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A-1 

สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป 

 ป 2549 ประเทศไทยไดเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนความ 
ไมแนนอนทางการเมืองที่เริ่มตั้งแตตนปจนกระทั่งเกิดเหตุการณรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 และมีการจัดตั้งรัฐบาล
ชุดใหมขึ้นเพื่อบริหารประเทศ นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นเปนประวัติการณ  
จนนําไปสูภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยสูง อยางไรก็ตาม จากการขยายตัวของอุปสงคภายนอกประเทศ ประกอบกับราคา
สินคาอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลก ทําใหภาคการสงออกของประเทศไทยคิดเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ขยายตัวถึงรอยละ 17.4 ผลักดันใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรารอยละ 5.0  ในชวงสิ้นป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) ไดออกมาตรการดํารงเงินสํารองนําเขาระยะสั้นในอัตรารอยละ 30 สงผลใหตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงอยางมาก จาก
แรงขายของนักลงทุน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดที่ระดับ 679.84 จุด ต่ํากวาที่คาดการณไว และมูลคาการ
ซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันลดลง 

 ทามกลางปจจัยแวดลอมดังกลาว  ประกอบกับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น จากการเปดเสรีทางการเงินตาม
แนวทางของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ซึ่งอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซื้อและใหเชาแบบลีสซิ่ง และ
ธุรกิจแฟคเตอริง  ทําใหทิสโกตองเผชิญกับความ    ทาทายตลอดปที่ผานมา  แตดวยระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
และความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและวางแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไปไดอยางดี  ทําใหทิสโกมีการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรอยละ 20  สงผลใหรายไดดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 25  อยางไรก็ตาม การแขงขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่รุนแรง ดวยการออกผลิตภัณฑพิเศษและเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยใหจูงใจมากขึ้น  ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลง   ขณะที่รายไดคาธรรมเนียมยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามการ
เติบโตของธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจจัดการกองทุน  ทําใหรายไดสุทธิอยูในระดับเดียวกับปกอน   อยางไรก็ตาม 
หลังหักคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ และภาษีเงินไดนิติบุคคลปรับตัวสูงขึ้นสูอัตราภาษีปกติ ทําใหธนาคารและบริษัทยอยมี
กําไรสุทธิ 1,546 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.7 เมื่อเทียบกับส้ินป 2548   

 ดวยกลยุทธการดําเนินธุรกิจแบบการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric)  ที่มุงเนนการขยายบริการทางการเงินให
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงินใหมๆ อยางตอเนื่อง เชน 
บริการสินเชื่อเอสเอ็มอี  บริการจัดการการเงิน และบริการประกันชีวิตธนกิจ  (Bancassurance) และในเดือนพฤศจิกายน 
2549 ธนาคารไดเขารวมเครือขายเอทีเอ็ม (ATM Pool)  เพื่อใหบริการเอทีเอ็มรวมกับธนาคารอื่นๆ ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญในการระดมเงินฝากจากลูกคารายยอยในอนาคต  นอกจากนี้  ธนาคารไดสงเสริมการทําการขายขามผลิตภัณฑ 
(Cross-selling) เพื่อเพิ่มสัดสวนการใชบริการและผลิตภัณฑของฐานลูกคาเดิม  ซ่ึงประสบผลสําเร็จเปนอยางดี   

ดานธุรกิจหลักทรัพย  แมวาภาวะตลาดทุนโดยรวมมีความผันผวนในปที่ผานมา บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  
(“บล. ทิสโก”) มีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้น ทําใหสวนแบงตลาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.22  จากรอยละ 2.97  ใน
ป 2548  นอกจากนี้ บล.ทิสโก ยังไดรับการจัดอันดับใหเปน Best Local Brokerage ของประเทศไทย ประจําป 2549 จาก
นิตยสาร Asiamoney Broker’s Poll เปนปที่ 3 ติดตอกัน และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) 
ยังคงครองอันดับที่ 2 ของตลาดในดานกองทุนสวนบุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

 ทิสโกใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง  โดยธนาคารไดรับรางวัล SET Awards 2006 ซึ่งยก
ยองเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปที่ 2 ติดตอกัน 
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จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร  และธนาคารไดคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” จากการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย   ในดานการบริการ ธนาคารยังไดรับรางวัล Corporate Bond House (Thai Baht) ประจําป 2549 จาก The Asset 
Asian Currency Bond Benchmark Survey 2006 ของนิตยสาร The Asset ซึ่งไดทําการสํารวจการใหบริการของผูคาตรา
สารหนี้ ในดานประสิทธิภาพการใหบริการ ปริมาณการซื้อขาย รวมไปถึงความสัมพันธกับนักลงทุน จากการลงคะแนนเสียง
ของนักลงทุนผูใชบริการกวา 300 สถาบัน และไดรับรางวัล Best Dealer Compliance จาก ThaiBMA Best Bond Awards 
2006 ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันในรูปแบบตางๆ ที่จะมาถึง คณะกรรมการและผูบริหารตระหนักดีถึงความสําคัญ
ของการมีรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) และโครงสรางการจัดการที่ถูกตอง ตลอดรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการกองทุนจะยังคงเปนธุรกิจหลักในกลุมธุรกิจการเงินอันหลากหลายของทิสโก 
เพื่อใชประโยชนจากความชํานาญในตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ในขณะที่โครงสรางองคกรจะปรับปรุงใหไมซับซอน
และมีความชัดเจนในการบริหาร เพื่อประโยชนในการตอบสนองตอโอกาสทางธุรกิจ และคุณภาพและความรวดเร็วในการ
ใหบริการลูกคา ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จะมุงเนนในการจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน  โดยมีการ
แตงตั้งพนักงาน รวมถึงการสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีความรูความสามารถ เพื่อเติมเต็มความตองการทางธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังสงเสริมการทํางานของพนักงานใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว ดวยการนําเอาระบบ Balanced 
Scorecard และ Key Performance Indicator มาใช 

 นอกจากนี้ กลุมทิสโกไดใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility- CSR) โดย
มุงเนนที่จะปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ทั้งนี้ มีการพัฒนากิจกรรมตางๆ และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ เชน การใหทุนการศึกษาแกเยาวชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการใหการสนับสนุนดาน
ศิลปวัฒนธรรม ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมผาน “มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล” (“มูลนิธิ    ทิสโกฯ”) 
เปนหลัก โดยใหความสําคัญกับโครงการระยะยาวที่สงเสริมผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน ในป 2549 มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษามากกวา 4,000 ทุนแกเด็กนักเรียนนักศึกษาผูขาดแคลนทั่ว
ประเทศ กวารอยละ 60 เปนทุนการศึกษาที่ใหอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 25 ปนับตั้งแตเริ่มกอตั้ง มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 108 ลานบาท ทุน
ประกอบอาชีพและทุนรักษาพยาบาล เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  6 ลานบาท 

 ปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางขอจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision)  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดยใชโครงสรางเดิมที่มีธนาคารเปนบริษัท
แมของกลุมทิสโก เนื่องจาก ธปท. ไดยุติการพิจารณาแผนการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งที่ธนาคารไดยื่น
ขออนุญาตตอ ธปท. ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548  หลังจากที่กระทรวงการคลังไมผอนผันใหบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้งถือหุนในธนาคาร  ซึ่งการจัดกลุมธุรกิจการเงินนี้ จะเอื้อตอธนาคารในการบริหาร
ความเสี่ยง และการจดัการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 แนวทางการดําเนินธุรกิจในป 2550  กลุมทิสโกยังคงใหความสําคัญกับการเติบโตของธุรกิจ ควบคูไปกับการเพิ่ม
มาตรฐานการบริการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมุงเนนการระดมเงินฝากจากลูกคารายยอย  การขยายเครือขายสาขาและบริการ
ผานทางเอทีเอ็ม   ขณะเดียวกัน ธนาคารจะยังคงเนนการทําการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) และพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงินใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางการเงินอยางครบวงจร   ดานการบริหารจัดการของกลุมทิสโก 
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ยังคงอยูภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเนนความโปรงใสเปนสําคัญ  นอกจากนี้ ธนาคารไดเตรียมพรอมสําหรับมาตรฐาน
บัญชีใหม (IAS 39) และหลักเกณฑ Basel  II   
 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

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

บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด 

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

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

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0 2633 6814 โทรสาร 0 2633 6818 

ผูสอบบัญชี : นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 
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1. ปจจัยความเสี่ยง  

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารไดกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไวอยาง
เหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง 
ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วทั้งองคกร รวมถึงการรักษามาตรฐานของ
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในขณะเดียวกันธนาคารยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน
ของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่ธนาคารไดยึดถือปฏิบัติเปนการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง 
องครวมของธนาคารมีดังตอไปนี้ 

(1) การบริหารความเสี่ยงอยางรวมศูนย 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย โดยทําการรวบรวม
ขอมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการตางๆ ในกลุมทิสโกเพื่อทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อใชในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 

(2) สายธุรกิจเปนเจาของการบริหารความเสี่ยงภายใตการดูแลที่เปนอิสระ 

แตละหนวยธุรกิจมีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หนวยงานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยาง
เพียงพอ 

(3) การประเมนิความเสี่ยงอยางครบถวน 

ธนาคารมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิน
ความเสี่ยงเริ่มจากการใชดุลยพินิจของผูชํานาญการซึ่งเปนวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะหในเชิงปริมาณและ
สถิติ ทั้งนี้จะพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สําคัญ 
คือ การวิเคราะหความเสี่ยงในสถานการณปกติ และการจําลองสถานการณที่ไมปกติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของปจจัย 
ความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร 

(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน 

เนื่องดวยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผูถือหุน ดังนั้นธนาคารจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปจจัย
ความเสี่ยงไวภายใตมาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง Value at Risk (VaR) โดยคาความเสี่ยงตางๆ จะถูก
เปล่ียนแปลงเปนระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว ภายใตการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดของธนาคาร การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญในการสรางความเขาใจและความสอดคลองใหเกิด
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ขึ้นกับผูบริหารของหนวยธุรกิจแตละหนวย นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององคกร และจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอยางมี
ประสิทธิผลทั้งในระดับองคกรและหนวยธุรกิจ 

(5) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง 

เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มตอผูถือหุน องคประกอบความเสี่ยงตางๆ จะถูกนําเขามาใชในการวัดประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจโดยมีเปาหมายสําคัญในการเพิ่มมูลคาผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน ความเสี่ยงในดานตางๆ จะ 
ถูกนําเขามาประกอบการพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑและบริการเพื่อใหไดผลกําไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระทําใน
สวนงานที่ยังมีอัตราผลตอบแทนตอหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 

(6) การบริหารพอรตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการปองกันความเสี่ยง 

การบริหารพอรตความเสี่ยงจะมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเปนหลักการสําคัญใน
ทุกธุรกิจของธนาคาร เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผูบริหารระดับสูงและ
ผูจัดการของหนวยธุรกิจทุกระดับจะนําหลักการกระจายความเสี่ยงเขามาใชพิจารณาอยางเหมาะสม โดยจะมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงตางๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(7) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ด ี

ธนาคารมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคลองกับกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร คณะกรรมการบริหาร
ทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเส่ียงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภทความ
เส่ียง ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจตางๆ จะทําหนาที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงดานกลยทุธ
ของทั้งองคกรและของแตละสายงาน ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนโดยฝายวางแผนและงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกรใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงเปน
หนวยงานสนับสนุน สําหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผูรับมอบอํานาจเฉพาะกิจ
เปนผูดูแล เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา คณะกรรมการกํากับการลงทุน และ
หัวหนาสายสินเชื่อ เปนตน โดยมีหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ฝายควบคุมภายใน  
ฝายกํากับ และฝายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเปนเจาของความเสี่ยงและรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยง 
ในสวนงานของตนภายใตนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
เฉพาะกิจตางๆ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคัญในการทบทวนและอนุมัตินโยบาย และแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป รวมทั้งการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหผูบริหารระดับสูงนําไปยึดปฏิบัติ
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ตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและเพดาน
ความเสี่ยงภายใตการดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององคกร เพื่อใหการดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พรอมทั้ง
กําหนดกลยุทธ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยมี 
ฝายบริหารความเสี่ยงทําหนาที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
พิจารณา พรอมทั้งจัดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห และติดตามผลการบริหารความ
เส่ียงในดานตางๆ  เพื่อรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแลการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา และหัวหนาสายสินเชื่อ ทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อในระดับรายการ โดยมี
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการธนาคารจะทําการติดตาม 
ผลการทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เปนประจําทุกเดือน 

