว โดยใหมีจํ านวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการจํ านวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้ง
หมด ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย เวน
แตไดัรับอนุญาตเปนอยางอื่นจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ (บริษัทไดรับการผอนผันจากธนาคารแหง
ประเทศไทยใหมีสัดสวนกรรมการตางชาติเกินรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํ านวนกรรมการทั้ง
หมดของบริษัท มีกํ าหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่ 30 มีนาคม 2542)

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแตละคน
(2) กรรมการของบริษัทแตละคน จะตองไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํ านวน

เสียงที่ออกโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตาม
ลํ าดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํ านวนกรรมการที่กํ าหนด

3. หนึง่ในสามของจํ านวนกรรมการ หรือในกรณีจํ านวนกรรมการไมเปนจํ านวนครบของสาม ก็ใหจํ านวนใกล
เคยีงที่สุดกับหนึ่งในสาม ตองออกจากตํ าแหนง ในการประชุมสามัญของแตละปปฏิทิน กรรมการที่จะตอง
ออกจากตํ าแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนป
หลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่ไดอยูในตํ าแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออก กรรมการผูออกไปนั้นจะเลือก
เขารับตํ าแหนงอีกก็ได

4. ผูเปนกรรมการนั้นเฉพาะแตผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเทานั้นที่จะตั้งหรือถอนได อยางไรก็ดี ถาหากวา
มตี ําแหนงวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินกํ าหนดเวลาดังที่
ระบุไวแลว ใหกรรมการที่คงเหลืออยูตั้งผูอื่นขึ้นใหมใหเต็มที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวาสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  แตผูที่ไดรับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังวานี้ จะคงอยูในตํ าแหนงได
เพียงเทากํ าหนดเวลาที่กรรมการผูที่เขาเขาสืบตํ าแหนงแทนชอบที่จะอยูได ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนถอน
กรรมการผูหนึ่งและตั้งผูอื่นขึ้นไวแทนที่ ผูที่รับแตงตั้งนั้นใหอยูในตํ าแหนงไดเพียงเทากํ าหนดเวลาที่
กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได
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5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตํ าแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้บริษัทกํ าหนดใหมีจํ านวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูงมากกวาจํ านวนกรรมการที่เปนผู
บริหารระดับสูงเพื่อการถวงดุลอํ านาจอยางเหมาะสม  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 องคประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทเปนดังนี้

ประเภทของกรรมการ จํ านวนกรรมการ (คน)
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนตัวแทนจากผูถือหุน

CDIB & Partners Investment Holding Corp.
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Deutsche Bank , AG

2  
1  
1  

รวม 4
กรรมการอิสระ 3
กรรมการที่เปนผูบริหารระดับสูง 2
รวม 9
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9.2.2 การสรรหาและแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติที่
เหมาะสม

9.3 คาตอบแทนกรรมการและคณะผูบริหารระดับสูง

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

บริษัทกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนรายเดือน  ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000  บาท
กรรมการทานอื่น 20,000 บาท

โดยคาตอบแทนกรรมการบริษัทสํ าหรับป 2546 เปนดังนี้
ชื่อกรรมการ คาตอบแทน (บาท)

1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม 480,000
2. นายปลิว  มังกรกนก 240,000
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 240,000
4. ดร. จอง เยา ลิน 240,000
5. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร 240,000
6. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 240,000
7. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 240,000
12. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
(พนจากตํ าแหนง 2 ธันวาคม 2546)

220,000

12. นายเคอิจิ โทริอิ
(พนจากตํ าแหนง 19 พฤษภาคม 2546)

120,000

10. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ
(เขาดํ ารงตํ าแหนง 12 มิถุนายน 2546)

120,000

11.นายที.เค.หยาง
(พนจากตํ าแหนง 16 กรกฎาคม 2546)

160,000

12. นายเจอรี่ แอล. ลู
(เขาดํ ารงตํ าแหนง 29 ตุลาคม 2546)

40,000

รวม 2,580,000
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ในกรณีที่กรรมการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตางๆ เพิ่มขึ้น ไดแก คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ในป 2546 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผูบริหาร
ระดบัสูงรวม 14 ราย (รวมผูบริหารระดับสูงที่ลาออกจํ านวน 1 ราย) เปนจํ านวนรวม 144,736,992.22 บาท โดยอยูใน
รูปคาตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการดํ าเนินงานของ
บริษัท

9.3.2 คาตอบแทนอื่น

ทีป่ระชมุสามัญผูถือหุนประจํ าป 2543 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนบุริมสิทธิของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํ านวน 30 ลานหนวย โครงการ 5 ป
โดยมีคณะกรรมการจัดสรรเปนผูกํ าหนดจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในแตละป ซึ่งจะพิจารณาจากความ
สามารถและศักยภาพของพนักงานแตละคน ทั้งนี้ การจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับ
การจัดสรรเกินรอยละ 5 ของจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิของทั้งโครงการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ในป 2546 บริษัทไดจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหคณะกรรมการบริหารและคณะผูบริหารระดับสูง (ไมรวมผูบริหาร
ระดบัสูงที่ลาออกจํ านวน 1 ราย) 2,450,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.32 ของจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัด
สรรในป 2546 โดยตั้งแตเร่ิมโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทไดจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหคณะ
กรรมการบริหารและคณะผูบริหารระดับสูง รวมท้ังส้ิน 10,580,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.59 ของจํ านวน
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวทั้งหมด
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9.4  การกํ ากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และไดมีการกํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิจ
การของบริษัทใหสอดคลองกับหลักการการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหมั่นใจวา
บริษทัและบริษัทยอยดํ าเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปรงใส และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เทาเทียมกัน และเพื่อสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
เปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารยึด
นโยบายการกํ ากับดูแลกิจการเปนหลักในการดํ าเนินธุรกิจ แบงเปนหัวขอไดดังนี้

1.  แนวปฏิบัติในการกํ ากับดูแลกิจการ

บริษทัไดจัดทํ า “แนวปฏิบัติในการกํ ากับดูแลกิจการ” เพื่อเปนแนวทางใหแกคณะกรรมการบริษัทดํ าเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสํ าคัญของขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ บท
บาทและโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลตลอดจน
กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํ ารงตํ าแหนงและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ นอกเหนือจากนี้ 
บริษัทยังจัดใหมีระเบียบปฏิบัติและคูมือจรรยาบรรณซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะผู
บริหารระดับสูงและพนักงานถอืปฏิบัติอีกดวย

แนวปฏิบัติในการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสํ าคัญกับทั้งกรรมการรวมไปถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ 
ดงันัน้บริษัทไดพยายามใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อันจะนํ าไปสูการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัทไดจัดทํ าคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ เชน การจัดการขอรอง
เรียนของลูกคา การปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมขอมูลภายใน การรักษาความลับ และ
การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน

2. ผูถือหุน : สทิธิและความเทาเทียมกัน

บริษทัรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา 
หรือสถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขา
รวมประชุมผูถือหุน บริษัทเปดเผยขอมูลที่สํ าคัญของบริษัทอยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชน
ทัว่ไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดใหมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดานกิจกรรมตางๆ
กับผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจํ าปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บญัช ีโดยมีการแจงวาระการประชุมใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนาเปนเวลากวา 1 เดือน และไดทํ าการจัดสง
หนงัสอืเชญิประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมครบถวน พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุน
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ตามที่กฎหมายกํ าหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอ
มูลไดอยางละเอียด
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นอกจากนี้บริษัทยังไดอํ านวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง โดย
สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํ านวยการ หรือบุคคล
อื่น คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ

บริษทัมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวยผูถือหุน นักลงทุน 
ผูฝากเงิน ผูกู ผูบริหารระดับสูง พนกังาน ลูกคา คูคา ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สังคมสวนรวมที่บริษัทไดเขาไปมีบทบาทในการดํ าเนินกิจกรรมตางๆ

เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิ
ตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวน และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและ
ความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัทจัดใหมีระบบการรับเร่ืองราวรองทุกขจากลูกคา โดยบริษัทแกไขปญหาดวยความยุติธรรมและความ
ระมัดระวัง  บริษัทเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ  ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาของบริษัท  
ด ําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันที่เปนธรรมและมีจริยธรรม บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและเสมอภาค รวม
ทัง้แสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมอยางจริงจัง

4.  การประชุมผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสโดยเทา
เทยีมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ

บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกํ าหนดใหมีขั้นตอนการ
ประชมุผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสาร และแจงวาระการประชุม ตลอด
จนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน และจัดทํ ารายงาน
การประชุมที่มีสาระสํ าคัญครบถวน โดยมีการบันทึกคํ าถามและความคิดเห็นตางๆ ไวดวย ทั้งนี้บริษัทจะดํ าเนินการ
อยางดีที่สุดใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน

5.  ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการดํ าเนินงานของบริษัท โดยกํ ากับดูแล
ใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่คณะ
กรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีความเปนผูนํ า มีวิสัยทัศนและสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจของ
บริษทั สามารถควบคุมและแนะนํ าฝายบริหารใหนํ านโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหบริษัทจัดทํ าแผนกลยุทธระยะยาวที่สะทอนทิศทางของธุรกิจ วิสัยทัศน 
และแผนธุรกิจในระยะสั้นพรอมทั้งกํ าหนดเปาหมายที่มีมาตรวัดชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัตินโยบายและ
แผนปฏิบัติงานที่สํ าคัญซึ่งนํ าเสนอโดยฝายบริหาร ตลอดจนดูแลใหมีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อใหนํ าไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย พิจารณาผลการดํ าเนินงานและการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดํ าเนินธุรกิจ เร่ิมตั้งแตการจัดโครง
สรางและองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และสงเสริม
ใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

บริษัทไดกํ าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสํ าคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท ซึ่งรวมถึง
การทีพ่นักงานไมนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้บริษัทไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎ
ระเบยีบและขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance
Manual) ซึ่งไดเปดเผยไวในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน คูมือปฏิบัติงานดังกลาวครอบ
คลุมถึงหลักเกณฑและวิธีการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนการทํ ารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน แต
หากจะมรีายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยเทานั้น โดยจะพิจารณาเสมือนเปนการทํ า
รายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทไดกํ าหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานโดยใหพนักงานเปดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเทานั้น และตองขออนุมัติหรือรายงานผูบังคับ
บัญชาและฝายกํ ากับกอนทํ ารายการซื้อขาย อีกทั้งยังหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายใน ทํ าการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแตส้ินวันทํ าการสุดทายของทุกเดือน จนถึงวันประกาศงบการเงินหรือรายการยอแสดงหนี้
สินและสนิทรัพย (แบบ บ.ง. 1.2) ของบริษัท บริษัทมีการกํ าหนดบทลงโทษหากพบวามีการนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนตามระเบียบของบริษัท  นอกจากนี้กรรมการตองรายงานการมีหุนของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบทุกไตรมาส

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทไดจัดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) เพื่อใหผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกรปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานของ
บริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอบริษัท ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมทั้งประชาชนทั่วไป บริษัทได
ก ําหนดบทลงโทษหากพนักงานปฏิบัติตนขัดตอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
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กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ กรรมการ
ตองปฏบิตัหินาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) โดยตองรวมรับผิดใน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแกบริษัทเนื่องจากความบกพรองตอหนาที่ของตน ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมดัระวังนั้น กรรมการตองดํ าเนินการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทดวยความรูความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ สวน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตนั้นกรรมการตองกระทํ าการเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และสอดคลอง
กบัขอบังคับของบริษัทและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูง

บทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการวางโครงสรางระบบการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและมีความโปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกํ าหนดหนาที่รับผิดชอบชัด
เจนและไมทํ าใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํ านาจโดยไมมีขอจํ ากัด นอกจากนี้เพื่อใหมีการถวงดุล
อ ํานาจอยางเหมาะสมคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการจํ านวน 1 ใน 3 
ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด หรืออยางนอย 3 คน เปนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

นอกจากนี้ผูดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียว
กัน โดยบริษัทไดกํ าหนดบทบาทหนาที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารแยกจากกัน
อยางชัดเจนเพื่อปองกันมิใหเกิดสถานการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํ านาจอยางไมมีขอจํ ากัด และใหมีการถวงดุล
อ ํานาจอยางเหมาะสม

9. การรวมหรือแยกตํ าแหนง
คณะกรรมการบริษัทกํ าหนดและแบงแยกบทบาทหนาที่ของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารระดับสูงใหชัดเจน

นอกเหนือจากการกํ าหนดใหมีตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับ
สูงแลว บริษัทยังแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอีก 2 ตํ าแหนง เพื่อรวมกันดูแลบริหารองคกรอยางทั่วถึงอันจะนํ าไปสูประ
สิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการบริหารดวยนั้น 
มีหนาที่รับผิดชอบในการกํ าหนดนโยบาย กลยุทธระยะยาว ดูแลและรักษาประโยชนของผูถือหุน และ กรรมการ
อํ านวยการ ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารและดํ ารงตํ าแหนงเปนกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิด
ชอบดูแลการปฏิบัติการในแตละวันและผลการดํ าเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในระยะสั้น
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10.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง

บริษัทกํ าหนดระดับและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอ
ในการจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยคาตอบแทนดังกลาวไมสูงเกินความจํ าเปนและสามารถ
เทยีบเคยีงไดกับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกันโดยพิจารณาจากประสบการณ ความชํ านาญ ความตั้งใจและทุมเทใน
การปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูง รายนั้นทํ าใหแกบริษัท  คาตอบแทน
ของกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง ของบริษัทสอดคลองกับผลการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทและผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายนั้น นโยบายคาตอบแทนของกรรมการมีความโปรงใสโดยไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุน บริษัทเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํ านวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไวในราย
งานประจํ าปตามที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกํ าหนด

11.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกํ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวเปนการลวงหนา ในการประชุมแตละครั้งประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆอยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกทั้งคณะผู
บริหารระดับสูง ในการนํ าเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็นอยางละเอียดถี่ถวน

ตามขอบังคับของบริษัทกํ าหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน  ยกเวนกรณีที่มีวาระ
พเิศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชมุใหแกคณะกรรมการลวงหนาอยางนอยกอนการประชุม 7 วัน และจัดใหมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณ
อกัษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไวอยางมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

12.  คณะกรรมการยอยและคณะอนุกรรมการ

เพื่อใหการกํ ากับดูแลกิจการบรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการยอย
เพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องตางๆ ที่สํ าคัญตอบริษัทในราย
ละเอียด คณะกรรมการยอยมีอํ านาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการหรือเสนอความเห็นขอเสนอแนะใหคณะ
กรรมการบริษัทตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และอื่นๆหากจํ าเปนเปนคราวๆไป

คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหคณะผูบริหารระดับสูง และ/หรือคณะอนุกรรมการชวยพิจารณา
ศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง อาทิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะ
อนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่การกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการบริหารและผู
บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทํ าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เปนประจํ าทุกปและรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงนํ า
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการติดตามการดํ าเนินงาน
อยางตอเนื่องและศึกษาหาความรูเพื่อใหทันตอสถานการณของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหการกํ ากับดูแลกิจการเปนไปตาม
มาตรฐานที่ดี คณะกรรมการไดมอบหมายหนาที่ในการกํ ากับดูแลกิจการประจํ าวันใหแกคณะกรรรมการตรวจสอบที่
ท ําหนาที่ตรวจสอบวาบริษัทมีการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการ กฎระเบียบของบริษัท และระเบียบขอ
บังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน โดยมี
ประธานคณะกรรมการบริษัทดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
เปนหนวยงานอิสระซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

14.  รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่จัดทํ ารายงานอธิบายถึงผลการดํ าเนินงานของบริษัทและเหตุการณสํ าคัญใน
รอบปใหผูถือหุนไดรับทราบ และรับผิดชอบตอการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดย
คณะกรรมการบริหารและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรับรองความถูกตองของรายงานทางการ
เงนิตอผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอยใหมีการจัดทํ าอยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรง
ใสเพียงพอตอผูลงทุนในการตัดสินใจลงทุน  คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํ ารายงานดังกลาวและคณะกรรมการตรวจ
สอบไดออกรายงานเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจํ าป

15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทจัดตั้งสํ านักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธเพื่อรับผิดชอบเปนผูประสานงานระหวางผูลงทุน 
นักวิเคราะห และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งดํ าเนินการใหการประชุมผูถือหุนสอดคลองกับหลักการกํ ากับดู
แลกิจการที่ดี บริษัทมุงเนนการเปดเผยขอมูลของบริษัทใหผูลงทุนอยางโปรงใสและเสมอภาคซึ่งรวมถึงการจัดประชุม
แถลงขอมูลผลการดํ าเนินงานใหแกนักลงทุน นักวิเคราะห โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํ านวยการ และ
หัวหนาสายการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง เขารวมประชมุชี้แจงและเปดโอกาสใหนักลงทุน นักวิเคราะห 
ผูจัดการกองทุน ตลอดจนผูทีส่นใจไดซักถามขอมูลตางๆ
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทไดกํ าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และการไมใหความสํ าคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท ซึ่ง
รวมถึงการที่พนักงานไมนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้บริษัทไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ 
กฎระเบียบและขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance 
Manual) บริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ซึ่งกํ าหนดใหผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
เปดบญัชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และขออนุมัติผูบังคับบัญชาและฝาย
กํ ากับกอนทํ ารายการซื้อขาย หรือรายงานการซื้อขายหลังการทํ ารายการ แลวแตกรณี นอกจากนี้บริษัทยังกํ าหนด
หามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายในซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาตั้งแตวันทํ าการสุดทาย
ของเดือนถึงวันที่งบการเงินของบริษัทไดรับการเผยแพรตอสาธารณะชนทุกเดือน โดยบริษัทมีการมาตรการลงโทษ
หากพบวามีการนํ าขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนตามระเบียบของบริษัท

9.6 บุคลากร

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,672 คน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) 
โดยแบงเปนพนักงานประจํ า 1,259 คน และพนักงานสัญญาจาง 413 คน

สายงานหลัก จํ านวน (คน)
1. ธุรกิจเงินทุน 329
2. ธุรกิจเชาซื้อ 699
3. ธุรกิจหลักทรัพย 242
4. ธุรกิจจัดการกองทุน 110
5. ธุรกิจอื่น 85
6. สายสนับสนุนและปฏิบัติการ 207
รวม 1,672

จ ํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 1,243 คน ณ ส้ินป 2544 เปน 1,526 คน ณ ส้ินป 2545 
เนื่องจากบริษัทเริ่มเขาบริหารทรัพยสินของบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทจํ ากัด โดยในป 2546 มีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 
146 คน ตามการขยายตัวของธุรกิจ

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงิน 923,327,160.78 บาท ซึ่งประกอบ
ดวยเงินเดือน โบนัส และเงินทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไดมีการปรับโครงสรางคาใช
จายพนักงานใหผันแปรตามผลการดํ าเนินงาน โดยในป 2545 และ 2546 มีสัดสวนคาใชจายพนักงานผันแปรตอคาใช
จายพนักงานทั้งหมดเทากับรอยละ 25 และรอยละ 45 ตามลํ าดับ
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

ในป พ.ศ. 2546 ระบบการบริหารงานบุคคลของบริษัทเขาสูหลักการบริหารโดยยึดหลักความสามารถ
(Competency-based approach) เขามาใช บริษัทไดแบงระดับของกลุมความสามารถเฉพาะ (competencies) ไว 
3 ระดับ เพื่อนํ าบริษัทไปสูวิสัยทัศนที่วา “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” โดยความสามารถทั้ง 3 ระดับนี้ประกอบ
ดวย ความสามารถหลักขององคกร ความสามารถหลักของผูนํ า ความสามารถหลักในงาน ส่ิงเหลานี้จะเปนการเพิ่ม
ความแข็งแกรงและศักยภาพในการดํ าเนินการทางธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร และ คานิยม รวมไปถึงการดํ าเนินกิจกรรม
ตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดปรับการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหทุกขั้นตอนสอด
คลองกับความสามารถที่ระบุไว  โดยนับแตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ถูกตองจนถึงการฝกอบรม การพัฒนา 
การเลื่อนขั้นเลื่อนตํ าแหนง การวางแผนผูทดแทนงานและระบบการใหรางวัล

บริษัทยังไดนํ าระบบ Broad Banding System มาใชในการจัดทํ าโครงสรางงาน และการบริหารคาตอบแทน
เพือ่ใหบริษัทมีความคลองตัวในการบริหารคนมากขึ้น ลดจํ านวนชั้นของการบังคับบัญชาลง และสนับสนุนการเติบโต
ในสายงานมากขึ้น

เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยรวม บริษัทเนนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) แนวใหมในทุกหนวยงานทั่วทั้งกลุมบริษัท ระบบใหมนี้ประกอบดวยการกํ าหนดเปาหมายทางธุรกิจ 
ความสามารถที่ตองการของแตละสายงาน กระบวนการการใหขอมูลและการฝกสอนงาน การฝกอบรมและการ
พฒันา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการใหรางวัล ที่โยงกับผลการปฏิบัติงาน และความสามารถหลักของ
แตละบุคคลและทีมงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อท่ีจะสนับสนุน และ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหาร โดยการยึดหลักความสามารถ แผนการ
พฒันา และการเรียนรูทั้งหมดจะตอบสนองความตองการของธุรกิจอยางชัดเจน และอยูในหลักของ  ความสามารถ
หลกัขององคกร ความสามารถหลักของผูนํ า ความสามารถหลักในงาน ผูนํ าในแตละสายธุรกิจ และฝายสนับสนุน 
รวมกบัฝายบริหารทรัพยากรบุคคล มีการเชื่อมโยงบทบาท การระบุความตองการในการพัฒนาของพนักงานแตละคน
โดยเทยีบกับงานที่รับผิดชอบและแนวโนมความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน และความตองการของบริษัท จาก
นัน้จงึออกแบบการฝกอบรม และพัฒนาเฉพาะแบบ

การวัดผลของการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ โดยบริษัทเนน ความสามารถในการถายโอนความรู และ
ทกัษะท่ีไดเรียนรูไปสูงานมากกวา จํ านวนของการฝกอบรม หรือจํ านวนพนักงานที่ไดรับการฝกอบรม

สํ าหรับแผนระยะยาว ในป 2546 บริษัทไดนํ าแผนการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูง (Identify High-Flyer) 
และแผนการพัฒนาผูนํ าเขามาใช (Leadership Development) บคุลากรในฝายทรัพยากรบุคคล จะถูกพัฒนาใหเปน
ทีป่รึกษาภายใน และหุนสวนทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการบริหารของบริษัท
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การพัฒนาองคกร

เพือ่ทีจ่ะเพิ่มมูลคาของผูถือหุน บริษัทจะผลักดันกลยุทธหนึ่งที่เลือกสรรแลวในป พ.ศ. 2546  คือการพัฒนา
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ในป พ.ศ. 2544 บริษัทไดทบทวน และระบุ ทิศทางของธุรกิจใหม เพื่อท่ีจะเสริมสรางความแข็งแกรงดาน
ความไดเปรียบในการแขงขัน กระบวนการนี้เร่ิมตนจาก การใหคํ าจํ ากัดความของ ทิศทางสูความสํ าเร็จ (Direction 
Statements) ซึง่ไดแก วิสัยทัศน ภารกิจ และ คานิยม เพื่อกํ าหนดทิศทางการทํ างานของพนักงานในการมุงสูเปา
หมายทางธุรกิจ และ เพื่อการสื่อสารไปสูผูถือหุนไดอยางชัดเจน การสื่อสารและความหมายของ วิสัยทัศน ภารกิจ  
และคานิยม ไดเนนยํ้ าและปลูกฝงเขาไปสูกระบวนการและกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการ
ท ํางานที่ดี ความกระตือรือรน ความนาสนใจในการทํ างาน และ การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

ทิศทางสูความสํ าเร็จ (Direction Statements) ของบริษัท ไดระบุไวดังนี้

วิสัยทัศน “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา”
ภารกิจ “เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด

แหงจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนํ าเสนอบริการทางการ
เงนิ   อันเปนที่ยอมรับและสรางความพึงพอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศ
และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาส เพื่อความกาวหนาทาง
วชิาชีพ”

คานิยมองคกร • กลาพูดกลาทํ าในสิ่งที่ถูกตองดวยวิธีการที่เหมาะสม (Assertive)
• เพิ่มคุณคาใหกับลูกคาอยูเสมอ (Add-Value)
• ทํ างานเปนทีม (Sharing/Team Spirit)
• มมีมุมองที่กวางไกล (Broad)
• มีเหตุผล (Logical)
• มุงเนนผลงาน (Result-Oriented)
• การเรียนรู (Learning)
• ซือ่สัตย มีคุณธรรม (Integrity)