ความเส่ียงดานตางๆ 

1.1 ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเส่ียงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา 
ทําใหไมสามารถชําระหนี้ที่มีตอธนาคารเมื่อครบกําหนดได หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชําระหนี้ใหกับธนาคาร  
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไมมีหลักประกันคุมครอง จะมีผลทําใหธนาคารตองกันสํารองหนี้สูญมากขึ้น  
อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งใหดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อในภาพรวมของ
พอรตสินเชื่อ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ หลักเกณฑ และขอจํากัดตางๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให
สินเชื่อ   รวมถึงใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการติดตาม และทบทวนความ
เส่ียงจากการใหสินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานขอมูลความเส่ียงจากการใหสินเชื่อที่มีความสําคัญใหแก
คณะกรรมการธนาคารไดรับทราบ 

ในขณะที่ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเฉพาะดานในระดับรายการ อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ   คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา  และหัวหนาสายสินเชื่อ  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะ 
ทําหนาที่ดูแลการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ      สําหรับธุรกรรมที่มีความเส่ียงอยูในระดับต่ํา สามารถไดรับการพิจารณา 
จากบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ หัวหนา 
สายสินเชื่อ  ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะรับผิดชอบในการควบคุมดูแลสินเชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังมีสิทธิในการระงับการอนุมัติสินเชื่ออีกดวย  และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา 
ทําหนาที่ติดตามและจัดการกับการคางชําระของสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขายอยางใกลชิด 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบดวยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะหการผิดนัดชําระ การวิเคราะหการ
กระจุกตัวของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใชในการรองรับความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ เปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญของธนาคาร 
โดยธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดําเนินงานดานเครดิตทั้งหมดจะอยู
ภายใตกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เปนมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อตางๆ   ในสวนของ
สินเชื่อรายยอยไดใชการจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คลายคลึงกันของสินเชื่อแตละราย   โดยอาศัยการ
พิจารณาขอมูลในภาพรวม   สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจไดพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกตาง
กันของแตละรายธุรกรรม 

การจัดการดานความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเปนอีกปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
ใหสินเชื่อ หลักเกณฑที่ใชในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อไดถูกจัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับ
การดําเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารมีมาตรการและขอจํากัดของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งใน
ระดับภาพรวมของพอรตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขาย 
ปจจัยความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

1.1.1 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ 

สินเชื่อดอยคุณภาพหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได คือ สินเชื่อจัดชั้นประเภทต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และ 
สงสัยจะสูญ ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 มีมูลคา 3,449.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.6 ของเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้รวม เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2548 ซึ่งมีจํานวน 
2,912.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.5 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอยคุณภาพจากสินเชื่อธุรกิจ ซึ่งไมมีผลกระทบ
กับธนาคารมากนักเนื่องจากสวนใหญมีการกันสํารองอยูแลว 

แมวาอัตราสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารและบริษัทยอยโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตเมื่อ
พิจารณาถึงสินเชื่อรายยอยซึ่งเปนธุรกิจหลักของธนาคารและบริษัทยอยและมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 75.4 ของสินเชื่อทั้งหมด 
จะเห็นวาสัดสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรายยอยไดลดลงจากรอยละ 2.5 ณ ส้ินป 2548 เปนรอยละ 2.2  
รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ ณ ส้ินป 2548 และ 2549 ปรากฏในหัวขอ 12. ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน 

สินเชื่อดอยคุณภาพสวนใหญมาจากสินเชื่อสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และสินเชื่อเชาซื้อ  ในขณะที่
จํานวนสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจเชาซื้อถึงแมวาจะเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงสัดสวนตอสินเชื่อเชาซื้อจะพบวามีสัดสวนที่
ลดลงจากรอยละ 1.9 เปนรอยละ 1.8 ในขณะที่อัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20.3 จาก 
45,074.07 ลานบาทในป 2548 เปน 54,244.65 ลานบาท   สวนสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นนั้น 
เกิดจากภาวะการแขงขันสูง ประกอบกับความตองการของตลาดมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ขยายตัวของธุรกิจ อยางไรก็ตาม ธนาคารไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญในสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่
เพิ่มขึ้นไวกอนหนานี้แลว 
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เพื่อเปนการรองรับการขาดทุนจากสินเชื่อดอยคุณภาพในปจจุบัน การดอยคุณภาพของสินเชื่อที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต การขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ การดอยมูลคาของหลักประกัน และการดอยคุณภาพของสินเชื่อที่
ปรับโครงสรางหนี้และไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 2,793.63 ลานบาท (แบงเปนของธนาคารจํานวน 
2,485.81 ลานบาท และบริษัทยอย จํานวน 307.82 ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมี
สัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดเทากับรอยละ 
81.0 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของธนาคารจํานวน 2,485.81 
ลานบาท แบงเปนเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 2,141.99 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองของ
ธนาคารคิดเปนรอยละ 116.1 ของเงินสํารองที่คํานวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การตั้งสํารองอยางระมดัระวังของธนาคาร   

สําหรับผลกระทบจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานบัญชี
สากล ฉบับที่ 39 จากเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะทยอยบังคับใชระหวางเดือนธันวาคม 2549 ถึง ธันวาคม 2550 
นั้น  ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินซึ่งจะสามารถนํามาใชรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเพียงพอ 

1.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดสวนรอยละ 72.7 
และ 19.5 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ โดยในสวนของสินเชื่อเชาซื้อจํานวน 54,244.65 ลานบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่อ 
อยูในระดับต่ํามาก และกลุมลูกหนี้เชาซื้อรายใหญ 10 รายแรกมีมูลคารวมกันเพียงจํานวน 178.61 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 0.3 ของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ หรือรอยละ 0.2 ของเงินใหสินเชื่อรวม 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย จํานวน 
7,329.45 ลานบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง จํานวน 4,808.79 ลานบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ 
จํานวน 2,337.48 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 50.3 รอยละ 33.0 และรอยละ 16.0 ของสินเชื่อธุรกิจ และรอยละ 9.8 รอยละ 6.4 
และรอยละ 3.1 ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทั้งนี้ ถาวัดจากการใหสินเชื่อธุรกิจแกกลุมลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรกที่มีมูลคารวม 
9,258.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.3 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นวามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยูบางใน 
บางธุรกิจ อยางไรก็ตาม เงินใหสินเชื่อธุรกิจเปนสินเชื่อมีหลักประกันเกือบทั้งจํานวน   โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความ
เส่ียงตางๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มี
สัดสวนเงินกูเทียบกับมูลคาของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และธนาคาร
ยังจัดใหมีการประเมินและติดตามมูลคาหลักประกันอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนตางๆ ในการควบคุมการ
เบิกจายเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหมีการติดตามคุณภาพของสินทรัพยอยางตอเนื่อง 

1.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน 

เงินใหสินเชื่อสวนใหญรอยละ 95.5 ของธนาคาร เปนสินเชื่อมีหลักประกัน สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ทรัพยสินที่
ใหเชาซื้อยังถือเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังนั้นหากผูเชาซื้อไมชําระเงินตามกําหนดภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่กําหนด 
ธนาคารสามารถดําเนินการเขายึดและครอบครองทรัพยสินไดในทันที การเขาครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาซื้อและจําหนายตอ
ในตลาดรอง มีระยะเวลาคอนขางสั้น ซึ่งสามารถกระทําใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน  
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ปจจัยความเสี่ยงตอหลักประกันของสินเชื่อเชาซื้อ คือ มูลคาของรถยนตเกา เนื่องจากรถยนตเปนทรัพยสิน
เชาซื้อหลักที่ธนาคารจะเขายึดและจําหนายตอในตลาดรถยนตเกา แลวนําเงินที่ไดจากการจําหนายมาชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น หากมูลคาของรถยนตเกาลดลงมากเกนิไป อาจทําใหไดเงินจากการขายหลักประกันไมคุมมูลหนี้ และสงผลเสียหายตอ
กําไรและเงินกองทุนของธนาคาร มูลคาของรถยนตเกาขึ้นอยูกับหลายปจจัย ประกอบดวย สภาพความตองการรถยนตเกา
โดยรวม ประเภทและยี่หอของรถ และปจจัยดานภาษีรถยนตที่อาจมีผลกระทบตอราคาขายรถใหม  

อยางไรก็ตาม  จากประวัติการยึดและจําหนายหลักประกันของการเชาซื้อรถยนต ธนาคารสามารถเรียกคืน
การชําระเงินจากการจําหนายทรัพยสินไดในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงคาง ซึ่งจัดเปนอัตราที่สูง 
ทําใหผลกระทบตอกําไรของหนี้เสียลดนอยลงมาก นอกจากนี้ธนาคารไดดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการติดตามราคา
รถยนตเกาอยางตอเนื่อง การเนนปลอยสินเชื่อใหมีมูลคาหลักประกันสูงกวามูลหนี้อยูตลอดเวลา การเรียกเงินดาวนในระดับที่
เหมาะสม และการเนนปลอยสินเชื่อสําหรับรถยนตที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันสวนใหญของธนาคารเปนอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
สามารถนํามาใชหักการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพได ธนาคารไดดําเนินการประเมินราคา
หลักประกันตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารมีสัดสวนมูลคาหลักประกันที่ใชหักมูลหนี้ของสินเชื่อ 
ดอยคุณภาพในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเปนรอยละ 36.7 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลคาของหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยเหลานี้ โดยมูลคาของอสังหาริมทรัพย
จะขึ้นอยูกับสภาพการณทางเศรษฐกิจเปนหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งอาจ
สงผลใหธนาคารตองเพิ่มการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 
นอกจากนี้ การเขาครอบครองหลักประกัน ยังตองผานกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุงยากและใชเวลานาน 
อยางไรก็ตามธนาคารไดติดตามขั้นตอนการทํางานดานการบังคับคดีอยางใกลชิด 

1.1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีมูลคาตามราคาตนทุนทาง
บัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคา 1,042.80 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 ของสินทรัพยรวม และคาเผื่อการดอยคา 
คิดเปนรอยละ 2.0 ของมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชี  

1.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน และ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบัน
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา   
โดยหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของมีหนาที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอรตของหนวยธุรกิจนั้นภายใตหลักเกณฑและขอจํากัดที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนวยงานกํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะดานถูกจัดตั้งเพื่อมีหนาที่ในการดูแล
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในดานตางๆ เชน การกําหนดหลักเกณฑการลงทุน อํานาจในการ
ตัดสินใจลงทุน และคูคา เปนตน 
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เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกตใชเพื่อใหสามารถบริหารจัดการฐานะทางดานตลาด
แตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของ
ธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแตละประเภท 
นอกจากนี้ธนาคารยังไดใชกระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง Value at Risk   และ
การประเมินความเสี่ยงภายใตภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใชประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่ตัวแปรจาก
แบบจําลองไดถูกกําหนดใหอยูในเหตุการณที่เลวรายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลองของ
หลักทรัพยจะตองไดรับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอยางเพียงพอ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะหในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารที่ไมพรอมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายไดดอกเบี้ย
สุทธิของธนาคารภายใตสถานการณจําลองตางๆ 

ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซอน เชน ตราสารอนุพันธ จะถูกบริหารจัดการดวย
ความระมัดระวัง ซึ่งความเสี่ยงดานอนุพันธจะถูกวิเคราะหโดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเขาใจถึงสถานะความเสี่ยงได
อยางชัดเจน ปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