ความสอดคลองของกลยุทธ ถือเปนสวนที่บริษัทใหความสํ าคัญ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคกร ฝายบริหารใหความสํ าคัญกับการดูแลความสอดคลองของกลยุทธกับระบบการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลและการบริหารผลงาน เพื่อใหมั่นใจวา การตั้งเปาหมายและการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นมี
ความหมายสํ าคัญตอธุรกิจและเชื่อมโยงกับกลยุทธ ทั้งยังเปนแนวทางที่ดีใหกับการประพฤติปฏิบัติตัวของพนักงาน
ตามคานิยมขององคกรดวย บริษัทไดนํ าระบบ Balanced Scorecard เขามาเปนตัวชวยในการนํ ากลยุทธไปสูการ
ปฏบิัติใหเกิดผลสํ าเร็จ และมีระบบการใหรางวัล ที่โยงกับเครื่องมือชี้นํ าที่ถูกกํ าหนดไวลวงหนาเปนตัวควบคุม
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จากการใหคํ าจํ ากัดความใหมของวัฒนธรรม และคานิยมองคกร รวมกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม การบริหารเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับทั้ง ระดับบริหาร และพนักงานทุกคน ประธานเจา
หนาที่บริหาร (CEO) และผูบริหารระดับสูง จะใหความสํ าคัญกับ บทบาทของการนํ าการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และจะ
เปนตัวอยางที่ดีของพนักงานในการเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูส่ิงที่ดีกวาเพื่อความแข็งแกรงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
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10. การควบคุมภายใน

10.1 สรปุภาพรวมการควบคุมภายใน

บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสํ าคัญตอระบบควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยเนนใหมีความพอเพียงและ
เหมาะสมกับการดํ าเนินธุรกิจ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย ไมใหเกิดความเสียหายหรือจากการ
ที่ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานจะนํ าไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสํ าคัญตอขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นของผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย

ในการดํ าเนินงานภายใตแผนธุรกิจของทุกหนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลงานได เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทไดกํ าหนดแผนงาน  การฝกอบรมเพิ่มความรู
และทกัษะของผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
ทั้งยังจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติงานที่ถูก
ตองตามระเบียบปฏิบัติขององคกร

ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริษัทผานทาง คณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางสํ าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทเปนดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัท โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจดานตางๆ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการ
พจิารณาสินเชื่อที่มีปญหา และ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกํ าหนดแนวนโยบายสํ าหรับการควบ
คุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และกํ าหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะอนกุรรมการ        คณะอนกุรรมการ     และ   คณะทํางานกํากับ
 พิจารณาสินเชื่อ      พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา         และ ตรวจสอบ

สายกํากับ
และควบคุมฝายบริหารความเสี่ยง
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• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํ าหนาที่พิจารณากํ าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางและ
ขอกํ าหนดในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนฐานะความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอยอยาง
สมํ ่าเสมอ เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ครบถวนและทันสถานการณ

ฝายบริหารความเสี่ยง ท ําหนาที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตามแนว
ทางและขอกํ าหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงาน
ฐานะความเสี่ยงตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวของอยางสมํ่ าเสมอ วิเคราะห
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดํ าเนินธุรกิจใหมของบริษัทและบริษัทยอย

• คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา มีหนาที่กํ าหนดแนว
ทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชื่อระดับรายการ เพื่อใหมีการดูแลและ
ควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ครบถวน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการ
ประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบทานสิน
เชื่อ (Credit Review) ท ําหนาที่สอบทานและตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ

• คณะท ํางานกํ ากับและตรวจสอบ มีหนาที่พิจารณาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็น
ปญหา และขอรองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยง
จากการดํ าเนินงานอยางทั่วถึง

สายกํ ากับและควบคุม ซึง่ประกอบดวยฝายควบคุมสินเชื่อ ควบคุมภายใน กํ ากับ และกฎหมาย มีหนาที่
ก ํากับและควบคุมการปฏิบัติงานและ ดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในในการปฏิบัติ
งานในระดับรายการ และรายงานตอหัวหนาสายก ํากับและควบคุมภายใน เพือ่ทบทวนการก ํากบัและควบ
คมุในการปฏบิตังิานในระดับรายการ เพือ่ใหมกีารก ํากบัและควบคุมภายในอยางพอเพียงกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการปฏบิตังิาน ทัง้ยงัสอดคลองกบัขอกํ าหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและขอกํ าหนดที่มีการ
บงัคับใชจากทางการ

• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่กํ าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก ําหนดแนวทางปฏิบัติและการใชอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบ
ขอมูลทั้งดานความครบถวนและความปลอดภัยของขอมูล

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท ําหนาที่โดยอสิระทีจ่ะตรวจสอบการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในซึง่จัดทํ าโดยคณะกรรมการบริหารทุกป โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทบทวนนโยบายและ
แนวทางในการควบคุมภายในของฝายกํ ากับและตรวจสอบ เพื่อประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงาน
สถานะทางการเงินของบริษัท และประเมินวามีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอในทุกการปฏิบัติงาน และเปนไป
ตามขอกํ าหนดกฎหมายและขอก ําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ และนํ าเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ
ไป
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ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีาร
ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติอยางเปนประจํ า ทัง้ยงัประสานงานกับฝายบริหารและหนวย
ธรุกจิทีเ่กีย่วของ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในอยูโดยตลอด

10.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระจํ านวน 3 ทานดังนี้

1. ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางกฤษณา ธีระวุฒิ เปนกรรมการตรวจสอบ

3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน เปนกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดกํ าหนดไวในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) อยางมีอิสระ ไมมีขอจํ ากัดในการไดรับขอมูล  และไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีทั้งจากผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมุงเนนใหบริษัทมี
การดํ าเนินงานตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี อันไดแกการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีความโปรงใส
ยุติธรรม เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีระบบการถวงดุลอํ านาจ อันนํ าไปสูประโยชนสูงสุด ไมเพียงแตผู
ถือหุน แตยังรวมถึงพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ในป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยไดเชิญฝายบริหารที่เกี่ยวของ ผูสอบ
บญัชรัีบอนญุาต และผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูล และชี้แจงเพิ่มเติมตามความจํ าเปน โดยมีเลขานุ
การคณะกรรมการตรวจสอบจดบันทึกการประชุมและรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง 
ประเด็นที่เปนสาระสํ าคัญไดแก

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจํ าปซึ่งรายงานโดยผู
สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไดซักถาม และรับฟงคํ าชี้แจงจากผูบริหารตามความเหมาะสม

- การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยรับทราบผลการสอบทาน ซักถาม และรับฟงคํ าชี้แจงจากผู
สอบบัญชีรับอนุญาต ผูบริหารและผูตรวจสอบภายใน

- การใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบผลการตรวจสอบภายในและรายงานประจํ าป
ของฝายดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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- การรับทราบผลการตรวจสอบและคํ าชี้แจงของบริษัทตอขอสังเกตที่พบตามรายงานการตรวจสอบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  และรายงานการตรวจสอบของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

- การประชุมรวมกับ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํ ากัด ในการทบทวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท

- การพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและคาตอบแทนผูสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดแนะนํ าใหฝายตรวจสอบภายในประเมินระบบงานสารสนเทศให
ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอร และใหตรวจสอบการบริหารเพิ่มเติมจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภาย
ใน โดยใหเนนการสอบทานการใชทรัพยากรที่มีอยูวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดสูงสุดหรือ
ไม  รวมทั้งการสอบทานรายการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบไดดํ าเนินการสอบทานการบริหารงานและทิศทางของบริษัทวาเปนไปตามแผนธุรกิจ
ที่วางไว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรหลักๆที่กํ าหนดไวในแผนธุรกิจประจํ าป

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตวางบการเงินและ
การเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  และไมพบประเด็นที่เปนสาระสํ าคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอกํ าหนดที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีความมุงมั่นให
บริษทัมกีารกํ ากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และในป 2546 นี้ คณะกรรมการของบริษัทไดรับการพิจารณาคัด
เลือกใหเปน “คณะกรรมการแหงป” ประจํ าป 2545 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ

10.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง
สามคนเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทํ าโดย
คณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบ
คมุภายในอยางเพียงพอแลว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
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11. รายการระหวางกัน

บริษัทไมมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่มีความขัดแยง

11.1 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน

บริษทัจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํ ารายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษ
ในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว  ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยขอมูลเพื่อความ
โปรงใสตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทไดใหความสํ าคัญอยางยิ่งตอระบบการบริหารงานการจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตกรอบการ
กํ ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จงึไมมีนโยบายสนับสนุนการทํ ารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง แตหากจะมีรายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยเทานั้น
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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2545

ผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2544 และ 2545 ไดแก นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 จากบริษัท สํ านัก
งาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้

ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับป 2544 และ 2545 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน 
ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด โดยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมี
เงื่อนไข (สํ าหรับป 2544 ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และใหขอสังเกตเกี่ยวกับความไมแนนอนของภาวะการณ
ทางเศรษฐกิจ) การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของป 2544
และ 2545 จงึถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

ผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31
ธนัวาคม 2546 ไดแก นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท สํ านักงาน
เอนิสท แอนด ยัง จํ ากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้

ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับป 2546 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย
จ ํากดั โดยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข การแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของป 2546 จึงถือตามรายงานของผู
สอบบัญชีอื่นนั้น

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

โดยมิไดมีผลกระทบตอการแสดงความเห็นขางตน ผูสอบบัญชีใหขอสังเกตวาในระหวางป บริษัทไดทํ าการ
จ ําหนายคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการ ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเปนจํ านวนเงิน 791 ลานบาท ออกจากบัญชี ตาม
ทีก่ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 และบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณารับรูผลประโยชนทางภาษีเปน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งมีผลกระทบตองบกํ าไรขาดทุนเปนจํ านวน
เงินประมาณ 798 ลานบาท (สวนของบริษัท: 673 ลานบาท) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24
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ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุลรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2544 ป 2545 ป 2546
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน            716,084,574            832,613,406         1,193,449,580
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน            135,890,420            735,205,697            601,124,746
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน                          -                          -             37,000,000
เงินลงทุน
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ         3,331,411,437         2,598,948,561         3,609,638,817
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ         6,008,021,727         3,557,198,956         4,456,098,003
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ             21,898,081             24,981,601             29,845,846
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ         9,361,331,245         6,181,129,118         8,095,582,666
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย             36,031,079             85,901,326            730,192,296
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน       31,479,321,293       39,726,588,045       45,564,175,944
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย            905,717,370         1,099,602,791         3,428,002,051
        รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้       32,385,038,663       40,826,190,836       48,992,177,995
     ดอกเบี้ยคางรับ            201,559,077            112,133,972            106,291,259
        รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ       32,586,597,740       40,938,324,808       49,098,469,254
     หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,817,393,315) (4,240,268,089) (4,267,841,247)
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (333,862,492) (462,267,957) (331,789,594)
           เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ       30,435,341,933       36,235,788,762       44,498,838,413
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ         2,236,958,660         1,316,814,782         1,414,206,927
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ         1,429,802,681         1,344,448,550         1,291,037,925
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี            256,685,511            260,697,463            623,152,945
คาความนิยม            881,650,314            833,475,770                          -
สินทรัพยอ่ืน         1,401,355,108         1,386,111,305         1,778,668,610
รวมสินทรัพย       46,891,131,525       49,212,186,179       60,263,254,108
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุลรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2544 ป 2545 ป 2546
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
     จากประชาชน       35,457,648,500       30,943,746,418       33,911,944,411
     จากธนาคาร         1,159,268,038         2,259,109,462         2,316,529,825
     จากสถาบันการเงิน         1,535,437,031         1,005,111,315         1,785,987,834
     จากตางประเทศ             57,174,741             53,384,018             99,434,806
        รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก       38,209,528,310       34,261,351,213       38,113,896,876
หลักทรัพยท่ีขายโดยมีสัญญาซื้อคืน            100,000,000                          -                          -
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย             88,035,997            426,888,698            864,587,451
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย            568,706,778            431,448,657         3,299,166,871
ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน            195,000,000            357,000,000            211,000,000
ดอกเบี้ยคางจาย            139,968,436            186,886,572            185,536,386
หุนกู            331,000,000         5,131,000,000         5,941,000,000
หน้ีสินอื่น            570,362,146            605,381,294            926,960,353
รวมหนี้สิน       40,202,601,667       41,399,956,434       49,542,147,937