1.2.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนจํานวน 3,314.71 ลาน
บาท แบงเปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตลาดจํานวน 2,594.03 ลานบาท และตราสารทุน
ที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคาจํานวน 720.68 ลานบาท  

ในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งส้ิน 455.38 ลานบาท 
นอกจากนี้ธนาคารและบริษัทยอยยังมีสวนขาดทุนระหวางมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2549 กับราคาทุนของหลักทรัพย ที่ไมไดรับรูตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 191.04 ลาน
บาท  

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ธนาคารและบริษัทยอยมีความ
เส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จํานวน 
2,594.03 ลานบาท ซึ่งจะสงผลตอกําไรขาดทุนของธนาคารและบริษัทยอยก็ตอเมื่อมีการขายหลักทรัพย
ออกไป อยางไรก็ตามปจจัยความเสี่ยงตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจะสงผลกระทบกับเงินกองทุนใน
สวนของผูถือหุนทันที  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีสวนตางจากการตีมูลคาตาม
ราคาตลาดกับราคาตนทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย เปนจํานวน  191.04 ลานบาท ที่ยังไมรับรูเปนขาดทุน 

ธนาคารไดนําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใชวัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และรายงานใหกับผูบริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเปนรายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอรตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ 
ระดับความเชื่อม่ันและชวงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในหลักทรัพย
จดทะเบียนของธนาคารและบริษัทยอยมีคา Value at Risk สําหรับระยะเวลา 1 วัน และ ณ ความเชื่อม่ัน 
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รอยละ 99.0 เทากับ 80.19 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ 107.22 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของฐานะเงินลงทุน และความผันผวนของราคาหลักทรัพยที่ลดลงระหวางสิ้นป 
2548 ถึงส้ินป 2549  ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอมูลคาความเสี่ยงของเงินลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนด 
วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทตางๆ เพื่อใชในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เชน 
วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัดขาดทุน เปนตน 

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพยประเภททุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเปนจํานวน 720.68 ลานบาท โดยใชมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเผื่อการดอยคา
แลว โดยลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2548  ที่มีจํานวน 802.43 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับนโยบาย
ลดการรับชําระหนี้ดวยหลักทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ และหลักทรัพยที่รับมามีการทยอยขายออกไปใน
ระหวางป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูความเสี่ยงสําหรับเงินลงทุนสวนนี้
จํานวน 242.23 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5.80 ลานบาท  

ปจจุบันธนาคารไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียน แตมุงเนนการติดตาม
คุณภาพของหลักทรัพยอยางตอเนื่อง และขายหลักทรัพยออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  

1.2.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบงเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพย
และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลคาตลาดตราสารหนี้  

(1) ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารที่ไมพรอมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําใหตองรับภาระตนทุนดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ สงผล 
ทําใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับลดลง และกระทบตอกําไรและเงินกองทุนของธนาคารได 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่เปนเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินในการ
ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว โดยควบคุมดูแลโครงสรางกําหนดเวลาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบงตาม
ระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
สินทรัพย 
และหนี้สิน 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 2-12 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายใน 1 - 2 ป 

เปลี่ยนดอกเบีย้
ภายหลัง 2 ป รวม 

สินทรัพย 15,013 25,565 17,654 20,050 78,282 
หนี้สิน 14,117 47,396   5,246 207 66,966 
สวนตาง   896   (21,831) 12,408 19,843 11,316 
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หากนําความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยมาคํานวณ จะพบวาธนาคารและบริษัทยอยมีความ
เส่ียงตอการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอยูเล็กนอย โดยหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับปจจุบันไปอีกรอยละ 1  
ตอป จะมีผลกระทบทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิสําหรับชวงเวลา 1 ปขางหนาลดลงเปนจํานวน 151.23 ลาน
บาท เทียบกับรายไดสุทธิจากอัตราดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2549 จํานวน 2,806.07 ลานบาท 

(2) ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ 

ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ประเภทกําหนด
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสาร
หนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาดของตราสารหนี้จึงตองปรับลดลงเพื่อใหผลตอบแทนเทากับตลาด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 1,078.49 ลานบาท 
ซึ่งลดลงจํานวน 99.73 ลานบาท เมื่อเทียบกับส้ินป 2548 และมีคา Duration เฉล่ียอยูที่ 0.22 ป ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้จึงอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากธนาคารเนนการลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลองใหเปนไปตามเกณฑของธนาคาร 
แหงประเทศไทย 

1.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกําหนด 
เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด หรือไมสามารถจดัหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอธนาคารได ความเส่ียงดานสภาพคลองเกิดจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยปจจัยภายในขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และการสํารองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใช 
รองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับภาวะสภาพคลองของตลาดและความเชื่อม่ันของผูฝากเงินเปนหลัก 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหนวยธุรกิจที่
เกี่ยวของจะมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคลองในแตละวัน ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายบริหารความ
เส่ียงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑของทางการ 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองประกอบดวย การบริหารจัดการโครงสรางกระแสเงินสด  
การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพยสภาพคลอง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Emergency 
Contingency Plan) กลยุทธการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดพิจารณาถึงสภาพคลองในตลาด รวมทั้งผลกระทบตอ
สถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดคาดการณขึ้น ในสวนของความเสี่ยงจากความ 
ไมสอดคลองกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพยและหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย
สภาพคลองจะตองถูกติดตามอยางสม่ําเสมอ การจัดหาแหลงเงินทุนและการกระจุกตัวของแหลงเงินทุนจะตองถูกวางแผน
เพื่อใหความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจัดการสภาพคลองในภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหสามารถนํามาใชไดทันเวลา 

สําหรับสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินทรัพยสภาพคลอง
ประกอบดวยเงินสดจํานวน 210.22 ลานบาท เทียบกับ 203.95 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 รายการระหวางธนาคารและ 
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ตลาดเงินสุทธิจํานวน 1,024.24 ลานบาท เทียบกับ 1,505.41 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 และเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 774.66 
ลานบาท เทียบกับ 826.59 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 

ธนาคารและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา 
(Maturity Mismatch) อยูในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจาหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกําหนด
สัญญาแลว เชน การไมไดรับเงินตามสัญญา หรือการฝากตอเมื่อครบกําหนด ทั้งนี้   อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ ไดแก
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 184.0 ลดลงเล็กนอยจากสิ้นปที่แลวที่รอยละ 185.6 

เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลูกคาของธนาคาร รวมทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและ
ความหลากหลายของการบริหารจัดการโครงสรางเงินทุน ณ ส้ินป 2549 ธนาคารมีหุนกูระยะสั้น อายุระหวาง 3-9 เดือน รวม
มูลคาคงเหลือทั้งส้ิน 3,084.72 ลานบาท  และมีตั๋วแลกเงินรวมมูลคา 15,289 ลานบาท เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน 

1.4 ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัตงิาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของกระบวน  
การทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน     
ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

ธนาคารและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดานการเงินหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ไป ความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผานกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสรางองคกรและการวางบทบาทหนาที่ 
ที่เหมาะสม โดยใหเกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสรางสมดุล  (Check and Balance) ที่ดี นอกจากนี้ธนาคารยังยึดมั่นในการสราง
ความตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบและความระมัดระวังที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานใหแกพนักงานของ
ธนาคารทุกคน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูวางกรอบและแผนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดยมีหัวหนา
สายกํากับและควบคุม  (Chief Governance Officer) เปนผูดูแลใหมีการวางระบบควบคุมภายในสําหรับแตละธุรกิจอยาง
พอเพียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 
ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการธนาคาร  ในการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของ Basel II รวมถึงกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารไดมีการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีของธนาคารแหงประเทศไทย และ The Basel Committee of Banking Supervision 

นอกจากนี้ธนาคารยังไดเตรียมพรอมรองรับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเกิดจากเหตุการณความเสียหาย
รุนแรงที่อาจทําใหการดําเนินงานทางธุรกิจตามปกติหยุดชะงัก โดยธนาคารไดจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับระบบงานที่สําคัญ 
ทุกระบบขึ้น รวมกับ แผน IT Disaster Recovery ที่มีอยูเดิม เพื่อควบคุม และมั่นใจวาระบบงานที่สําคัญสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง 

ธนาคารไดจัดทําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงสําหรับธุรกิจใหมขึ้นเพื่อตรวจสอบและใหม่ันใจวาความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นอยูในระดับที่รับได   ในสวนของความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งหนวยงาน
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ควบคุมภายในสามารถสรางความมั่นใจไดวากระบวนการควบคุมที่รัดกุมและรอบคอบไดถูกนํามาใช  และเหมาะสมกับความ
เส่ียงที่เกิดขึ้น 

1.5 ความเส่ียงดานกลยุทธ 

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

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 

คณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูงเปนผูดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธของธนาคารโดยตรง โดยอาศัย
แนวปฏิบัติในการจัดการเชิงกลยุทธที่ดี ที่สามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเชิงธุรกิจรวมถึง
เหตุการณภายนอกที่ไมไดคาดการณอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Vision and Mission Statement ของธนาคารไดสะทอนให
เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทั้งแนวทางในการกําหนดกลยุทธและนโยบายของธนาคาร ทั้งนี้ 
กระบวนการตางๆ ไดถูกสรางขึ้นเพื่ออํานวยใหการกําหนดกลยุทธ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล  
การวัดผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลักเปนไปอยางมีประสิทธิผล ในสวนของกระบวนการตรวจสอบ 
ความเสี่ยงดานกลยุทธจะถูกตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเปนผูตรวจสอบใน
ระดับสุดทาย 

แนวปฏิบัติขององคกรและแนวปฏิบัติทางธุรกิจไดพิจารณาถึงการนําหลักการและแนวทางในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีมาปรับใชเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสรางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกประเมินและ
ทบทวนเปนประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ ธนาคารจัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนด 
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ สําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา ควบคูไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอยาง
ตอเนื่องทุกป และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไวเปนรายเดือน  

1.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันในธุรกิจ 

แมธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหลงรายไดไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโนมดี ซึ่งธุรกิจสวนใหญมีความ 
ผันแปรไปกับภาวะเศรษฐกิจ ทางดานธุรกิจเชาซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแขงขันของธรุกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับการเจริญเติบโตของการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญตอการเติบโตของเงินใหสินเชื่อและคุณภาพของ
สินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรือสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จะสงผลกระทบตอปริมาณธุรกรรมและรายได
ของธนาคาร อยางไรก็ตาม ธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดอยูในภาวะที่ดีและมีสถานะความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ จึง
ทําใหผลกระทบที่มีไมมากนัก  

เงินลงทุนสวนใหญของธนาคารอยูในประเภทตราสารทุน ซึ่งมีความสัมพันธอยางมากกับแนวโนมทาง
เศรษฐกจิโดยรวม และภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาด หากปจจัยทางเศรษฐกิจดี มี
ภาวะความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพยควรจะปรับตัวขึ้นอยางมาก และสงผลดีตอกําไรของธนาคาร ในทางกลับกันหากมีปจจัย
ลบที่รุนแรงและไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน การเกิดสงคราม กอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ  
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ที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพยอาจปรับตัวลงไดอยางมากและสงผลทําใหกําไรของ
ธนาคารลดลง ทั้งนี้ ผลกระทบนีค้รอบคลุมไปถึงธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ี
ขึ้นอยูกับภาวะของตลาดหลักทรัพยดวย อยางไรก็ตาม รายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ในขณะที่ระดับราคาของหลักทรัพยเองอาจสงผลกระทบไมมากนัก ธนาคารมีการปองกัน
ความเสี่ยงโดยใชโครงสรางตนทุนแบบแปรผันในธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งชวยลดผลกระทบของรายไดจากความเสี่ยงจาก
เหตุการณไมแนนอนของตลาดหลักทรัพย 