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว 7,018,650,000 7,065,345,000 7,117,195,000
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ             36,500,000             36,500,000             36,500,000
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ                          -               1,184,895               7,811,540
     เงินรับลวงหนาคาหุนบุริมสิทธิ                  350,000                          -                          -
     สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน            126,793,564             58,797,600         1,032,910,120
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ            136,463,224            127,318,922            102,400,755
     กํ าไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํ ารองตามกฎหมาย             48,700,000             48,700,000            143,300,000
        ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (1,112,482,183)             41,567,518         1,837,248,600
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ         6,254,974,605         7,379,413,935       10,277,366,015
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย            433,555,253            432,815,810            443,740,156
รวมสวนของผูถือหุน         6,688,529,858         7,812,229,745       10,721,106,171
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน       46,891,131,525       49,212,186,179       60,263,254,108
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกํ าไรขาดทุนรวม

สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2544 ป 2545 ป 2546
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก         1,155,963,549         1,036,470,747            837,151,783
    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน         1,393,027,077         1,849,728,024         2,410,065,484
     เงินลงทุน            563,220,073            482,873,228            318,115,339
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล         3,112,210,699         3,369,071,999         3,565,332,606
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบี้ยและสวนลดจาย         1,338,463,443         1,259,748,447         1,211,613,217
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน               6,427,841               7,282,756               4,551,250
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน         1,344,891,284         1,267,031,203         1,216,164,467
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ         1,767,319,415         2,102,040,796         2,349,168,139
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ)             20,192,153 (465,571,909) (263,084,804)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (191,297,230) (52,168,345) (2,682,388)
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก         1,596,214,338         1,584,300,542         2,083,400,947
        หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา            172,504,995            353,341,171            824,863,318
     กํ าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน            200,833,847            624,760,511            496,269,948
     คาธรรมเนียมและบริการ            591,937,081            549,936,048         1,046,123,995
     คาธรรมเนียมและกํ าไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา               4,407,438               6,986,384               7,449,645
     สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม                  240,706               1,515,874               2,433,011
     รายไดอ่ืน            486,903,514            224,784,780            135,426,290
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย         1,456,827,581         1,761,324,768         2,512,566,207
           รวมรายไดสุทธิ         3,053,041,919         3,345,625,310         4,595,967,154
คาใชจายการดํ าเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน            751,587,026            810,582,819         1,189,024,976
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ            352,629,404            350,420,085            313,574,662
     คาภาษีอากร             78,133,490             82,639,834             71,418,894
     คาตอบแทนกรรมการ             10,275,365               6,710,000               6,620,000
    คาความนิยม
           ตัดจํ าหนาย  -             48,175,512             42,121,244
          จํ าหนายจากบัญชี  -                          -            791,354,526
     คาใชจายอื่น            845,487,539            665,175,333            764,063,166
        รวมคาใชจายการดํ าเนินงาน         2,038,112,824         1,963,703,583         3,178,177,468
กํ าไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย         1,014,929,095         1,381,921,727         1,417,789,686
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/ผลประโยชนภาษีเงินได (206,272,778) (190,127,343)            515,982,731
กํ าไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยและขาดทุนของบริษัทยอยกอนวันซื้อกิจการ            808,656,317         1,191,794,384         1,933,772,417
กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย             (40,328,121) (37,744,683) (43,491,335)
ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยกอนวันซื้อกิจการ 70,257,776 - -
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป            838,585,972         1,154,049,701         1,890,281,082
กํ าไรตอหุนปรับลด                       1.17                       1.60                       2.60
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บรษิทัเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม

ส ําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย: บาท)

ป 2544 ป 2545 ป 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
     กํ าไรสุทธิ        838,585,972     1,154,049,701 1,890,281,082
     รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดํ าเนินงาน :-
           กํ าไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย          40,328,121          37,744,683 43,491,335
           ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยกอนวันซื้อกิจการ (70,257,776)  - -
           สวนแบงผลกํ าไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (240,706) (1,515,874) (2,433,011)
           คาความนิยมจํ าหนายจากบัญชี - - 791,354,526
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี        124,796,243        218,507,922 189,737,722
           หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ          88,929,504        507,555,705 276,785,793
           คาเผื่อกํ าไรท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (330,515,204) (16,755,822) 163,879,434
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย          34,732,105            8,702,351 6,815,840
           กํ าไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการโอนเงินลงทุน (2,109)  - -
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหนี้ท่ีมีปญหา        191,297,230          52,168,345 2,682,388
           กํ าไรจากการจํ าหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (60,977,115) (540,115,940) (500,084,874)
           กํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร (4,152,652) (10,091,239) (1,043,993)
           ขาดทุน(กํ าไร)ท่ียังไมเกิดจากการลดลง(เพิ่มขึ้น)ของหลักทรัพยเพื่อคา (210,867,486)        136,891,963 (21,199,090)
           กํ าไรจากการจํ าหนายทรัพยสินรอการขาย (45,252,239) (99,369,285) (18,379,580)
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)          17,896,354 (4,011,952) (797,724,332)
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง (เพิ่มขึ้น) (14,798,931)        200,182,740 6,500,515
           รายไดคางรับอ่ืนเพิ่มขึ้น (5,885,931) (29,150,338) (124,335,413)
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (51,129,317)          46,918,136 (1,350,186)
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (33,182,285) (1,348,865) 21,052,119
     กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน        509,303,778     1,660,362,231 1,926,030,275
     สินทรัพยดํ าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
        เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน (23,415,292) (599,315,277) 134,080,951
        บัตรเงินฝาก (19,046,411)          14,667,332 35,684,404
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน - - (37,000,000)
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อขาย        195,935,128        219,811,658 (485,716,950)
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย          49,311,698 (49,870,247) (644,290,970)
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (5,922,751,636) (5,543,122,186) (6,554,962,860)
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (204,682,145) (203,309,542) (2,328,399,260)
        ทรัพยสินรอการขาย        153,156,365        618,082,698 134,846,812
        สินทรัพยอ่ืน (350,788,447) (102,419,099) (314,879,726)



สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

                                                                                  12-7                                                                       16/6/04         16:30

บรษิทัเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม

ส ําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย: บาท)

ป 2544 ป 2545 ป 2546

หน้ีสินดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน     4,238,899,539 (4,513,902,082) 2,769,763,305
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน        479,724,688        608,491,251 1,067,649,563
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ (31,992,452) (3,790,723) 46,050,788
        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน        100,000,000 (100,000,000) -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย          54,443,981        338,852,701 437,698,753
        ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน (105,000,000)        162,000,000 (146,000,000)
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย        171,323,217 (118,658,121) 2,867,718,214
        หน้ีสินอื่น        433,853,115 (116,129,961) 314,551,693
           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดํ าเนินงาน (271,724,874) (7,728,249,367) (777,175,008)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (15,760,281,206) (7,822,635,414) (17,530,697,348)
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน   16,164,433,498   10,935,364,738 17,944,574,438
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (92,111,338) (71,475,740) (50,308,360)
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ          29,357,913          19,806,354 1,568,378
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย (149,810,235) - -
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน        191,588,632     3,061,059,938 365,137,108
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากการออกหุนกู  -     4,800,000,000 810,000,000
     เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ          17,000,000          47,529,895 58,476,645
     เงินปนผลจาย (40,000,000) (40,000,000) (35,000,000)
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (23,000,000)     4,807,529,895 833,476,645
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ            5,507,432 (9,144,302) (24,918,167)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (97,628,810)        131,196,164 396,520,578
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป        704,349,224        665,732,838 796,929,002
บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันซื้อของบริษัทยอยท่ีซื้อมา          59,012,424  - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป        665,732,838        796,929,002 1,193,449,580
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12.1.2 อตัราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

ป 2544 ป 2545 ป 2546
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรขั้นตน (%) 67.02 74.13 79.50
อัตรากํ าไรสุทธิ (%) 27.47 34.49 41.13
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย (%) 14.76 16.93 21.41
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 7.86 7.39 6.63
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 3.69 3.22 2.90
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 4.17 4.17 3.73
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 8.65 14.25 11.41

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%) 4.03 4.37 4.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (%) 1.91 2.40 3.45
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.10 0.11 0.11

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 6.01 5.30 4.62
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 85.64 121.63 130.40
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (%) 91.90 132.30 144.78
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม (%) 88.20 74.74 68.45
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 6.60 11.49 9.37
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%)               -0.06/1 1.14 0.54
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม (%) 16.37 19.39 13.05
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (%) 85.81 122.26 134.67
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (%) 0.62 0.27 0.22

อัตราสวนอื่น ๆ (Other Ratio)
อัตราสวนเงินใหกูยืมธุรกิจหลักทรัพยตอเงินใหกูยืมธุรกิจเงินทุน (%) 0.03 0.03 0.08
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (คํ านวณตามเกณฑ ธปท.) (%) 16.82 19.45 21.42
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสินท่ัวไป (%) 273.08 254.32 35.10
(คํ านวณตามเกณฑ กลต.)
/1 มีการโอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.2.1 ผลการดํ าเนินงาน

ภาพรวมของผลการดํ าเนินงานที่ผานมา

บริษทัและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2546 จํ านวน 1,890.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 63.8
จากปกอน สาเหตุที่กํ าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากจะเปนผลจากการขยายตัวสูงของธุรกิจเชาซื้อแลว ยังเปนผลจาก
การขยายตัวอยางมากของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจอีกดวย การ
ขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อในอัตรารอยละ 38.6 สงผลใหรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
ขยายตวัจากงวดเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 30.3 เปน 2,410.07 ลานบาท นอกจากนี้ รายไดคานายหนา และ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 133.4 และ รอยละ 90.2 เปน 824.86 ลานบาท และ
1,046.12 ลานบาท ตามลํ าดับ สํ าหรับกํ าไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สํ าหรับป 2546 เทากับ 2.60
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 62.5 สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยรายป (ไมรวมกํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทา
กบัรอยละ 21.4

(1) โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป 2545 และ 2546 มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

ป 2545 ป 2546
ประเภทของรายได จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 1,012.36 30.3 818.44 17.8 (19.2)
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 1,240.37 37.1 1,684.70 36.7 35.8
หลักทรัพย 467.33 14.0 283.25 6.2 (39.4)
คาใชจายในการกูยืมเงิน (1,196.97) (35.8) (1,098.72) (23.9) (8.2)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,523.09 45.5 1,687.67 36.7 10.8
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (484.46) (14.5) (201.30) (4.4) (58.4)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,038.63 31.0 1,486.37 32.3 43.1

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมและบริการ 193.78 5.8 378.81 8.2 95.5
กํ าไรจากหลักทรัพย 508.91 15.2 303.74 6.6 (40.3)
อื่น ๆ 185.62 5.5 109.31 2.4 (41.1)

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 888.31 26.6 791.86 17.2 (10.9)
รวมของบริษัท 1,926.94 57.6 2,278.23 49.6 18.2

บริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 24.11 0.7 18.71 0.4 (22.4)
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 609.36 18.2 725.37 15.8 19.0
หลักทรัพย 15.54 0.5 34.87 0.8 124.4
คาใชจายในการกูยืมเงิน (70.06) (2.1) (117.44) (2.6) 67.6

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 578.95 17.3 661.51 14.4 14.3
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (33.29) (1.0) (64.46) (1.4) 93.6
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 545.66 16.3 597.05 13.0 9.4

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คานายหนา 353.34 10.6 824.86 17.9 133.4
คาธรรมเนียมและบริการ 356.16 10.6 667.31 14.5 87.4
กํ าไรจากหลักทรัพย 115.85 3.5 192.53 4.2 66.2
อื่น ๆ 47.67 1.4 36.00 0.8 (24.5)

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 873.02 26.1 1,720.70 37.4 97.1
รวมของบริษัทยอย 1,418.68 42.4 2,317.75 50.4 63.4
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 3,345.62 100.0 4,595.98 100.0 37.4
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(2) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
สํ าหรับป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํ านวน 2,083.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 31.5 เนื่องจากรายไดจาก
การใหเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 30.3 จากปกอน ในขณะที่คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนั้นลดลงรอยละ 43.5
จากปกอน เปน 263.08 ลานบาท คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงนี้เนื่องจากในปกอนบริษัทและบริษัท
ยอยไดมีการเรงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํ านวนมาก ในขณะที่ปนี้คาใชจายดังกลาวเกิดจากการตั้งหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญตามการขยายตัวของธุรกิจปกติ นอกจากนี้ผลขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ไดลดลงถึงรอยละ 95.0
จากปกอน เปน 2.68 ลานบาท

ตารางที่ 2 : ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย

ป 2545 ป 2546
รอยละ รอยละ

     อัตราดอกเบี้ยรับ (Yield) 7.39 6.63
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 3.22 2.90
    ผลตางของอัตราดอกเบี้ย (Spread) 4.17 3.73