สําหรับธุรกิจการจัดการกองทุนมีปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ คือ การแขงขันในดานราคา แตมีความ
เส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจนอยกวาธุรกิจอื่น เนื่องจากรายไดจากธุรกิจมาจากคาธรรมเนียมที่คํานวณจากมูลคาของสินทรัพย
สุทธิ (NAV) ผลกําไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไมไดสงผลกระทบโดยตรงใหกับธนาคาร แตอาจสงผลทางออมซึ่ง
ไมรุนแรงมากนักหากขนาดของกองทุนลดลง 

1.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 13.42 เทียบกับ
อัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.5 นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามกฎ ธนาคารยังไดประเมิน
เงินกองทุนเสี่ยงขึ้นจากแบบจําลองภายใน ซ่ึงชี้แนะวาธนาคารควรตองมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไวเปนจํานวน 
6,467.23 ลานบาท ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 48.4 ของเงินกองทุนรวม 12,682.86 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเงินสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอีกรอยละ 16.1 ดังนั้นธนาคารจึงมีความเสี่ยงจากความ
เพียงพอของเงินกองทุนในระดับต่ํา 

สําหรับการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ซึ่งจะมี 
ผลบังคับใช ณ ส้ินป 2551 นั้น ธนาคารทําการประเมินแลวพบวามีเงินกองทุนที่สามารถรองรับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ
ใหมไดเพียงพอ โดยเฉพาะธนาคารไดประโยชนจากการที่ความตองการเงินกองทุนตอสินทรัพยดานสินเชื่อรายยอยที่อยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑปจจุบันและลดความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารเมื่อเกณฑ Basel II มีผลบังคับใช 

1.5.3 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของบริษทัยอย 

รายไดจากบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 39.3 ของรายไดสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น 
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยจึงมีความสําคัญอยางมากตอผลกําไรรวม รายไดหลักจากบริษัทยอยประกอบดวย
รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายไดคาธรรมเนียมและ
บริการจากธุรกิจจัดการกองทุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.2 รอยละ 0.1 และรอยละ 5.6 ของรายไดรวมสุทธิ ตามลําดับ 

ธุรกิจของบริษัทยอยข้ึนกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจจัดการกองทุนของบริษัทยอย จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรในแตละป  
แตจะไมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเงินกองทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่เนนการใหบริการมากกวาการใหสินเชื่อหรือการลงทุน 

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยมีการรวมศูนยอยูที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะ
กําหนดนโยบายที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหบริษัทในเครือนําไปปฏิบัติใช นอกจากนี้ธนาคารยังสงผูแทนเขาเปนกรรมการใน
บริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากธนาคาร  
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1.6 ความเส่ียงอื่น 

1.6.1 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 541,277,120 หุน 
และหุนบุริมสิทธิจํานวน 185,127,630 หุน โดยหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิและประโยชนเหนือกวาหุนสามัญดังตอไปนี้ 

หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 หุนบุริมสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ และมีสิทธิและ
ประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการเวนแต 

(1) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิใน
การรับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย และธนาคารอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตาม
อัตราดังกลาว แมไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด 

(2) เมื่อมีการชําระบัญชีหรือเลิกธนาคาร ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงสินทรัพยคืนกอนผูถือหุน
สามัญ 

(3) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่ธนาคารมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุน
สะสม  

บุริมสิทธิขางตนมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รายละเอียดกลาวถึงเพิ่มเติมในสวนที่ 2 
หัวขอที่ 8 โครงสรางเงินทุน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ 

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

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

 ปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางขอจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision)  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชโครงสรางเดิมที่มีธนาคารเปนบริษัทแมของ
กลุมทิสโก เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดยุติการพิจารณาแผนการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งที่
ธนาคารไดยื่นขออนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทยไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548  หลังจากที่กระทรวงการคลังไมผอนผันให
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้งถือหุนในธนาคาร  ซึ่งการจัดกลุมธุรกิจการเงินนี้ 
ธนาคารจะพิจารณาจัดกลุมธุรกิจที่เอื้อตอธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหมายถึงธนาคารยังสามารถดําเนินธุรกิจและดํารงนโยบายการจายเงินปนผลไดตามแผนงานที่ธนาคารไดวางไวในการจัด
กลุมแบบบริษัทโฮลดิ้ง 
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2.2 การประกอบธุรกิจของธนาคาร และบริษัทยอย 

การประกอบธุรกิจของกลุมทิสโกสามารถแบงตามประเภทธุรกิจหลักได 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย และ
กลุมธุรกิจหลักทรัพย โดยใหบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆ ผานบริษัทในเครือ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการ
ทางดานการเงินใหแกลูกคาอยางครบวงจร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โครงสรางการถือหุนกลุมทิสโกมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

/1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
/2 อยูระหวางขั้นตอนการเลิกกิจการ
/3  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซ้ือหุนของบริษัท ทิสโก โกลบอล ซิเคียวริตี ้จํากัด จาก
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมือ่วันที่ 15 มนีาคม 2550ทุนชําระแลว 60 ลานบาท

ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจอ่ืน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)/1

บริษทั ทิสโก อนิฟอรเมชัน่ 
เทคโนโลยี จํากัด

บริษทั ทิสโกกรุป จํากัด /2

100%

50%

ธุรกิจหลักทรัพย

บริษทั ไฮเวย จํากัด

บริษทั ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด

บริษทั ไทยคอมเมอรเชยีล 
ออโต จํากัด/2

บริษทั วี แอล ที 
ลีสซ่ิง  จํากัด/2

บริษทั ทิสโก ซิเคยีวริต้ี
ฮองกง จํากัด

บริษทั ทิสโก โกลบอล 
ซิเคยีวริตี้ จํากัด/3

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ
กองทุนทิสโก จํากัด

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท
100%

ทุนชําระแลว 890 ลานบาท

ทุนชําระแลว 800 ลานบาท100%

100%

100% 100% 100%

100%
ทุนชําระแลว 20 ลานเหรียญฮองกง 

ทุนชําระแลว 1,500 ลานบาท

ทุนชําระแลว 15.60 ลานเหรียญฮองกง

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท ทุนชําระแลว 20 ลานบาท

ทุนชําระแลว 150 ลานบาท

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

บริษทั ทิสโก คอรปอเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) /2

ทุนชําระแลว 0.018 ลานบาท

100%

100%

บริษทัหลกัทรัพย 
ทิสโก จํากัด

/1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
/2 อยูระหวางขั้นตอนการเลิกกิจการ
/3  บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซ้ือหุนของบริษัท ทิสโก โกลบอล ซิเคียวริตี ้จํากัด จาก
บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมือ่วันที่ 15 มนีาคม 2550ทุนชําระแลว 60 ลานบาท

ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจอ่ืน

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)/1

บริษทั ทิสโก อนิฟอรเมชัน่ 
เทคโนโลยี จํากัด

บริษทั ทิสโกกรุป จํากัด /2

100%

50%

ธุรกิจหลักทรัพย

บริษทั ไฮเวย จํากัด

บริษทั ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด

บริษทั ไทยคอมเมอรเชยีล 
ออโต จํากัด/2

บริษทั วี แอล ที 
ลีสซ่ิง  จํากัด/2

บริษทั ทิสโก ซิเคยีวริต้ี
ฮองกง จํากัด

บริษทั ทิสโก โกลบอล 
ซิเคยีวริตี้ จํากัด/3

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ
กองทุนทิสโก จํากัด

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท
100%

ทุนชําระแลว 890 ลานบาท

ทุนชําระแลว 800 ลานบาท100%

100%

100% 100% 100%

100%
ทุนชําระแลว 20 ลานเหรียญฮองกง 

ทุนชําระแลว 1,500 ลานบาท

ทุนชําระแลว 15.60 ลานเหรียญฮองกง

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท ทุนชําระแลว 20 ลานบาท

ทุนชําระแลว 150 ลานบาท

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

บริษทั ทิสโก คอรปอเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) /2

ทุนชําระแลว 0.018 ลานบาท

100%

100%

บริษทัหลกัทรัพย 
ทิสโก จํากัด
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2.3 โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย มีดังนี้ 
          (หนวย: ลานบาท) 

  ป 2547 ป 2548 ป 2549 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล       
   ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  3,057     56.8    3,505       65.6  4,484 85.4 
   บริษัท ไฮเวย จาํกัด     518       9.6       739       13.8  881 16.8 
   บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด     168       3.1       145         2.7  110 2.1 
   บริษัท ทิสโก ลสีซิ่ง จํากัด      115        2.1        125         2.3  133 2.5 
   บริษัทยอยอื่นๆ        56       1.0         54         1.0  97 1.8 

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  3,913     72.7    4,567      85.4  5,705 108.7 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย  1,083     20.1    1,464       27.4  2,899 55.2 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ  2,830     52.6    3,103      58.0  2,806 53.4 

รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)     175       3.2  (186) (3.5) (222) (4.2) 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหกัหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   2,656     49.3    3,289     61.5  3,028 57.7 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย           
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  1,214     22.5        644       12.0  656 12.5 
   ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  1,107      20.6        924       17.3  1,103 21.0 
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด      229        4.2        271         5.1  296 5.6 
   บริษัทยอยอื่นๆ      180       3.3       218       4.1  167 3.2 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,729      50.7     2,057      38.5  2,222 42.3 
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   5,385   100.0     5,347    100.0  5,250 100.0 
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2.4 ยุทธศาสตรหลักขององคกร 

กลุมทิสโกกําหนดใหมีกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจอยางครบวงจรสําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา โดยจะ
มีการทบทวนทุกปเพื่อใหทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไปดังตอไปนี้ 

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

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

วิสัยทัศนขององคกร คือ “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดที่ธนาคารตองการบรรลุในฐานะ
สถาบันการเงินชั้นนําที่ใหบริการอยางครบวงจร 

พันธกิจขององคกร คือ “เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดแหง
จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงินอันเปนที่ยอมรับ และสรางความพึง
พอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศ และลงทุนเพื่อใหบุคลากรของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาชีพ”  

คานิยมขององคกร ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการแกลูกคา และเปนคุณคาที่มุงปลูกฝงแกพนักงานทุกคน 
เพื่อพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรและเปนแมบทในการสรางทัศนคติของการทํางานอยางมืออาชีพ คานิยมที่กลุมทิสโกให
ความสําคัญ ไดแก 

1) ลูกคาเปนหลัก ใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
ลูกคา นําเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม 

2) ซื่อสัตย มคีุณธรรม พนักงานทุกคนของกลุมทิสโกประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นใน
มาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกลูกคา 

3) สรางผลงานที่นาเช่ือถือ สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดวย
ความรูความชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ เนน
ความพึงพอใจและความสําเร็จของลูกคาเปนมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

4) เช่ียวชาญอยางผูนํา บุคลากรของทิสโกจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีขีดความสามารถ
และทักษะที่โดดเดน สะทอนความเปนผูนําในดานคุณภาพบริการเพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

การกําหนดแผนกลยุทธและแผนภูมิกลยุทธ (Strategic Plan and Strategy Map) 

ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปขางหนา ธนาคารพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ไดแก ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปจจัยภายในอื่น ๆ เชน จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส ความเสี่ยง ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสําคัญตางๆ ที่ตองเรงปฏิบัติ (Priority 
Issue) โดยผูบริหารจะนําปจจัยตางๆ ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางขององคกร (Corporate Theme) 



สวนที่ 2 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 

 2-5  

ในแตละป และจัดทําแผนภูมิกลยุทธองคกร (Corporate Strategy Map) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ 
(Mission) ขององคกร  

ในการนํากลยุทธมาใชปฏิบัติ ธนาคารไดนําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใชในการสรางความสมดุลของกล
ยุทธใน 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรู โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแตละสายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่กําหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน  

แผนกลยุทธองคกร 

เพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารบรรลุเปาหมายขององคกรตามวิสัยทัศนและภารกิจที่วางไวนั้น ธนาคารมีการ
กําหนดแผนกลยุทธองคกรไวดังตอไปนี้ 