 ในป 2546 ผลตางของอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 3.73 ซึง่เปนผลจากการที่ในรอบปที่ผานมา อัตราดอก
เบี้ยรับไดลดลงมาอยูที่รอยละ 6.63 ในขณะที่ทางดานของอัตราดอกเบี้ยจายก็ไดลดลงเชนกัน จากรอยละ 3.22 ในป
2545 มาอยูที่รอยละ 2.90 ในป 2546

(3) รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสํ าหรับป 2546 จํ านวน 2,512.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 42.7
เปนผลจากรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 133.4 ตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลัก
ทรพัยที่ปรับตัวดีขึ้นมากในป 2546 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด เพิ่มขึ้นจากป
กอน รอยละ 95.4  มาอยูที่ 314,112.05 ลานบาท ในป 2546

นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีจํ านวน 1,046.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ
90.2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนและรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ  ในสวนของ
ก ําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 20.6  มาอยูที่ 496.27 ลานบาท เนื่องจากในปที่แลว บริษัทและบริษัท
ยอยมีกํ าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งบริษัทไดลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวมา
เปนเวลานาน

(4) คาใชจายการดํ าเนินงาน

คาใชจายการดํ าเนินงานกอนการตัดจํ าหนายคาความนิยมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2546 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 22.4 มาอยูที่ 2,344.71 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ในป 2546 นี้ บริษัทไดมีการปรับโครง
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สรางคาใชจาย โดยลดสวนที่เปนคาใชจายคงที่ลง และเพิ่มคาใชจายที่ผันแปรตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
สวนใหญไดแกคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

สวนคาใชจายในการดํ าเนินงานที่รวมการตัดจํ าหนายคาความนิยมเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 61.8 มาอยูที่
3,178.18 ลานบาท เนื่องจากในป 2546 บริษัทไดเรงตัดจํ าหนายคาความนิยมออกจากบัญชีทั้งหมด จํ านวน 833.48
ลานบาท ซึ่งจะทํ าใหบริษัทไมมีคาใชจายในการตัดจํ าหนายคาความนิยมดังกลาวในอนาคตปละประมาณ 48 ลาน
บาท เปนระยะเวลา 17 ป (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คาความนิยม”)

(5) ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดจากกํ าไรสุทธิทางภาษี 656.37 ลานบาท โดยภาย
หลังจากหักผลขาดทุนทางภาษียกมาจํ านวน 374.63 ลานบาทแลว ทํ าใหภาระภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย
ลดลงเหลือ 281.74 ลานบาท นอกจากนี้ จากการที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอยางมากในป 2546 บริษัทและบริษัทยอย
ไดรับรูประโยชนทางภาษีจากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํ านวน 797.72 บาท ทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยมีราย
ไดภาษีเงินไดนิติบุคคลสุทธิจํ านวน 515.98 ลานบาท  (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี”)

ฐานะการเงิน

(1) สินทรัพย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํ านวน 60,263.25 ลานบาท (บริษัทจํ านวน
48,061.60  ลานบาท และบริษัทยอยจํ านวน 12,201.65  ลานบาท) เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 22.5  เนื่อง
จากในชวงป 2546 ที่ผานมา สินเชื่อเชาซื้อมีการขยายตัวจาก 23,473.97 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน 32,541.40
ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 38.6 นอกจากนี้ เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นเชนกันโดยเพิ่มขึ้นจาก
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 รอยละ 31.0  เปน 8,095.58 ลานบาท

ก. เงินลงทุน

เงนิลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีมูลคา 8,095.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31.0 จากสิ้นป 2545 
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 58.8 เปน 4,197.93 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการปรับ
มูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้
เปนผลจากการลงทุนเพื่อเปนสํ ารองสภาพคลองตามการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งนี้ไมมีการลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียนใดที่มีมูลคาเกินกวา 300 ลานบาท หรือเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาเงินลงทุนรวมในหลักทรัพยจดทะเบียน 
ยกเวนกรณีการปรับตัวขึ้นของราคาหลักทรัพยตามภาวะตลาด
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ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทหลักทรัพย จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
ตราสารหนี้             3,423.63 55.4           3,324.71 41.1 (2.9)
ตราสารทุน             2,193.94 35.5           3,876.64 47.9 76.7
ลกูหนีรั้บซื้อจาก ป.ร.ส.                    6.53 0.1                  6.53 0.1 0.0
รวมของบริษัท           5,624.10 91.0           7,207.88 89.0 28.2

บริษัทยอย
ตราสารหนี้                108.01 1.7              566.41 7.0 424.4
ตราสารทุน                449.02 7.3              321.29 4.0 (28.4)
รวมของบริษัทยอย              557.03 9.0              887.70 11.0 59.4
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           6,181.13 100.0           8,095.58 100.0 31.0

ข. เงินใหกูยืม และลูกหนี้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ านวน 48,992.18 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 81.3 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 20.0 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ของ
บริษัทและบริษัทยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
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ตารางที่ 4: รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทธุรกิจ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
สนิเชื่อธุรกิจ
    การผลิตและการพาณิชย           3,775.18 9.2           3,261.12 6.7 (13.6)
   อสังหาริมทรัพยและการกอสราง           3,080.08 7.5           1,665.28 3.4 (45.9)
   สาธารณูปโภคและการบริการ           2,655.39 6.5           1,557.35 3.2 (41.3)
   สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ           14.86 0.0           14.86 0.0 0.0
สนิเชื่อรายยอย
   สินเชื่อเชาซื้อ         18,671.44 45.7         27,265.91 55.7 46.0
   สินเชื่อเคหะ           2,665.51 6.5           2,430.66 5.0 (8.8)
อื่น ๆ           3,865.56 9.7           4,063.57 8.2 5.1
  รวมของบริษัท       34,728.02 85.1       40,258.73 82.2 15.9
บริษัทยอย
สนิเชื่อธุรกิจ
   การผลิตและการพาณิชย 30.94 0.0 21.59 0.0 (30.2)
สนิเชื่อรายยอย
   สินเชื่อเชาซื้อ           4,802.53 11.9           5,275.50 10.8 9.8
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพย           1,099.60 2.7           3,428.00 7.0 211.7
อื่น ๆ 165.10 0.4 8.36 0.0 (94.9)
  รวมของบริษัทยอย 6,098.17 15.0 8,733.45 17.8 43.2
รวมของบริษัทและบริษัทยอย       40,826.19 100.0       48,992.18 100.0 20.0

เงนิใหกูยืมและลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอย โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 38.6 จาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 23,473.97 ลานบาทมาเปน
32,541.40 ลานบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เกิดจากบัญชีเงินสด (Cash Account) ซึ่งลูกคาจะชํ าระราคาคา
ซือ้หลักทรัพยใหบริษัทภายใน 3 วันทํ าการนับจากวันที่ส่ังซื้อหลักทรัพย  สํ าหรับป 2546 นี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่ม
ขึน้จากป 2545 รอยละ 211.7 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
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ตารางที่ 5: สินเชื่อจํ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 อัตราการ
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

เงนิใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
     เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบกํ าหนดแลว) 3,310.86 8.3 2,057.23 4.5 (37.9)
     ไมเกิน 1 ป 5,117.53 12.8 4,519.38 9.9 (11.7)
     เกิน 1 ป 31,298.20 78.6 38,987.56 85.4 24.6
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 39,726.59 99.7 45,564.18 99.8 14.7
ดอกเบี้ยคางรับ 112.13 0.3 106.29 0.2 (5.2)
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและ
ดอกเบี้ยคางรับ

39,838.72 100.0 45,670.47 100.0 14.6

ค. หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

หนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2546 เปนลูกหนี้จํ านวน  3,144 ราย มีมูลคา 3,415.42 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0  ของเงินใหกูยืมและ
ลูกหนีร้วม ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 3,846.18 ลานบาท สาเหตุมาจากการปรับโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจ
และสินเชื่อเคหะเปนหลัก สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัท
สนิเชื่อธุรกิจ             2,068.51 53.8           1,739.50 50.9 (15.9)
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเคหะ                861.30 22.4              624.12 18.3 (27.5)
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                146.06 3.8              287.42 8.4 96.8
สนิเชื่ออื่น ๆ                  27.73 0.7                38.83 1.1 40.0
รวมของบริษัท           3,103.60 80.7           2,689.87 78.8 (13.3)

บริษัทยอย
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                  50.23 1.3                32.08 0.9 (36.1)
สนิเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต                140.66 3.7              148.24 4.3 5.4
สนิเชื่ออื่น ๆ                551.69 14.3              545.23 16.0 (1.2)
รวมของบริษัทยอย             742.58 19.3            725.55 21.2 (2.3)
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           3,846.18 100.0           3,415.42 100.0 (11.2)

ง. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจาก
การปรบัโครงสรางหนี้ จํ านวน 4,599.63 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 3,881.63 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 718.00
ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับ
มลูคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ 134.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจํ านวน 3,881.63 ลาน
บาท แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,639 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํ ารองของ
บริษัท คิดเปนรอยละ 147 ของเงินสํ ารองที่คํ านวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการตั้งสํ ารองอยางระมัดระวังของบริษัท

จ. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทยอยยึดหลักตามมาตรฐานบัญชีสากลในการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากการ
แตกตางชั่วคราวในการรายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษี เนื่องจากรายไดและคาใชจายที่สรรพากร
ก ําหนดใหใชในการคํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางจากมาตรฐานบัญชี โดยการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ทํ า
ใหสามารถบันทึกรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีซึ่งเปนการรายงานผลประกอบการที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้
ตามมาตรฐานบัญชี บริษัทและบริษัทยอยจะสามารถบันทึกผลประโยชนทางภาษีไดตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
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แนนอนวา บริษัทและบริษัทยอยจะมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาวได
อยางเต็มที่

จากวกิฤตเศรษฐกิจที่ผานมา และผลขาดทุนจากการประกอบการในชวงป 2540 ถึง 2542 กอใหเกิดความไม
แนนอนในการใชประโยชนจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  บริษัทและบริษัทยอยจึงไมสามารถบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
นบัแตป 2543 เปนตนมา อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานมาโดย
ตลอด อีกทั้งมีสัญญาณบงชี้วาเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชี บริษัทและ
บริษทัยอยจึงไดเร่ิมบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 นี้ โดยมีการบันทึกบัญชีภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีเปนรายไดจํ านวน 797.72 ลานบาทในป 2546 ซึ่งภาษีเงินไดจํ านวนนี้สวนใหญเกิดจากผลแตกตางชั่ว
คราวของการตั้งสํ ารองและการรับรูรายไดตามนโยบายบัญชีที่ถือหลักระมัดระวัง โดยบริษัทไดตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเกินกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด และคาใชจายสํ ารองสวนเกินนี้ไมสามารถบันทึกเปนคา
ใชจายทางภาษีได  ในขณะที่บริษัทหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยของสินเชื่อธุรกิจที่คางชํ าระเกินกวา 1 เดือน และ/หรือที่มี
การปรับโครงสรางหนี้ โดยรับรูรายไดสวนนี้ตามเกณฑเงินสด ซึ่งเขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่ให
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิเมื่อลูกหนี้คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน รายไดสวนตางนี้ถูกนํ าไปรวมคํ านวณเปนรายได
ทางภาษี

จากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีขางตน สงผลให ณ ส้ินป บริษัทและบริษัทยอยมียอดสินทรัพยซึ่งเปน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํ านวน 623.15 ลานบาท

ฉ. ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ
ทรพัยสินรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 จาก 1,316.81 ลานบาทจากปกอน

มาอยูที่ 1,414.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.35 ของสินทรัพยรวม ซึ่งสวนใหญเกิดจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ

ช. คาความนิยม

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดตัดคาความนิยมออกจากบัญชีทั้งหมด เปนจํ านวนรวม 833.48 ลานบาท
ท ําใหคาความนิยม ณ ส้ินป 2546 หมดสิ้นไป การตัดจํ าหนายคาความนิยมนี้ยึดหลักความระมัดระวังตามนโยบาย
บญัช ีซึง่จะทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยประหยัดคาใชจายในสวนนี้ปละ 48 ลานบาท เปนเวลา 17 ปขางหนา และในป
นี ้ บริษัทไดปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัททั้งหมด เพื่อใหบริษัทเปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยทุกบริษัท
เพือ่ลดความซํ้ าซอนของการถือหุน โดยในเดือนธันวาคม บริษัทไดรับโอนกิจการของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด มายังบริษัท
เรียบรอยแลว