1. ธนาคารจะมุงเนนการใหบริการและนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก 
โดยธนาคารไดปรับโครงสรางทางธุรกิจเปนการรวมศูนยที่ลูกคา หรือ Customer centric รวมทั้งธนาคารไดมีการ
นําระบบ Cross-selling มาประยุกตใชเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ดี และรวดเร็วที่สุด 

2. ธนาคารมุงเนนการขยายชองทางการจําหนายและทีมขาย รวมทั้งการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง 
เพื่อเขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด และนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของลูกคาเพื่อสรางความพึง
พอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

3. ธนาคารมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนําเสนอบริการและผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหกับลูกคาอยางครบวงจร 
รวมทั้งมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย 

4. ธนาคารจะมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใชประโยชนจากการเปนธนาคารพาณิชยอยางเต็มที่ 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ  

ธนาคารและบริษัทยอยแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชยและกลุมธุรกิจ
หลักทรัพย 

กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย โดยใหบริการ
ผานสํานักงานใหญของธนาคารและบริษัทยอย และสาขาของธนาคารอีก 16 แหง ในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค คือ เขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก สาขารัตนาธิเบศร และสาขายอยเพชรบุรีตัดใหม ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และ
นครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก ไดแก 
จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี   ภาคกลาง ไดแก จังหวัดราชบุรี และสระบุรี ภาคใต ไดแก จังหวัดภูเก็ต สงขลา และสุราษฎรธานี 

กลุมธุรกิจหลักทรัพย ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการจัดการกองทุน โดย 
ใหบริการในประเทศผานสํานักงานใหญของบริษัทยอย และสาขาของบริษัทยอยอีก 5 แหง ในกรุงเทพฯ (เอ็มโพเรี่ยม) 
เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี นอกจากนี้ยังใหบริการในตางประเทศผานบริษัทยอยในประเทศฮองกงอีกดวย 

3.1 ลักษณะบริการ 

 ธนาคารไดปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) ดังนั้นเพื่อใหการใหบริการ
สอดคลองกับจุดมุงหมายดังกลาวธนาคารและบริษัทยอยจึงแบงการใหบริการทางธุรกิจออกเปน 5 สายธุรกิจ อันประกอบดวย 
4 สายธุรกิจหลัก ไดแก สายธุรกิจบริการลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สายธุรกิจบริการลูกคา
ธนบดีธนกิจและบริการจัดการกองทุน สายธุรกิจบริการพาณิชยธนกิจและวาณิชธนกิจ  สายธุรกิจการบริหารเงินและการลงทุน 
และ 1 สายงานสนับสนุน ทั้งนี้ ในแตละสายธุรกิจจะมีลักษณะการใหบริการที่แตกตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในกลุมนั้นๆ โดยมีรายละเอียดการใหบริการในแตละสายธุรกิจดังนี้ 

1. สายธุรกิจบริการลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Retail and SME Banking) 

สายธุรกิจบริการลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหบริการ 3 ประเภทดังนี้ 

1.1 บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Retail and SME Loans) 

บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการใหสินเชื่อกับกลุมลูกคารายยอยทั้ง
ที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้ บริการสินเชื่อรายยอยมีวัตถุประสงคใน
การใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนหลัก ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนนบริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย 
ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหลัก   ธนาคารแบงประเภทสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตามวัตถุประสงคของการกูยืมไดดังนี้ 

• สินเชื่อเชาซื้อ 

สินเชื่อเชาซื้อ เปนการใหกูยืมเพื่อเชาซื้อทรัพยสิน ซึ่งผูเชาซื้อตองวางเงินดาวนเปนสัดสวนรอยละของ
มูลคาทรัพยสินตามที่ธนาคารกําหนด และผอนชําระคางวดเปนจํานวนเทาๆ กันตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ โดย
ในระหวางการผอนชําระธนาคารยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามกฎหมายจนกวาผูเชาซื้อจะผอนชําระเงินกู
ครบถวน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1-6 ป และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา 
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ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตทุกชนิดทั้งใหมและเกา และรถจักรยานยนต ซึ่งรวมถึง
รถยนตนั่ง รถยนตเอนกประสงค รถจักรยานยนต และรถยนตในเชิงพาณิชย อันไดแก รถโดยสารขนาดเล็ก 
รถบรรทุก หัวลาก หางพวง เปนตน นอกจากนี้ธนาคารยังใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อ
การประกอบการธุรกิจ เชน แทนพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องลางรูปและอัดขยายภาพ เปนตน  

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุมทิสโกที่มีการเติบโตตอเนื่องมา
ตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อสูงถึงรอยละ 20.3 จาก 45,074.07 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 เปน 54,244.65 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สินเชื่อเชาซื้อ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2548 (ลานบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2549 (ลานบาท) 

อัตราการเติบโต 
(รอยละ) 

 รถยนต  42,511.20 51,309.47 20.7 
จักรยานยนต  2,562.86 2,935.18 14.5 
 รวม  45,074.07 54,244.65 20.3 

ธนาคารมุงเนนที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อตอไป เนื่องจากความตองการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยูสูง
และการขยายตัวยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และเนนการบริการที่มีคุณภาพและนําเสนอบริการที่หลากหลาย 
มากกวาที่จะเนนการแขงขันดานราคา ทั้งนี้การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการใหกูยืมยังคงใกลเคียงกับอัตราตลาด โดย
จะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  

• สินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคตามความตองการของตลาด  โดยมุงเนนสินเชื่อที่ มีอัตรา
ผลตอบแทนหลังปรับคาความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได สินเชื่อเพื่อ
ผูบริโภคแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  

สินเชื่อเพื่อการเคหะ เปนการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาที่ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย 
รวมถึงสินเชื่อเอนกประสงคเพื่อการเสริมสภาพคลองทางการเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อ
เพื่อเคหะมีอายุตั้งแต 3 – 30 ป และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือ
แบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวง 1 – 3 ปแรกของการกู 

สินเชื่อเพื่อการเคหะลดลงรอยละ 7.8 จาก 2,174.82 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 2,004.88 
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนการใหสินเชื่อแกบุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตาง ๆ เชน 
สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต สินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย และสินเชื่อสําหรับสมาชิกกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนตน โดยอายุของเงินใหสินเชื่ออยูระหวาง 6-30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะ
การใชเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา  

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ 4.4 จาก 3,994.84 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปน 
3,818.06 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
สินเชื่อรายยอย 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 

 สินเชื่อเชาซื้อ  45,074.07 88.0 54,244.65 90.3 20.3 
 สินเชื่อเพ่ือการเคหะ  2,174.82 4.2 2,004.88 3.3 (7.8) 
 สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค  3,994.84 7.8 3,818.06 6.4 (4.4) 
 รวม  51,243.72 100.0 60,067.58 100.0 17.2 

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีทีมงานขายดําเนินการผานสํานักงานใหญของธนาคารและบริษัทยอย 
และสาขาจํานวน 16 แหงของธนาคาร (สาขาเต็มรูปแบบ 15 แหง และสาขายอย 1 แหง) ทําใหสามารถใหบริการครอบคลุม 
ทุกภู มิภาค  โดยธุรกิจเชาซื้อรถยนตดํา เนินการโดย  ธนาคารและบริษัทยอย  ไดแก  บริษัท  ทิสโก  ลีสซิ่ ง  จํากัด   
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด และบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด สําหรับสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนตดําเนินการโดย
บริษัทยอย คือบริษัท ไฮเวย จํากัด ในการใหสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารมีฐานลูกคาที่ม่ันคงผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ซึ่งลูกคา
ผูเชาซื้อสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาที่มีรายไดประจํา และมีประวัติการชําระเงินที่ดี 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธนาคารเนนการใหบริการกับฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชื่อ 
เชาซื้อกับธนาคาร ซึ่งมีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี้อยางเพียงพอ 

1.2 บริการเงินฝากรายยอย (Retail Deposit) 

ภายหลังจากปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย และเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2548 เปนตนมา ธนาคารไดมีการระดมเงินออมโดยการใหบริการรับฝากเงินประเภทตางๆ เชน เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก
ออมทรัพย และเงินฝากประจํา รวมถึงบริการดานการเงินที่เกี่ยวของ เชน การออกแคชเชียรเช็คและเช็คสวนบุคคล การเรียก
เก็บเช็ค และบริการเงินโอน โดยธนาคารไดเปดใหบริการดังกลาว ทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคารทุกแหง จากเดิมที่
ใหบริการรับฝากเงินเฉพาะที่สํานักงานใหญเทานั้น ในปจจุบัน ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายฐานเงินฝากของกลุมลูกคา 
รายยอยและเงินฝากระยะสั้นใหมากขึ้น เพื่อลดตนทุนเงินฝากใหต่ําลง (รายละเอียดของโครงสรางเงินฝากปรากฏในหัวขอที่ 
12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) 

1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนาประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณิชยในเดือนตุลาคม 2548 โดยธนาคารใหบริการเปนนายหนาประกันครอบคลุมการประกันประเภทตางๆ ไดแก 
ประกันชีวิต  ประกันสุขภาพ  ประกันสินเชื่อ   ประกันภัยรถยนต  ประกันอัคคีภัย  และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ ประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคล  ประกันการเดินทาง  ประกันภัยโรคมะเร็ง เปนตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจนี้ ในป 
2549 ธนาคารและบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงมานาน ได
รวมกันลงนามในสัญญาเพื่อความรวมมือทางธุรกิจในการใหบริการประกันชีวิตธนกิจแกลูกคาของธนาคาร 
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2. สายธุรกิจบริการลูกคาธนบดีธนกิจและบริการจัดการกองทุน (Private Clients and Asset Management) 

สายธุรกิจบริการลูกคาธนบดีธนกิจและบริการจัดการกองทุน ใหบริการ 3 ประเภทดังนี้ 

2.1 บริการลูกคาธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

เปนการใหบริการแกลูกคาที่มีเงินออมพรอมจะลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ประกอบดวยบริการเงินฝาก 
บริการบริหารจัดการทางการเงิน และใหคําปรึกษาในดานการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

2.2 บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทลูกคาทั่วไป (Private Sales Brokerage) 

บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทลูกคาทั่วไปทั้งในและตางประเทศ ดําเนินการโดย บล. ทิสโก โดยมี
การใหบริการในประเทศผานสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และสาขาของบริษัทยอยอีก 5 แหง ในกรุงเทพฯ (เอ็มโพเรี่ยม) 
เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี นอกจากนี้ ยังใหบริการในตางประเทศผานบริษัทยอยในประเทศฮองกงอีกดวย  

ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปทั้งในและตางประเทศสามารถใชบริการผานชองทางการซื้อขายผานระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยที่มีเจาหนาที่การตลาดดูแล และระบบเครือขายทางอินเตอรเน็ต (Internet) ที่จะมีการเพิ่มการใหบริการในทุกสาขา
ของธนาคารทั่วประเทศ เนื่องจากบริษัทมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณความโปรงใสถูกตองเปนสําคัญ  

บล. ทิสโก มีสวนแบงตลาดในการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทลูกคาทั่วไปในป 2549 เทากับ
รอยละ 1.1 ลดลงจากรอยละ 1.3 ตามมูลคาการซื้อขายที่ลดลง เชนเดียวกับการบริการใหแกลูกคาประเภทสถาบัน  บริษัทได
ใชกลยุทธในเชิงรุกทั้งดานการตลาดและการขาย รวมทั้งการพัฒนาดานผลงานวิจัยใหมีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุนแกลูกคาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังไดผลิตผลงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของนักลงทุนทั่วไป 

ตารางแสดงขอมูลธุรกิจหลักทรัพยประเภทลูกคาบุคคลของ บล. ทิสโก 
 (หนวย: ลานบาท) 