(2) หนี้สิน

หนีสิ้นรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํ านวน 49,542.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 19.7 จาก ณ ส้ินป 2545 โดยหุนกูเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 จากปกอน เนื่องจากในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยอยแหง
หนึง่ ซึ่งไดแก บริษัท ไฮเวย จํ ากัด ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ให
แกผูลงทุนสถาบัน มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป และในเดือนตุลาคม 2546 บริษัท
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ยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งไดแก บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน ไม
ดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคารวม 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่
รอยละ 3.20 ตอป โดยหุนกูทั้งสองที่กลาวมานี้จะครบกํ าหนดไถถอนในป พ.ศ. 2549  และไดรับการจัดอันดับความนา
เชือ่ถือ BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2546 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 431.45 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน
3,299.17  ลานบาท เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัว
ดีขึ้นในป 2546 นี้
ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี้สินจํ าแนกตามประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทเงินกูยืม จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน         30,472.50 73.6         32,987.55 66.6 8.3
หุนกู           5,131.00 12.4           5,131.00 10.4 0.0
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน           1,184.81 2.9           2,628.05 5.3 121.8
อื่น ๆ              916.23 2.2              964.48 1.9 5.3
รวมของบริษัท       37,704.54 91.1        41,711.08 84.2 10.6

บริษัทยอย
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน              471.25 1.1              924.39 1.9 96.2
หุนกู                      - -              810.00 1.6 n.a.
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน           2,079.42 5.0           1,474.47 3.0 (29.1)
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย              431.45 1.0           3,299.16 6.7 664.7
อื่น ๆ              713.30 1.7           1,323.05 2.7 85.5
รวมของบริษัทยอย         3,695.42 8.9          7,831.07 15.8 111.9
รวมของบริษัทและบริษัทยอย       41,399.96 100.0       49,542.15 100.0 19.7

จากภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ า บริษัทและบริษัทยอยจึงยังคงใชเงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนเปนแหลง
เงนิทุนหลักของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คิดเปนรอยละ 68.5 ของหนี้สินรวม และเพื่อเปนการลดความ
เส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทยอยไดกูยืมโดยการออกหุนกูมากขึ้น โดยสัดสวนของการกูยืมในรูปแบบหุนกู
คดิเปนประมาณรอยละ 12.0 ของหนี้สินรวมในการกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินนั้น หากมีความไมสอดคลองกัน
ระหวางเวลาในการจายและรับดอกเบี้ยจากสินทรัพยและหนี้สินตางๆ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลตอ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและ
บริษทัยอยในลักษณะนี้มีอยูในระดับตํ่ ามาก เนื่องจากความแตกตางดานอัตราดอกเบี้ยจากฐานะของสินทรัพยและหนี้
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สินสวนใหญไดถูกจัดการโดยการปรับระยะเวลาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทางดานหนี้สินใหสอดคลอง
กบัสินทรัพย ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาสวนตางของอัตราดอกเบี้ยได

(3) สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นจาก 7,812.23 ลานบาท ณ ส้ินป
2545 เปน 10,721.11 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผลมาจากกํ าไรสุทธิในป 2546 จํ านวน 1,890.28 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น
ของสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ที่เปนผลจากการปรับมูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายซึ่งไดปรับปรุงสุทธิภาระภาษีที่ตองชํ าระแลวตามหลักการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 21.4 เทียบกับ
อัตราขั้นตํ่ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวที่รอยละ 8.0 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิเทากับรอยละ 35.1 เทียบกับอัตราขั้นตํ่ าที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กํ าหนดไวที่รอยละ 7.0
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ผลการดํ าเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ

(1) ธุรกิจเงินทุน
ก. ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ

เนือ่งจากภาวะตลาดของสินเชื่อธุรกิจยังไมมีการขยายตัวอยางชัดเจน บริษัทจึงมีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจเพียงเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และมุงเนนการปรับโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยในป 2546
จ ํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจลดลงจากปกอนรอยละ 15.9 เปนผลใหปริมาณสินเชื่อธุรกิจ ณ ส้ินป
2546 มีจํ านวนทั้งสิ้น 6,498.61 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 9,525.51 ลานบาท

ข. ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

สํ าหรับสินเชื่อเคหะนั้น บริษัทใชนโยบายเชนเดียวกับสินเชื่อธุรกิจดวยเหตุผลเดียวกัน ในป 2546 ที่ผานมา
บริษัทไดมีการปรับโครงสรางหนี้จํ านวนมาก โดยจํ านวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเคหะในป 2546 ลดลงรอย
ละ 27.5 จากปกอน สินเชื่อเคหะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํ านวน 2,430.66 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545
ซึง่มีจํ านวน 2,665.51 ลานบาท

(2) ธุรกิจเชาซื้อ

นอกจากการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อโดยบริษัทเองแลว บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยที่ดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อ ซึ่ง ณ วัน
ที ่31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย บริษัท ทสิโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออ
โต จํ ากัด โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 สินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวนรวม 32,541.40 ลานบาท
เพิม่ขึน้จากสิ้นป 2545 ในอัตรารอยละ 38.6 รายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2545 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนดังนี้
ตารางที่ 8: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546ดํ าเนินการโดย
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) 18,671.44 79.5 27,265.91 83.8 46.0
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 2,658.97 11.3 2,834.46 8.7 6.6
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 1,148.40 4.9 1,215.67 3.7 5.9
บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 910.79 3.9 1,225.36 3.8 34.5
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด /1 84.36 0.4 - - (100.0)

รวม 23,473.97 100.0 32,541.40 100.0 38.6
/1 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546



สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

                                                                                  12-21                                                                       16/6/04         16:30

(3) ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทิสโก”) ประกอบดวยธุรกิจนายหนา 
ซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  ซึง่เปนบริษัทยอยที่จัด
ตัง้ขึน้ในประเทศฮองกง ประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเปนชองทางใหแกลูกคาตางประเทศที่สนใจ 
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงประเทศจีนและฮองกง

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บล. ทิสโกไดรับรางวัล “Best Brokerage Service” และ “Best Research House” 
จากการประกาศผล SET Awards 2003 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับนิตยสารการเงินการธนาคาร 
โดยพิจารณาจากผลงานดานคุณภาพในการใหบริการสํ าหรับนักลงทุนรายยอย และคุณภาพงานวิจัยของสํ านักวิจัย 
ทิสโก

ก. ธรุกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บล. ทิสโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกทั้งลูกคาสถาบัน และลูกคารายยอย รวมทั้งใหความสํ าคัญตอ
คณุภาพของงานวิจัยทางดานหลักทรัพยและการลงทุน โดยไดรวมมือกับ Deutsche Securities เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานวิจัยและขยายชองทางการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไปยังตางประเทศ จากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยในป 2546 ที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 18,908.02 ลานบาทตอวัน เทียบกับปกอนซึ่งมีจํ านวน 8,356.91 ลาน
บาทตอวัน นั้น สงผลใหรายไดคานายหนาในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 133.4 เปน 824.86 ลานบาท
สํ าหรบัรายไดคานายหนาของบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด ในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนเชนกัน  อยางไรก็
ตาม สวนแบงตลาดของ บล. ทิสโก ในป 2546 ลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 3.4 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นในปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมาจากกลุมนักลงทุนที่ซื้อขายในวันเดียวเปนสวนใหญ ในขณะที่ บล. ทิสโก
ไมไดมุงเนนลูกคากลุมนี้มากนัก

ข. ธรุกิจวาณิชธนกิจ

บล. ทิสโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากในป 2546 บล.ทิสโก ไดรับแตงตั้งให
เปนผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) บริษัท อี
จวี ีเอน็เตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ ํากดั (มหาชน) และบริษัท ปคนิคแกส แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บล. ทิสโก ยังเปนที่ปรึกษาทาง
การเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) เปนตน และการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัท
จ ํานวนมาก สงผลใหรายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บล. ทิสโก ในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 189.7  เปน
165.88 ลานบาท
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(4) ธุรกิจจัดการกองทุน

ธรุกิจจัดการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยให
บริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการ
บริหารมลูคารวม 56,459.42 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บลจ. ทิสโก ในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอน
ถงึรอยละ 94.3 เปน 409.95 ลานบาท
ตารางที่ 9: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จํ าแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ    31,742.84 80.7 37,805.26 67.0 19.1
กองทุนสวนบุคคล     4,005.78 10.2 13,762.01 24.4 243.6
กองทุนรวม     3,568.86 9.1 4,892.15 8.6 36.4

รวม    39,317.48 100.0 56,459.42 100.0 43.5

(5) ธุรกิจอื่น

สํ าหรบับริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทนั้น ปจจุบันยังคงใหบริการดาน
เทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมเปนหลัก บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนทโฮลดิ้ง จํ ากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ฮองกงเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง สวนบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งบริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดตามแผนการ
ขออนญุาตยกสถานะเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจใน ป 2544 นั้น  ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการรอความชัดเจน
ของนโยบายการเงินหลักของทางการในดานการปรับฐานะเปนธนาคาร ดังนั้นในป 2546 บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย
จ ํากัด ยังคงไมมีการดํ าเนินธุรกิจใด ๆ

สภาพคลอง
บริษทัและบริษัทยอยมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํ านวน 1,193.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากตนป

จ ํานวน 396.52 ลานบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํ านวน 833.48 ลานบาท
สาเหตุหลักจากการที่บริษัทยอยออกและเสนอขายหุนกู นอกจากนี้ยังมีเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํ านวน
365.14 ลานบาท มาจากที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับเงินสดสุทธิจากการซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน
เปนจํ านวน 413.88 ลานบาท ในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดํ าเนินงานลดลง 777.18 ลานบาท เปน
ผลมาจากสินเชื่อเชาซื้อมีการขยายตัวในอัตราสูงประกอบกับยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดหลัก
ทรัพย
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13. ขอมูลอื่น

ดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)  ดํ าเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมอยาง
ตอเนื่องเปนประจํ าทุกป นอกเหนือจากการรวมกิจกรรมมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศลในโอกาสตางๆ ในป 2546 บริษัทได
จดัการแขงขันกอลฟการกุศลอันเปนกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นทุกสองป เพื่อชวยระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทิสโก
เพื่อการกุศลในการดํ าเนินกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ  ไดรับการสนับสนุนจากลูกคาและผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเปน
จํ านวนทั้งสิ้น 1,361,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน โดยไดมุงเนนการใหความชวย
เหลือที่จะสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว

มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศลเปนหนวยงานเอกชนที่ดํ าเนินงานพัฒนาสังคมโดยไมแสวงหากํ าไร กอตั้งขึ้นในป
2525 ในโอกาสที่บริษัทเปดดํ าเนินการครบรอบ 10 ป เพื่อแสดงถึงเจตนารมณของบริษัทที่ตระหนักถึงหนาที่รับผิด
ชอบทีอ่งคกรพึงมีตอสังคมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพ
ของตน กํ าลังทรัพยของมูลนิธิทิสโกฯ ไดมาจากการบริจาคของพนักงานบริษัท ลูกคา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้
มูลนิธิทิสโกฯ ไดนํ าดอกผลที่ไดรับจากกองทุนดังกลาวไปดํ าเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิทิสโกฯ อันไดแก
1. มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนเด็กดอยโอกาสใหมีโอกาสทางการศึกษา
2. มอบทนุประกอบอาชีพสํ าหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได
3. มอบทนุรกัษาพยาบาล สํ าหรับผูปวยอนาถาดวยการบริจาคอวัยวะเทียม และอุปกรณตางๆแกผูปวยทุพพลภาพ

ในป 2546 มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนขาดแคลนทั่วประเทศจํ านวน 3,616 ทุน เปนเงิน
จ ํานวน 7,249,610 บาท ทนุรกัษาพยาบาล อุปกรณการแพทยแกผูปวยอนาถา และทุนประกอบอาชีพ เปนจํ านวนเงิน
62,920 บาท การดํ าเนินงานเพื่อสาธารณประโยชนอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลากวา 20 ป สงผลใหมูลนิธิทิสโกฯ
ไดรับอนุมัติใหเปนองคการสาธารณกุศลตามประกาศของกระทรวงการคลังตั้งแตป 2543 ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิส
โกฯ สามารถนํ าไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจํ าปแกผูบริจาค อันเปนการสนับสนุนใหมูลนิธิทิสโกฯ สามารถสานตอ
ภารกิจตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่องไดในระยะยาว

กิจกรรมอื่นๆ

นอกเหนือจากการเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ พนักงานในกลุมทิสโกยังจัดกิจกรรมดานการสงเสริม
และอนุรักษส่ิงแวดลอมที่บริษัทไดริเร่ิมขึ้น และดํ าเนินการตอเนื่องเปนประจํ าทุกป อาทิเชน  กิจกรรมปลูกปา และ
บ ํารุงรักษาตนไมในโครงการปลูกปาถาวร โดยในป 2546 ไดจัดกิจกรรมปลูกปาที่อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
อ.ชะอ ํา จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังไดใหความรวมมือกับโครงการสิ่งแวดลอม และเขารวมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่
จดัขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐ และองคกรการกุศลอื่นๆ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทยจํ านวน 4
ครั้งในทุกๆ ไตรมาส



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-1

สวนที่ 3

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํ ารงตํ าแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูก
ตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอ
รับรองวา

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าป ไดแสดงขอมูลอยางถูก
ตองครบถวนในสาระสํ าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปด
เผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสํ าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏบิตัติามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ
2547 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทํ าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํ ารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง     ลายมือชื่อ

นายปลิว  มังกรกนก กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร    ..……………………………….

นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการและกรรมการอํ านวยการ   ..……………………………….

นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล หัวหนาสายการเงิน การวางแผน   ..……………………………….
และบริหารความเสี่ยง

ชื่อ ตํ าแหนง      ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-2

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม     ประธานคณะกรรมการ ………………………………….

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-3

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ดร.จอง เยา ลิน             กรรมการ …………………………………….
Dr. Joung-Yol Lin             Director

ชื่อ  ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

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

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-5

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายยกูิโอะ มสัซึนากะ              กรรมการ …………………………………….
Mr. Yukio Matsunaga Director

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-6

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร กรรมการ …………………………………….
Mr. Edouard Fernen Peter Director

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-7

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นางกฤษณา  ธีระวุฒิ กรรมการ …………………………………….

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

C-8

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจํ าปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าใหผูอื่นสํ าคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

   ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บณุยัษฐิติ   เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ  บณุยัษฐิติ  กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการ …………………………………….

ชื่อ ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํ านาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํ านักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

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

(จํ านวนหุน)/1 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม 71 - - Ph.D. (Development Economics) 2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมารทคารด จํ ากัด ธุรกิจบริการบัตรสมารทคารด
    ประธานกรรมการ      University of Pittsburgh, USA 2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการอิสระ M.A. (Development Economics) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    Harvard University, USA และประธานคณะกรรมการสรรหา
    และประธานคณะกรรมการสรรหา B.A. (Economics) 2545-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี

   Claremont Men's College, USA 2538-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ จํ ากัด ธุรกิจเกษตร-อุตสาหกรรม, คาปลีก 
และสื่อสาร

2544-2546 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ มิลเลอรส คอรปอเรชั่น จํ ากัด ธุรกิจผลิตนํ้ าตาล
2542-2545 ประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
2541-2545 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
2540-2544 นายกสมาคม สมาคมการคาผูผลิตนํ้ าตาลไทย สมาคม
2540-2544 ประธานกรรมการ Jacobs Engineering (Thailand) Ltd. ธุรกิจกอสราง

2. นายปลิว มังกรกนก/2 56 สามัญ     185,700 - M.B.A. (Finance) 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํ ากัด ธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร
    กรรมการ   บุริมสิทธิ 512,700    University of California at Los Angeles, USA 2545-ปจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    ประธานคณะกรรมการบริหาร M.S. (Industrial Engineering) กรรมการสรรหาและประธานเจาหนาที่บริหาร 
    กรรมการสรรหา    Stanford University, USA 2545-ปจจุบัน ประธาน สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
    และประธานเจาหนาที่บริหาร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 2544-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจํ าหนายเครื่องใชไฟฟา
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํ ากัด ธุรกิจกลั่นนํ้ ามัน

ประกาศนียบัตร Chairman 2000 2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปดอดจ ไทยแลนด จํ ากัด ธุรกิจผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program ประธานกรรมการบริหาร
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2541-2544 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2537-2544 กรรมการอํ านวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง



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

(จํ านวนหุน)/1 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ/2 54 สามัญ      82,136 - B.B.A. (Finance) 2544-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการ บุริมสิทธิ  470,000    Marshall University, USA และกรรมการอํ านวยการ
    กรรมการบริหาร ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย
    และกรรมการอํ านวยการ    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํ ากัด ธุรกิจเชาซื้อ

2544 กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการอํ านวยกา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
2541-2544 ผูชวยกรรมการอํ านวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
2541-2544 กรรมการ บริษัท อเมริกันแอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ธุรกิจประเมินมูลคา

4. ดร. จอง เยา ลิน/2 52 - - Ph. D. (Finance) 2545-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการ     University of Iowa, USA 2544-ปจจุบัน President CDIB & Partners Investment Holding Corp., ธุรกิจลงทุน
    กรรมการบริหาร M.B.A. Taiwan
    และกรรมการสรรหา    National Chengchi University, Taiwan 2544-2545 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

B.A. 2542–2544 Chairman Service Corporation Masterlink Securities, ธุรกิจหลักทรัพย
   Fu-Jen Catholic University, Taiwan Taiwan

 
5. นายเจอรี่ แอล. ลู 37 - - M.B.A 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการ    University of Southern California, USA 2541-ปจจุบัน Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corp., ธุรกิจลงทุน

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

6. นายยูกิโอะ มัสซึนากะ/2 50 - - Business and Commerce 2546-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการ    Keio University, Japan 2546-ปจจุบัน General Manager Mizuho Corporate Bank, Ltd. Bangkok Branch ธุรกิจธนาคาร
    กรรมการบริหาร 2545-2546 General Manager Mizuho Corporate Bank, Ltd. London Branch ธุรกิจธนาคาร
    และกรรมการสรรหา Europe Risk Management Division

2544-2545 Joint General Manager The Industrial Bank of Japan, Ltd. (IBJ) ธุรกิจธนาคาร
(London Branch)

2542-2544 Senior Deputy General Manager IBJ (Osaka) ธุรกิจธนาคาร
Osaka Corporate Banking Dept. No. 3

7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร 40 - - B.A. 2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน



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

(จํ านวนหุน)/1 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

     กรรมการ    Carlton College Northfield, USA 2544-ปจจุบัน Managing Director และ Head of Global Deutsche Securities Asia Limited ธุจกิจหลักทรัพย
Equities, Asia Pacific Ex-Japan

2542-2544 Managing Director และ Head of Global Deutsche Bank AG ธุรกิจธนาคาร
Equities, Switzerland

2541-2542 Managing Director UBS ธุรกิจหลักทรัพย

8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 54 สามัญ            12 - M.B.A. (Marketing) 2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ         -    University of Wisconsin-Madison, USA 2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดร จํ ากัด ธุรกิจโรงแรม
     และกรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) 2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โภชนาอุตสาหกรรม จํ ากัด ธุรกิจอาหารสํ าเร็จรูป

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541-2545 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตรอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 59 สามัญ    203,060 - B.Com.(Accountancy) 2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนดโฮเท็ล จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงแรม
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ  50,000    University of New South Wales,Australia 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
     และกรรมการตรวจสอบ นิติศาสตรบัณฑิต 2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแรนช จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2540-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีสตเอเซียติ๊ก (ประเทศไทย) จํ ากัด  (มหาชน) ธุรกิจพาณิชย

2539-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2532-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคม
2529-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จตุรสมุทร จํ ากัด ธุรกิจนํ าเขาและสงออกสินคา

10. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 45 สามัญ       80,000 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 2544-ปจจุบัน หัวหนาสายการเงิน การวางแผน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
       หัวหนาสายการเงิน บุริมสิทธิ 862,500    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบริหารความเสี่ยง  
       การวางแผน นิติศาสตรบัณฑิต 2544-ปจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
       และบริหารความเสี่ยง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Global Investment Holdings Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544-2545 กรรมการ TISCO Securities UK Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2542-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจจัดการกองทุน



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

(จํ านวนหุน)/1 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2542-2543 ผูชวยกรรมการอํ านวยการ-วางแผนและควบคุมการเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

11.นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 42 สามัญ     250,200 - M.S. (Finance & Banking) 2545-ปจจุบัน หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บุริมสิทธิ 250,000    University of Wisconsin, USA  และระดมเงินออม
      บริหารเงินและระดมเงินออม M.B.A. (Finance) 2543-2544 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย

   Western Illinois University, USA  สายการลงทุนในหลักทรัพย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) 2541-2543 ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ 50 สามัญ     100,044 - บัญชีมหาบัณฑิต 2545-ปจจุบัน หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและงานบริหารสินทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและ บุริมสิทธิ 100,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํ ากัด ธุรกิจเชาซื้อ
      งานบริหารสินทรัพย บัญชีบัณฑิต 2535-2543 ผูชวยกรรมการอํ านวยการสายปฏิบัติการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สินเชื่อรายยอย
นิติศาสตรบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

13. นางชญานทิพย  ชูวณิชชานนท 49 สามัญ     296,127 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 2545–2546 หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บุริมสิทธิ 100,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545–2546 กรรมการกลุมบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม

สถิติศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) 2544-2546 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางดานเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543–2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2542-2546 กรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคม
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-2542 ผูชวยกรรมการอํ านวยการสารเทคโนโลยี และธุรการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

14. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม  50 สามัญ          - - บัญชีบัณฑิต 2545-ปจจุบัน หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายกํ ากับและควบคุม บุริมสิทธิ 162,000    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบัน อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ธุรกิจธนาคาร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ปจจุบัน ผูแทนกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม



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

(จํ านวนหุน)/1 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2540-2544 ผูอํ านวยการอาวุโสสายควบคุมสินเชื่อ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

15. นายวันชัย มโนสุทธิ 54 สามัญ       50,000 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2545-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      กรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ 217,500    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคม
      บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด บัญชีบัณฑิต  2543-2544 ผูชวยกรรมการอํ านวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543-2544 กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2542 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไพบูลยประกันภัย จํ ากัด ธุรกิจประกันภัย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-2542 กรรมการบริหาร  บริษัท ไทยเม็กซ  ลีซซิ่ง จํ ากัด ธุรกิจลีสซิ่ง

16. นางอัญชลี บุนนาค 48 สามัญ     130,000 - ปริญญาโท (การเงิน) 2544-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟทซ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํ ากัด ธุรกิจจัดอันดับความนาเชื่อถือ
      กรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ 377,500    มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, สหรัฐอเมริกา 2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 
      ทิสโก จํ ากัด   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

17. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 41 สามัญ           324 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2545-ปจจุบัน หัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
       หัวหนาบัญชี บุริมสิทธิ     7,500    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2540-2544 ผูชวยหัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

บัญชีบัณฑิต  (ทฤษฎีบัญชี)
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2 กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท
หมายเหตุ: กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ ดร. จองเยา ลิน และนายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 
โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ สามารถลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท สวนดร. จองเยา ลิน และนายยูกิโอะ  มัสซึนากะ ตองลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสํ าคัญของบริษัท



1.2 ขอมูลการดํ ารงตํ าแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัทรวม
ชื่อ-สกุล บง. ทิสโก บล. ทิสโก บลจ. ทิสโก บริษัท ทิสโก บริษัท ทรูเวย บริษัท TISCOHK TISCOGIH TISCOUK บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล บริษัท โฟลคสวาเกน ลิสซิ่ง

จํ ากัด (มหาชน) ลีสซิ่ง จํ ากัด จํ ากัด ไฮเวย จํ ากัด เทคโนโลยี จํ ากัด จํ ากัด ออโต จํ ากัด ไทยแลนด จํ ากัด
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม O
2. นายปลิว  มังกรกนก  //
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ  //
4. ดร. จองเยา ลิน  //
5. นายยูกิโอะ มัสซึนากะ  //
6. นายเจอรี่ แอล. ลู X
7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร X
8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ X
9. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน X
10. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล + X X X
11. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล  + 
12. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ +
13. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม +
14. นางชญานทิพย  ชูวณิชชานนท +
15. นายวันชัย  มโนสุทธิ  +
16. นางอัญชลี บุนนาค  +
17. นางสาวชุตินธร ไวกาสี หัวหนาบัญชี
หมายเหตุ:  TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd.  
                TISCOUK = TISCO Securities UK Ltd.
                TISCOGIH = TISCO Global Investment Holding Ltd.