ขอมูลธุรกิจหลักทรัพยประเภทลูกคาบุคคล ป 2547 ป 2548 ป 2549 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยประเภทลูกคาบุคคล 175,315.11 106,076.00 90,880.00 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามลักษณะการซื้อขาย    
- ลูกคาประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)    
    สงคําสั่งซื้อผานทาง Internet 30,995.11 25,712.89 17,847.45 
    สงคําสั่งซื้อผานทางเจาหนาที่การตลาด 144,320.00 80,364.65 73,032.35 
สวนแบงการตลาดรวมของบริษัท /1 (รอยละ) 3.5 3.0 3.2 
สวนแบงตลาดของลูกคาบุคคล 1.7 1.3 1.1 
/1 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 
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2.3 บริการจัดการกองทุน (Asset Management) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ  และกองทุนสวนบุคคล ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุนสวนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการดังตอไปนี้  

• กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บลจ. ทิสโก ใหบริการดานการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกบริษัทและนิติบุคคลตางๆ รวมถึงการให
คําปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริการดานทะเบียนสมาชิก และการให
คําปรึกษาที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ทั้งนี้ การจัดการลงทุนจะครอบคลุมการ
ลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน ภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 56 กองทุน โดยมีบริษัทนายจาง
มอบความไววางใจให บลจ. ทิสโก เปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทั้งส้ิน 1,882 บริษัท มีจํานวนสมาชิก
รวม 322,056 ราย มูลคาสินทรัพยสุทธิ 53,016.04 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 13.7 อยูในอันดับที่ 
2 ในตลาด โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ แบงตามประเภทของกองทุนเปนดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ป 2547 ป 2548 ป 2549 
กองทุนเดี่ยว 10,024.55 11,172.46 10,551.45 
กองทุนรวมทุน 15,474.58 17,989.11 21,593.30 
กองทุนรัฐวิสาหกิจ 16,972.15 21,728.58 20,871.29 
รวม 42,471.28 50,889.15 53,016.04 

• กองทุนสวนบุคคล 

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบุคคล การจัดการ
กองทุนสวนบุคคลจะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และ
หนวยลงทุน โดยพิจารณาจากระดับความเส่ียงที่เหมาะสมกับลูกคาและมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผล
ใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 138 กองทุน มีขนาดมูลคาสินทรัพย
สุทธิ 24,392.49 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 16.6 อยูในอันดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียดของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิ แบงตามประเภทของผูลงทุน เปนดังนี้  

  (หนวย: ลานบาท) 
กองทุนสวนบุคคล  ป 2547 ป 2548 ป 2549 
นิติบุคคล 16,940.52 18,111.02 21,223.80 
บุคคลธรรมดา 1,517.64 2,732.46 3,169.69 
รวม 18,458.16 20,843.48 24,392.49 
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• กองทุนรวม 

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนรวมโดยเสนอขายหนวยลงทุนตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป โดย
พิจารณาความตองการของผูลงทุน บลจ. ทิสโก เนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาด
การลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลงทุนทราบอยางสม่ําเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บลจ. ทิสโก มีกองทุนภายใตการบรหิาร 28 กองทุน มีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
7,328.23 ลานบาท โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ แบงตามประเภทของกองทุน เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
ประเภทกองทุน  ป 2547 ป 2548 ป 2549 
กองทุนเปด 6,361.80 10,134.55 7,169.19 
กองทุนปด 412.91 262.75 159.04 
รวม 6,774.71 10,397.31 7,328.23 

ชองทางการจําหนาย 

บลจ. ทิสโก นําเสนอการขายตอลูกคาโดยตรงในทุกธุรกิจ แตในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. ทิสโก เพิ่มเติม
ชองทางในการจัดจําหนายโดยอาจดําเนินการผานตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เชน ธนาคาร บริษัท
เงินทุนและบริษัทหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน นอกจากนั้นในเดือนสิงหาคม 2549 บลจ. ทิสโก ไดเพิ่มชองทางการ
จําหนายกองทุนผานอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชบริการใหแกลูกคากองทุน 

3. สายธุรกิจบริการพาณิชยธนกิจและวาณิชธนกิจ (Corporate and Investment Banking) 

สายธุรกิจบริการพาณิชยธนกิจและวาณิชธนกิจ ใหบริการ 3 ประเภทดังนี้ 

3.1 บริการสินเชื่อและบริการพาณิชยธนกิจ (Corporate Lending) 

บริการพาณิชยธนกิจ เปนการใหบริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวของใหแกกลุม
ลูกคาที่เปนบริษัทหรือกลุมองคกรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยบริการหลักเปนการใหสินเชื่อเพื่อ
นําไปใชในวัตถุประสงคดานการพาณิชยตางๆ และการใหบริการที่เกี่ยวของ เชน การค้ําประกัน อาวัล การใหคําปรึกษาดาน
การกูเงินและการปรับโครงสรางหนี้ ฯลฯ โดยแบงประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑไดดังตอไปน้ี  

• สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เปนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจตางๆ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเปนฤดูกาล เชน การใหสินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ
สินคาเพื่อขาย การขายชําระคืนเจาหนี้การคาระยะสั้น เปนตน สินเชื่อประเภทนี้เปนสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิก
ใชและชําระคืนไดภายในวงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลาการกู สวนใหญมีการกําหนดอายุวงเงินไวไมเกิน 1 ป โดย
จะมีการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป   
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• สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว เปนสินเชื่อที่ใหแกโครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะ
ยาว ที่มีวัตถุประสงคการใชเงินกูชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการที่เปนฐานรายไดของลูกคาและสามารถตรวจสอบ
ความคืบหนาของโครงการได สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวสวนใหญเปนสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงิน
ไวชัดเจน ใหสอดคลองกับกําหนดเวลาและความคืบหนาของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของ
กิจการลูกคา ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายใหการสนับสนุนสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบตางๆ ทุก
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะ
ยาว ไดแก  สินเชื่อเพื่อการกอสรางโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการ
กอสรางหมูบานจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมากอสรางระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรืองาน
ประมูลขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรขนาดใหญในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

• สินเชื่อเพื่อการพาณิชยอื่น 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกลาวขางตน ธนาคารยังใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชยที่มีวัตถุประสงคหรือ
ลักษณะการกูยืมแบบอื่น เชน สินเชื่อที่มีหลักประกันเปนเงินฝากหรือสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะ
ส้ันถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพยสภาพคลอง (Marketable Asset) เปนหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเปน
สินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มีสินทรัพยที่ผูกูซื้อเพื่อการลงทุนเปนหลักประกัน เชน อสังหาริมทรัพย หรือ
สินทรัพยอื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระคืนตามความสามารถในการสรางรายไดของสินทรัพย
นั้น (Operating Asset)  

• บริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน 

ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรับลูกคาที่ตองการใชในการดําเนินงานบาง
ประเภทที่จําเปนตองมีการวางหนังสือค้ําประกันใหกับหนวยงานผูวาจางตางๆ เชน การยื่นประมูลงานตางๆ จนถึง 
การค้ําประกันผลงานกอสราง หรือการออกหนังสือค้ําประกันการสั่งซื้อใหกับผูผลิต เชน การซื้อวัตถุดิบเปนจํานวน
มาก ทั้งนี้เงื่อนไขของหนังสือค้ําประกันสามารถปรับใหเขากับความตองการของผูรับผลประโยชนได 

• บริการใหคําปรึกษา และบริการอื่นๆ ดานเงินกู  

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

• บริการเก็บรักษาทรัพยสิน 

ธุรกิจการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน ประกอบดวย การเก็บรักษาทรัพยสินและหลักทรัพย การ
ดําเนินการรับสงหุนและจาย-รับเงินในรายการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย และการติดตามสิทธิประโยชน
ในทรัพยสินที่ดูแลใหลูกคาอันไดแก ผูลงทุน กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีสินเชื่อธุรกิจ 14,573.64 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 
19.5 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 จาก 12,704.69 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ประเภทธุรกิจ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 6,779.39 10.6 7,329.45 9.8 8.1 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 4,148.82 6.5 4,808.79 6.4 15.9 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1,655.62 2.6 2,337.48 3.1 41.2 
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 120.86 0.2 97.91 0.1 (19.0) 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 19.9 14,573.64 19.5 14.7 
  สินเชื่อเชาซื้อ 45,074.07 70.5 54,244.65 72.7 20.3 
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ 2,174.82 3.4 2,004.88 2.7 (7.8) 
รวมสินเชื่อรายยอย 47,248.89 73.9 56,249.53 75.4 19.0 
อื่นๆ 3,994.84 6.2 3,818.06 5.1 (4.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 63,948.41 100.0 74,641.23 100.0 16.7 

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธกับธนาคารมานาน และกลุมลูกคาใหมจากภาค
ธุรกิจสําคัญที่ชวยในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การลงทุน อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับยานยนต/ชิ้นสวน การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนสงและระบบลอจิสติกส และอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
เปนตน นอกจากนี้ธนาคารยังใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน พลังงาน อสังหาริมทรัพย การกอสรางและวัสดุ
กอสราง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อธุรกิจผานสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสาขาในตางจังหวัด ปจจุบันเจาหนาที่
การตลาดของธนาคารจะติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรง หรือในบางกรณีลูกคาที่สนใจอาจติดตอธนาคารก็ได นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังมีการประชาสัมพันธผานทางสื่อโฆษณาตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน 

3.2 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) บริษัทหนึ่งในกลุมธุรกิจทางการเงินไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และไดรับใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยมีทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความรูดานตลาดเงินตลาดทุนทั้งในและตางประเทศที่จะใหบริการทั้งดานการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการเงิน การควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน การศึกษาความ 
เปนไปไดของโครงการ และการประเมินมูลคากิจการ เปนตน    

ในป 2549 นอกจากการทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการของบริษัทในธุรกิจยานยนตแลว บล. ทิสโก ยังใหคําปรึกษาในการ 
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ควบรวมกิจการของบริษัทในอุตสาหกรรมสิ่งทอและบริษัทในธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต และยังใหบริการการประเมินมูลคา
กิจการของบริษัทในธุรกิจออกแบบตกแตงภายใน และบริษัทในธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมอีกดวย 

ปจจุบัน บล. ทิสโก อยูระหวางการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกบริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทที่
เกี่ยวของกับธุรกิจยานยนต เพื่อใหคําปรึกษาในการกระจายหุนตอประชาชนและนาํหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงยังใหคําปรึกษาบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับดานการเงินในการเพิ่มทุนดวย 

3.3 บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทสถาบัน (Institutional Brokerage) 

บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทสถาบัน ดําเนินการโดย บล. ทิสโก ซึ่งเปนสมาชิกหมายเลข 2 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครเปนชองทางการใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท 
ทิสโก ซเิคียวริตี้ ฮองกง จํากัด ซึ่งเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภท 
จดทะเบียนและประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนแกนักลงทุนสถาบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 ประเทศ ไดแก ฮองกง ไทย 
จีน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุน ฟลิปปนส และสหรัฐอเมรกิา 

ในป 2549 บล. ทิสโก มีสวนแบงตลาดในการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทสถาบันรอยละ 2.1 
แบงเปนสวนแบงตลาดสถาบันในประเทศรอยละ 0.9 และสถาบันตางประเทศรอยละ 1.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา อยางไรก็
ตาม บริษัทใชกลยุทธในเชิงรุกทั้งดานการตลาดและการขาย ตลอดจนการพัฒนาดานผลงานวิจัยใหมีคุณภาพสูง 
จนเปนที่ยอมรับจากนักลงทุนโดยทั่วไป พิสูจนไดจากการที่ บล. ทิสโก ไดรับการจัดอันดับใหเปน “Best Local Brokerage” 
ของประเทศไทยประจําป 2549 จาก Asiamoney Brokers Poll ติดตอกันเปนปที่สาม จากการสํารวจความคิดเห็นของ 
นักลงทุนสถาบันกวา 1,600 รายทั่วโลก จัดทําโดยนิตยสาร Asiamoney ซึ่งทําการประเมินคุณภาพดานการใหบริการการ 
ซื้อขายหลักทรัพยของโบรกเกอรตอนักลงทุนสถาบัน และคุณภาพงานวิเคราะห นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงนามเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ ดอยช ซีเคียวริตี้ เอเชีย ลิมิเต็ด (Deutsche Securities Asia Ltd.) ซึ่งเปนการสานตอความรวมมือดานธุรกิจ
หลักทรัพยอยางเปนทางการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาของทั้งสองฝายในตลาดทุนไทย 

ตารางแสดงขอมูลธุรกิจหลักทรัพยประเภทลูกคาสถาบันของ บล. ทิสโก 
 (หนวย: ลานบาท) 

ขอมูลธุรกิจหลักทรัพยประเภทลูกคาสถาบัน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยประเภทลูกคาสถาบัน 180,228.97 134,424.46 165,321.21 
- ลูกคาสถาบันในประเทศ 78,811.97 63,280.15 68,528.21 
- ลูกคาสถาบันตางประเทศ 101,417.00 71,144.30 96,792.99 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามลักษณะการซื้อขาย    
- ลูกคาประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account)    
    สงคําสั่งซื้อผานทาง Internet 2,738.89 4,910.11 3,392.55 
    สงคําสั่งซื้อผานทางเจาหนาที่การตลาด 177,490.08 129,514.35 161,928.65 
สวนแบงการตลาดรวมของบริษัท /1 (รอยละ) 3.5 3.0 3.2 
สวนแบงตลาดของลูกคาสถาบัน (รอยละ) 1.8 1.7 2.1 
- ลูกคาสถาบันในประเทศ 0.8 0.8 0.9 
- ลูกคาสถาบันตางประเทศ 1.0 0.9 1.2 
/1 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 
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4. สายธุรกิจการบริหารเงินและการลงทุน (Corporate Investment) 

ธนาคารมีหนวยงานการบริหารเงินทําหนาที่บริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมการจัดหาเงินทุน
จากสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดภายใต
กลยุทธและนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ โดยรวมถึงการจัดสภาพคลอง
ใหสอดคลองกับกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับตราสารหนี้ ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งธนาคารยังมีการลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียน นโยบาย
การลงทุนของธนาคาร จะเนนการลงทุนระยะยาวในหุนของบริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเปนการลงทุน
เพื่อเงินปนผลและกําไรจากสวนตางของราคา 

มูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 
4,393.20 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.6 จาก 5,205.37 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ในสวนงานของ บล. ทิสโก มีการประกอบธุรกรรมคาหลักทรัพยเพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพยประเภทตรา
สารหนี้และตราสารทุน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําไรจากสวนตางของราคา อยางไรก็ตาม ธุรกรรมคาหลักทรัพยมีสัดสวน
ของธุรกิจที่ไมสูงนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะเนนการลงทุนในระยะยาวมากกวา ทั้งนี้การคาหลักทรัพยจะมีธุรกรรมเมื่อ
ภาวะตลาดเอื้ออํานวยและมีโอกาสในการทํากําไรในชวงสั้น โดยบริษัทยังคงยึดหลักการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพยของบริษัทที่มี 
ผลการดําเนินงานและปจจัยพื้นฐานที่ดี เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดานการตลาด 

5. สายงานสนับสนุน (Corporate Center) 

เพื่อใหการดําเนินงานในกลุมบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารไดมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน
ใหมีสวนงานสนับสนุนอันประกอบไปดวยสวนงานตางๆ ดังนี้ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง สายปฏิบัติการ
ธนาคาร สายพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มผลผลิต สายการเงิน สํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธ ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร นิเทศสัมพันธ ธุรการสํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสายกํากับและควบคุม 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย  
(1) ลักษณะตลาด 

เงินฝาก 

สําหรับ ป 2549 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวประมาณรอยละ 64.6 จากสิ้นปที่ผานมา เนื่องจาก
ปจจัยอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น พิจารณาไดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยตางๆ ในชวงไตรมาสที่สอง
เปนตนมา โดย ณ ส้ินป 2549 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
อยูที่รอยละ 3.95 จากรอยละ 2.40 ณ ส้ินป 2548 
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ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารพาณิชยไทย 
 (หนวย : รอยละตอป) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (MLR) /1 5.625 6.550 7.750 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน /1 1.00 2.40 3.95 
/1 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

เงินใหสินเชื่อ 

ธุรกิจเชาซื้อรถยนตจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต  ซึ่งยอดจําหนายรถยนตในประเทศมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 โดยในป 2548 ยอดจําหนายรถยนตในประเทศมีอัตราการขยายตัวรอยละ 12.3 จาก 
626,026 คัน ในป 2547 เปน 703,261 คัน ในป 2548 และลดลงในป 2549 ที่รอยละ 2.9 เปน 682,693 คัน ทั้งนี้ สัดสวน
รถยนตใหมในป 2549 แบงเปนรถยนตนั่งรอยละ 28.5 และรถยนตเพื่อการพาณิชยรอยละ 71.5 

ตารางแสดงยอดขายรถยนตในประเทศไทย ตั้งแตป 2542-ป 2549 
หนวย : คัน ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

รถยนตนั่ง 66,858 83,106 104,502 126,353 179,005 209,110 193,617 194,269 
รถยนตเพื่อการพาณิชย 151,472 179,083 192,550 283,009 354,171 416,916 509,644 488,424 
รวม 218,330 262,189 297,052 409,362 533,176 626,026 703,261 682,693 

 ที่มา : สถาบันยานยนต 

สัดสวนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถของธนาคารและบริษัทยอยเทียบกับยอดขายรถทั้งหมดในประเทศไทยในป 2549 
เทากับรอยละ 8.5 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่รอยละ 7.0 อยางไรก็ตาม ธนาคารและบริษัทยอยยังคงเปนหนึ่งในผูนําตลาดสินเชื่อ
เชาซื้อ แนวโนมในป 2550 ธนาคารคาดวาปริมาณรถยนตและสินเชื่อเชาซื้อจะยังคงขยายตัวตอไปตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 

(2) สภาพการแขงขัน 

ภาวะการแขงขนัของตลาดสินเชื่อโดยรวมในป 2549 ยังคงมีความรุนแรง โดยมีการแขงขันกันในดานราคา คูแขง
สวนใหญเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งมีความไดเปรียบในดานตนทุนเงินทุน อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขนัไดลดความ
รุนแรงลงจากป 2548 เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ และภาวะอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น ซึ่งยังคงเปน
ปจจัยสําคัญในการขยายตัวของตลาดสินเชื่อ อีกทั้งยังไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  

ในสวนของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารและบริษัทยอยเนนกลยุทธการสรางคุณภาพสินเชื่อ และลดหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดลงโดยมุงการปรับโครงสรางหนี้ และเตรียมพรอมที่จะรองรับตลาดที่คาดวาจะขยายตัวในปตอไป โดยเนนการแขงขัน
ดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ โดยจะขยายฐานลูกคาอยางมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินธุรกิจกวา  
38 ป ระบบการปฏิบัติการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายและการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
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สภาพการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อ สามารถแบงกลุมคูแขงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทลีสซิ่งและสถาบัน
การเงินตางๆ  และ 2) กลุมบริษัทในเครือของผูผลิตและจําหนายรถยนต รวมจํานวนคูแขงทั้งส้ินประมาณ 10 ราย การเชาซื้อ
รถยนตมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยคูแขงใชกลยุทธดานราคาที่เนนการลดดอกเบี้ยเชาซื้อเพื่อดึงดูดลูกคาเปนหลัก ใน
สวนของธนาคารและบริษัทยอย ไดมุงเนนการขยายฐานลูกคาดวยการเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง และ
การรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูแทนขาย (Dealer) และผูจําหนายรถยนต โดยจะลดดอกเบี้ยตามตลาดเพียงเพื่อรักษาฐาน
ลูกคา 

ถึงแมวาการแขงขันของธุรกิจมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคูแขงเพิ่มขึ้นจากกลุมธนาคารภายใตแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยในป 2547 ซึ่งอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซื้อได 
ธนาคารคาดวาจํานวนคูแขงขันจะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญประกอบธุรกิจเชาซื้อผาน
บริษัทในเครืออยูแลว ทั้งนี้ ดวยประสบการณที่ยาวนานของธนาคารและบริษัทยอย ประกอบกับการมีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูแทนขาย ความสามารถในการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิผล และความชํานาญในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีฐานขอมูล
ของลูกคาที่กวางขวาง ทําใหธนาคารและบริษัทยอยมีศักยภาพในการแขงขัน และเชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความเปนผูนํา
หนึ่งในสามอันดับแรกของธุรกจิเชาซื้อไดตอไป 

3.2.2 ธุรกิจหลักทรัพย 

(1) ลักษณะตลาด 

ในป 2549 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวลดลงจาก 713.73 จุด ณ ส้ินป 2548 เปน 679.84 
จุด ณ ส้ินป 2549 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวันลดลงจาก 16,454.04 ลานบาท ณ ส้ินป 2548 เปน 16,280.91 
ลานบาท ณ ส้ินป 2549 ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนที่มีตอตลาด
ทุนของประเทศไทย ทั้งราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง แรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ ปญหาเสถียรภาพทางการเมือง และ
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งมาตรการดํารงเงินสํารองนําเขาระยะสั้นของธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่ออกมาในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งสงผลใหภาวการณลงทุนในตลาดหลักทรัพยชะลอตัวลงตอเนื่องจนกระทั่งส้ินสุดป 
2549 

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

หนวย : ลานบาท ป 2547 ป 2548 ป 2549 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันส้ินงวด (จุด) 668.10 713.73 679.84 
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 4,521,894 5,105,113 5,078,704 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย  5,024,399 4,031,241 3,956,262 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวัน 20,508 16,454 16,280 
อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ) 2.75 3.37 4.23 
อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา) 9.40 9.40 8.10 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใน ต.ล.ท. 439 468 476 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สําหรับสภาวะตลาดของบริการจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กองทุนรวมมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
1,040,478.25 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9 จากส้ินป 2548 ในขณะที่กองทุนสวนบุคคลมีมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ
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147,327.78 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.4 และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 386,656.94 ลาน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 11.8 รายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  2548 และ  2549 มี
ดังตอไปนี้  

(หนวย : ลานบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

กองทุน ป 2547 ป 2548 ป 2549 
กองทุนรวม 484,992.57 771,150.14 1,040,478.25 
กองทุนสวนบุคคล 134,090.60 142,546.99 147,327.78 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 305,462.27 345,895.94 386,656.94 
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

 (2) สภาพการแขงขัน 

ปจจุบันมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูถึง 41 บริษัท ทําใหมีการแขงขันที่รุนแรงเพื่อรักษา
และขยายสวนแบงตลาด โดยจะเห็นไดวาสวนแบงตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้นในแตละปเนื่องจากมีคูแขงรายใหมเขามาใน
ตลาดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การแขงขันในดานราคาถูกจํากัดดวยอัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ําที่กําหนดโดยทางการ  ดังนั้น
การแขงขันจึงเนนที่รูปแบบและคุณภาพของการใหบริการ ทั้งนี้ บล. ทิสโก เนนกลุมลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพยตาม
ปจจัยพื้นฐานเพื่อการลงทุนมากกวากลุมลูกคาที่เนนการเก็งกําไรในระยะสั้น 

ในระหวางป 2549 มีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพียง 12 บริษัท ลดลงจาก 36 
บริษัทในป 2548 เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพยและความไมแนนอนทางการเมือง อยางไรก็ตาม แมวาจํานวน
บริษัทจดทะเบียนใหมจะลดนอยลงแตมูลคาการระดมทุนก็สูงถงึ 36,786.90 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาการระดมทุนในป 
2548 ที่ 29,790.30 ลานบาท อันเปนผลมาจากการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ 2 บริษัท ไดแก บริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)    สําหรับการแขงขันในธุรกิจวาณิชธนกิจนั้น  ณ วันที่ 8 มกราคม 
2550 มีบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางการเงินจํานวน 70 บริษัท ทําใหเกิดการแขงขันรุนแรง ซึ่งสวนใหญจะเนนดานคุณภาพของทีมงาน ประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในการใหบริการ ความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหมๆ ตลอดจนการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