O = ประธานกรรมการ          X = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร              + = ผูบริหารระดับสูง

บริษัทยอย



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการถือหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหาร

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ สิ้นป 2546 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ สิ้นป 2546

1 ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม 0 0 0 0
2 นายปลิว มังกรกนก (214,700) 185,700 412,700 512,700
3 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ 0 82,136 370,000 470,000
4 ดร. จอง เยา ลิน 0 0 0 0
5 นายเจอรี่ แอล ลู 0 0 0 0
6 นายยูกิโอะ มัสซึนากะ 0 0 0 0
7 นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร 0 0 0 0
8 นางกฤษณา ธีระวุฒิ 0 12 0 0
9 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน 0 203,060 50,000 50,000

10 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 0 80,000 312,500 862,500
11 นายสุทัศน เรืองมานะมงคล 0 250,200 0 250,000
12 นายปญญา วุฒิเจริญวงศ 5,000 100,044 100,000 100,000
13 นางชญานทิพย ชูวณิชชานนท 150,000 296,127 (50,000) 100,000
14 นางสาวนัทธมน อิศราธรรม 0 0 92,000 162,000
15 นายวันชัย มโนสุทธิ 10,000 50,000 117,500 217,500
16 นางอัญชลี บุนนาค (20,000) 130,000 287,500 377,500
17 นางสาวชุตินธร ไวกาสี 0 324 7,500 7,500

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

บล. ทิสโก/1 บลจ. ทิสโก บริษัท ทิสโก บริษัท ทรูเวย บริษัท ไฮเวย TISCOHK TISCOGIH TISCOUK บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล 

ชื่อ-สกุล ลีสซิ่ง จํ ากัด จํ ากัด จํ ากัด เทคโนโลยี จํ ากัด/2
จํ ากัด ออโต จํ ากัด

นายไพบูลย นลินทรางกูล X

นายชวลิต จินดาวณิค X

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ X

นายวันชัย มโนสุทธิ X

นายศิวะพร ทรรทรานนท X

นางอัญชลี บุนนาค X

นายยุทธพงษ ศรีวงศจรรยา X X X X

นายชาญชัย รักอนันตชัย X X

นางอรพรรณ วาณิชยพัฒน X X X

นายเดชพินันท สุทัศนทรวง X X X X

นางสาวจารุภี ชินะพงศไพศาล X

นายสุรพงษ ศิวาลัย X

นายศุภชัย บุญสิริ X X

นายประพันธ เอื้อวงศประวิทย X X X X

Mr. Ho Chu Lam X X X

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล X X X

Ms. Nancy In Peng Wong X



บล. ทิสโก/1 บลจ. ทิสโก บริษัท ทิสโก บริษัท ทรูเวย บริษัท ไฮเวย TISCOHK TISCOGIH TISCOUK บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล 

ชื่อ-สกุล ลีสซิ่ง จํ ากัด จํ ากัด จํ ากัด เทคโนโลยี จํ ากัด/2
จํ ากัด ออโต จํ ากัด

นายเกรียงไกร มงคลธนิต X

นางศศิณี ภัททิยกุล X

นางสุวรรณดี ขาวละออ X

นางยุถิกา สนธยานาวิน X

นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ X

นายพิสิฐ เศรษโฐ X

นางสาวสมศรี  เกียรติชูสกุล X

นายรณชัย จินวัฒนาภรณ X

นายเคียวชิโร คามิบายาชิ X

นายมาซามิ นาคามูระ X

นายสุทธิ กิตติวศิน X
/1    ขัอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2547
/2    ขัอมูล ณ วันที่  6 มกราคม 2547

หมายเหตุ: TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd.

                TISCOUK = TISCO Securities UK Ltd.

                TISCOGIH = TISCO Global Investment Holding Ltd.

                X = กรรมการ   



แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บรษิทัเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)

26 กมุภาพันธ 2547

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

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

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
คณะกรรมการใหการอนุมัติแผนงาน 3 ปแบบตอเนื่องและแผนงบประมาณรายปที่จัดทํ าขึ้นโดยผูบริหาร 
ทั้งนี้แผนงบประมาณรายปไดถูกนํ ามาตั้งเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป เปาหมาย
เหลานี้จะถูกนํ ามาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติการ เพื่อและประเมินวาแผนการดํ าเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดํ าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผล
ประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอด
ขาย เปนตน)

  ใช   ไมใช
ไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ า
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เนื่องจากเปาหมายถูกรางและเสนอโดยผูปฏิบัติการ จงึเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติ
การเห็นวาสามารถทํ าใหถึงเปาหมายได  ทั้งนี้ทางบริษัทยังไดพยายามปรับปรุงระบบจูงใจหรือผลตอบแทน
แกพนกังานโดยอิงจากผลงานและมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหระบบเปนไปตามแบบปฏิบัติที่ดีที่สุด                    
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1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
  ใช   ไมใช

บริษทัไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกมาใหคํ าปรึกษาในการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและมีประ
สิทธิภาพ  ซึง่ปจจุบันไดถูกนํ ามาใช

1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏบิตัตินในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวม
ทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี
บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึง่เปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงานของ
พนักงาน(Compliance Manual)

1.5 บริษทัมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัด
ซือ้ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว 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 าใหมีผลกระทบตอ
สวนแบงการตลาด 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 ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                                     

2.1 บริษทัมกีารประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

  มี   ไมมี
หนวยงานบริหารความเสี่ยงทํ าการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในอยางสมํ่ าเสมอ 
โดยเลือกใชหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับองคกร และสอดคลองกับกฎระเบียบของทางการและสากลนิยมใน
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

2.2 บริษทัไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี   ไมมี

บริษทัทํ าการวิเคราะหความเสี่ยงในทุกธุรกรรมเพื่อระบุหาความเสี่ยงที่มี และแยกแยะออกเปนปจจัย
ความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวโยงกับสถานการณอันนอกเหนือการควบคุม ทั้งในดานความเสี่ยงที่เปนตัวเงิน
และไมใชตัวเงิน เพื่อกํ าหนดแนวทางการบริหารควบคุมอยางเหมาะสม

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทกํ าหนดใหมีกระบวนการและระบบในการประเมินและรวบรวมความเสี่ยงทุกประเภทเปนรูปธรรม
อยางชัดเจนโดยกํ าหนดไวเปนลายลักษณอักษรทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  กํ าหนดมาตรการจัดการ
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และบริหารความเสี่ยงตามสภาวการณของธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในแตละป เพื่อบรรลุผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีก่ํ าหนดไว ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรที่กํ าหนดวิธีการและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน 
โดยสงใหพนักงานรับทราบและทํ าความเขาใจ รวมทั้งกระตุนจิตสํ านึกของพนักงานใหถือปฏิบัติอยาง
สมํ่ าเสมอตลอดจนมีการรายงานคาความเสี่ยงใหพนักงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อการบริหารความเสี่ยงเปน
ประจํ า

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไวใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทมีการติดตามการดํ าเนินงานตามแนวทางปฎิบัติและขอจํ ากัดความเสี่ยง (guidelines and limits)
เปนรายวัน นอกจากนี้ยังมีคณะผูตรวจสอบที่เปนอิสระทํ าการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม
กระบวนการตางๆ 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 หรือผูที่เกี่ยวของ

กบับุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การก ําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                                                                                                                                     

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชดัเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

    ใช   ไมใช
บริษัทมีการจัดทํ าหนังสือมอบอํ านาจและกํ าหนดวงเงินอํ านาจอนุมัติไวอยางชัดเจนในการใหบุคคล
กระทํ าการแทนบริษัทในกิจการตางๆ  สวนการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทไดกํ าหนดอํ านาจการอนุมัติไวเปน
ลายลักษณอักษรโดยมีการกระจายอํ านาจตามลํ าดับขั้น

3.2 บริษทัมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

  ใช ไมใช
บริษัทมีการแบงแยกความรับผิดชอบในหนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินใหแก สายธุรกิจที่รับผิดชอบ ฝายบัญชี และฝายการเงิน ตาม
ลํ าดับ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเฉพาะดาน เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา เพือ่พิจารณาควบคุมความเสี่ยง
ในดานตางๆ แยกตางหากจากเจาหนาที่สายธุรกิจ

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กํ าหนด ใช
หรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
สํ าหรับธุรกรรมที่บริษัททํ ากับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น
บริษัทไดพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํ ารายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก  ดังนั้น   ขั้นตอนการทํ า
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ธรุกรรมจะเปนขั้นตอนเดียวกับที่บริษัททํ ากับลูกคา โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตาม
หลักการการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

3.4 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทํ าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน   
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

  ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

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

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การท ําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหนี้ตามกํ าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                       
                                           

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกีย่วของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
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3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยอยางสมํ่ าเสมอโดยพิจารณาจากขอมูลทางการเงิน
และขอมูลเพื่อการบริหารที่สํ าคัญซึ่งรายงานโดยฝายบริหารของบริษัทยอย  รวมทั้งมีการกํ าหนดเปา
หมายและทิศทางใหบริษัทยอยปฏิบัติดวย

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  ทั้งนี้ 
เพือ่ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี
บริษทัมอบหมายฝายกํ ากับทํ าหนาที่ดูแลเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆครบถวน โดย
ฝายก ํากับจะสงเสริมใหทั้งสายธุรกิจและสายปฏิบัติการของบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ นอกจาก
นี้บริษัทยังแตงตั้งคณะทํ างานกํ ากับและตรวจสอบ (Compliance and Audit Committee) เพื่อดูแล ให
ค ําแนะนํ า และดํ าเนินการเกี่ยวกับประเด็นดานการกํ ากับกิจการ และขอรองเรียนของลูกคา โดยไดรับ
การสนับสนุนจากฝายกฎหมายและฝายกํ ากับ

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํ า
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหเกิดการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมายจึงไดมีการกํ าหนดนโยบายและคูมือปฏิบัติ
งานซึ่งผานการสอบทานโดยฝายควบคุมภายในและฝายกํ ากับ อกีทัง้มีฝายตรวจสอบภายในทํ าการตรวจ
สอบธุรกรรมตางๆอยางสมํ่ าเสมอและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ สํ าหรับมาตรการแกไขนั้น
เมือ่ตรวจพบวามีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย จะมีการรายงานใหคณะทํ างานกํ ากับและตรวจสอบทราบ
เพื่อพิจารณาและดํ าเนินการแกไขมิใหเกิดการกระทํ าในลักษณะนั้นอีก และใหรายงานตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยไมชักชา
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลกัการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

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

                                                                                                                                                                     

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
บริษัทมีการกํ าหนดแนวปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา คณะกรรมการบริหารโดยการมอบหมายของคณะ
กรรมการบริษัทเปนผูดูแลจัดการธุรกิจของบริษัท โดยมอบอํ านาจการจัดการบางสวนใหแกผูบริหาร และ
ผูบริหารจะมีการนํ าเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ผูบริหารไดดํ าเนินการไปแลว รวมทั้ง
ขอมูลที่คณะกรรมการบริหารตองใชประกอบการตัดสินใจอยางครบถวนเปนประจํ าทุกเดือน โดยคณะ
กรรมการบริหารจะมีการนํ าเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรืออนุมัติทุกครั้ง

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7..…วัน   ไมใช
บริษัทจะนํ าสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตกรณีที่จํ าเปนเรงดวน เชน รายงานของทางการที่ตองราย
งานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่มีการประชุม ซึ่งบริษัทอาจไดรับรายงานดังกลาวกระชั้นชิดกับการ
ประชุม

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ  
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ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอพรอม
เหตุผล 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
คณะกรรมการบริษัทตอกยํ้ านโยบายบริษัทใหยึดถือแนวนโยบายระมัดระวังอยางยิ่งเปนนโยบายหลัก
ของบัญชี
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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
กรรมการบริหารทุกเดือน และสรุปรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทุกเดือนและหารือกับฝายบริหารวาในกรณีที่ผลการดํ าเนินงานมีความ
แตกตางจากเปาหมายนั้น สาเหตุเกิดจากอะไร และรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข ทั้งนี้ฝายบริหารจะมี
การพจิารณารวมกับพนักงานที่เกี่ยวของอยางสมํ่ าเสมอ การปรับปรุงแกไขจึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและ
ทันกาล

5.3 บริษทัจดัใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ ใชหรือไม
  ใช   ไมใช

ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดํ าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไวสํ าหรับแตละกิจกรรมอยางสมํ่ าเสมอ เชน ตามรอบระยะเวลา 1 ป หรือ ทุกๆ 2 ป
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5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในเปนผู รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและเสนอแนะแนวทางแกไขตอผูบริหาร พรอมท้ังติดตามผลและนํ า
เสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

5.5 เมือ่มกีารตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในจะทํ าการหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบพรอมกับแนวทางแกไข  โดยผลการตรวจสอบและคํ าตอบของฝายบริหารจะรายงานไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อขอคํ าแนะนํ าเพิ่มเติมในทันทีที่ทํ าได                                                         

5.6 บริษทัตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ ใชหรือไม

  ใช    ไมใช
ความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองไดมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่องและ
เปนระบบโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการสรุปรายงานตอคณะกรรมการบริษัทสมํ่ าเสมอ _

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

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทจะรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบจะทํ าการตรวจสอบพรอม
ใหคํ าเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
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