สําหรับบริการจัดการกองทุน ในปจจุบันมีจํานวนคูแขงขันที่อยูในธุรกิจจัดการกองทนุทั้งหมด 31 ราย 
ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย อยางไรก็ตาม บลจ. 
ทิสโก มีประสบการณและศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจาก บลจ. ทิสโก ดําเนินธุรกิจภายใตปรัชญาหลักของกลุมทิสโก ซึ่ง
มุงเนนการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ดังนั้นกลยุทธหลักของ บลจ. ทิสโก จึงเปนการสรางผลตอบแทนสูงสุดในระดบั
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ภายใตการกํากับดูแลที่ดี 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณทและบริการ 

3.3.1 ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

(1) แหลงที่มาของเงินทนุ 

นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแลว แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารสวนใหญไดจากการระดมทุนจากเงินฝาก 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินกูยืมทั้งที่เปนเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว  โดยแหลงที่มาของเงินทุนมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

ตารางแสดงแหลงที่มาของเงนิทุน 
(หนวย : ลานบาท) 

แหลงเงินทุน ป 2547 ป 2548 ป 2549 
เงินฝาก    39,287.80       34,450.80  40,567.86 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  4,307.27  6,415.25  2,156.98 
เงินกูยืม    6,986.28        17,490.54  26,081.98 
หนี้สินอื่น 3,133.79  3,844.51  3,291.74 
   รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน 53,715.14       62,201.10  72,098.56 
เงินกองทุน 12,580.90        13,081.67  12,682.86 
   รวมแหลงเงินทุน 66,296.04       75,282.76  84,781.42 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีเงินฝากจํานวน 40,567.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.9 ของยอดเงิน
ฝาก และเงินกูยืม 

(2) การใหสินเชื่อ 

• นโยบายการใหสินเชื่อ 

สินเชื่อธุรกิจ 

ธนาคารมีนโยบายที่จะเนนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอยางระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม 
ธนาคารจะพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละราย ธนาคารจะเนนการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่ธนาคารมี
ความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ธนาคารตองการเขาสูตลาดสินเชื่อ
ใหม ธนาคารจะทําการวิเคราะหถึงโอกาสและปจจัยความเสี่ยงตางๆ อยางทั่วถึงกอน  

นโยบายหลักประกันแตกตางกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม 
มีกลไกที่ใชในการรักษาระดับมูลคาของหลักประกันใหอยูตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันกับผูกูที่มีความนาเชื่อถือสูงเปนรายๆ ไป ในการ
ประเมินมูลคาหลักประกัน ธนาคารไดกําหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันโดยผูประเมินราคาอิสระหรือ
หนวยประเมินราคาทรัพยสินของธนาคารกอนการเบิกใชวงเงินกู รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอยางสม่ําเสมอ โดย
ธนาคารมคีณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ทําหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดย 
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ผูประเมินราคาภายในและผูประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายธนาคารที่ไดวางไวภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

ในการใหสินเชื่อลูกคาแตละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาที่ชัดเจน
รัดกุมเพื่อใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม โดยมี
หนวยงานอิสระทําหนาที่สอบทานและดูแลกระบวนการใหสินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี้เปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับ
นโยบายการกําหนดราคา ธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาด
และระดับความเสี่ยงของผูกู ตลอดจนพิจารณาถึงตนทุนเงินทุนของธนาคาร  

สินเชื่อรายยอย 

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญในกลุมสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิง
รุก โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนคุมกับความเส่ียง โดยการเติบโตของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 
2549 ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องแมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นและภาวะการแขงขันที่รุนแรง
จากคูแขงรายใหม อยางไรก็ตาม ธนาคารยังคงใชนโยบายในการแขงขันโดยรักษาคุณภาพสินเชื่อ และรักษาสวนแบงตลาด
มากกวาการแขงขันดานราคา  

ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการใหสินเชื่อเชาซื้อดวยการใชระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit 
Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานขอมูลภายในของธนาคาร ระบบดังกลาวชวยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและรนระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อใหเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  

ธนาคารปรับเปล่ียนนโยบายการใหสินเชื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตลอดเวลาเพื่อใหสามารถ
ขยายสินเชื่อไดมากตามเปาหมายการเติบโตในเชิงรุก อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาหลักของธนาคารยังคงมีความเสี่ยงต่ํากวาของ
คูแขง และธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา แตใชการเพิ่มคุณภาพการใหบริการและการบริหารความสัมพันธทาง
ธุรกิจเปนเครื่องมือในการแขงขัน สําหรับนโยบายดานหลักประกัน ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อตองมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทํา
ประกันภัยอยางเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปลอยสินเชื่อไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหลักประกัน ทั้งนี้
ในรายละเอียดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่
ไมมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเส่ียงของการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงขึ้น  

• การอนุมัติวงเงนิและอํานาจการอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุมัติสินเชื่อใหแกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit 
Committee) เปนผูดูแล ภายใตนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไวอยางชัดเจน โดยสินเชื่อ
ธุรกิจทุกรายการจะตองไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเปนสินเชื่อที่วงเงินกูมีขนาดใหญ  สินเชือ่
ธุรกิจที่มีขนาดใหญมากจะตองไดรับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 
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สําหรับสินเชื่อรายยอย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินแตละระดับใหแกผูบริหารและหัวหนางานในแตละระดับ นําไปปฏิบัติภายใตนโยบายอนุมัติ
สินเชื่อโดยรวมทีก่ําหนด สินเชื่อรายยอยที่มีขนาดใหญเกินกวาระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและ
วัตถุประสงคของการกูเงิน จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเปนกรณีไป   

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ธนาคารไดนําระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เขามาใชรวมเปนเงื่อนไขใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะใหคะแนนลูกคาแตละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกคา ลักษณะของสินเชื่อ 
และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ตองการ 

• นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจาก
สายงานตางๆเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ โดย
มีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เปนผูดูแลการ
บริหารความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan 
Committee) ทําหนาที่ดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ที่มีปญหา และพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่
เหมาะสม  

ธนาคารมีหนวยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหนวยงานการตลาด เพื่อทําหนาที่พิจารณาและให
ความเห็นอยางเปนอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหนวยงานตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานความถูกตองและโปรงใสของการใหสินเชื่อ 

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

สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดใหมีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแต
ละกลุมสินเชื่อ (Concentration Limits) ที่กําหนดใหสามารถใหสินเชื่อตอผูกูหรือกลุมผูกู 1 รายไดไมเกินระดับที่กําหนด
สําหรับสินเชื่อแตละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให
อยูในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณารวมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแตละภาคอุตสาหกรรมดวย 
นอกจากนี้ธนาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อหรือ
ลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit) 

• การติดตามหนี ้

ธนาคารกําหนดใหมีหลักเกณฑกระบวนการติดตามสินเชื่อคงคางอยางตอเนื่อง โดยมีการทบทวนการให
สินเชื่ออยางสม่ําเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา 
(Problem Loan Committee) จะไดรับรายงานการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของ
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ลูกหนี้และกําหนดวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารองหนี้สูญ 
โดยมุงเนนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้รายที่สามารถดําเนินการตอไปได  โดยธนาคารไดกําหนดหลักเกณฑ 
ขอบเขต และการติดตามผลอยางใกลชิด นอกจากนี้ เจาหนาที่สินเชื่อจะตองรายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง 

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

• การปรับโครงสรางหนี ้

สําหรับลูกหนี้ที่มีปญหา เชน ไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดของทางการเงิน
ของลูกหนี้ ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสรางหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ใหไดสูงสุด โดยหลักเกณฑการปรับ
โครงสรางหนี้ของธนาคารสามารถทําไดหลายวิธี ประกอบดวย การผอนผันเงื่อนไขการชําระหนี้ในลักษณะตางๆ การโอน
ทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อเปนการชําระหนี้ การแปลงหนี้เปนตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้ เปนตน 

การปรับโครงสรางหนี้สามารถทําไดกับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชําระแลวหรือยังไมผิดนัดชําระก็ตาม 
โดยหนวยงานที่ใหสินเชื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสรางหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับ
โครงสรางหนี้ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับฐานะและการ
ดําเนินงานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับ
โครงสรางหนี้ 

ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหาร
ของธนาคารและบริษัทยอย เขาขายมีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จะตองใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่
สามที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคารและลูกหนี้ เปนผูวิเคราะหฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจน
กระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งนี้ธนาคารปฏิบัติตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสราง
หนี้แลวทุกราย ทั้งในเรื่องการเปล่ียนสถานะการจัดชั้น การคํานวณสวนสูญเสีย และการกันสํารอง 

(3) ความสามารถในการดํารงเงนิกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายจะดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความ
อยูรอดของธนาคารในระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในอัตราที่ไมต่ํากวา
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดาํรงเงินกองทุนเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับ
สินทรัพยเส่ียง และภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8.50 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4.25 ของ
สินทรัพยเส่ียงและภาระผูกพัน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคาร มีดังตอไปนี้ 
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ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
 (หนวย : รอยละ) 

 ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2548 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2549 

ขอกําหนดตาม
กฎหมาย 

เงินกองทุนชั้นที ่1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 14.25 12.73 4.25 
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเสีย่ง 15.85 13.42 8.50 

ทั้งนี้ จะเห็นไดวาธนาคารมีฐานเงินทุนที่ม่ันคง และมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสูงเกินกวาเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑการตั้งสํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคลอง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน 
และโครงสรางการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยง
จากตัวบงชี้ที่สําคัญ เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด 
ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพ
คลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน  

การบริหารสภาพคลองในแตละวันอยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหลงเงินทุนและการ
ลงทุน ตามประมาณการกระแสเงินสดในแตละวันของธนาคาร ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของธนาคาร
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่องการกําหนดใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของยอดเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจาก
ตางประเทศที่มีกําหนดชําระภายในระยะเวลา 1 ป และยอดรวมเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากประชาชนทุก
ประเภท 

• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ 0.5 หลักทรัพยหรือ 
ตราสารซึ่งปราศจากภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมต่ํากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากในธนาคารที่
ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน 

(5) การจัดช้ันสินทรัพย การตั้งสํารอง และการตัดจําหนายหนี้สูญ  

ธนาคารใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได โดยสรุปไดดังนี้ 

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

(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน เชน สิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนด
ชําระ  
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(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน เชน ลูกหนี้ที่
คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกใหชําระคืน หรือ 
ไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน 
นับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูกหนี้ที่คางชําระ
ตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ํากวามาตรฐาน 
หรือกลาวถึงเปนพิเศษ 

ธนาคารมีนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารจึงมีสํารองเทากับ 2,485.81 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 116.1 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑ
ของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามตารางแสดงสินทรัพย 
จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย สวนที่ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ขอ 5.2 

3.3.2 ธุรกิจหลักทรัพย 

(1) แหลงที่มาของเงินทนุ 

เงินทุนสวนใหญมาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
บางสวน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(2) การอนุมัติวงเงนิและอํานาจการอนุมัต ิ

บล. ทิสโก มีนโยบายในการรับลูกคาที่มีคุณภาพและใหความรูความเขาใจที่เหมาะสมแกลูกคาในการซื้อขาย
หลักทรัพย โดยจะพิจารณาวงเงินการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับความนาเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกคา ตลอดจน
หลักประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ใหกับคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่มีมูลคาสูง และมอบอํานาจการอนุมัติใหผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่
สินเชื่อระดับตางๆ สําหรับวงเงินทั่วไปเปนผูพิจารณาอนุมัติ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 

(3) การกําหนด margin ของหลักทรัพย 

ปจจุบัน ลูกคาของ บล. ทิสโก ซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น  

(4) การวิเคราะหหลักทรัพย 

บล. ทิสโก มีหนวยงานวิเคราะหหลักทรัพยที่มีศักยภาพการแขงขันที่โดดเดน และเพื่อตอบสนองนโยบายที่จะ
ขยายฐานลูกคารายยอยและลูกคาสถาบัน บล. ทิสโก จะเนนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณของบทวิเคราะหใหมากขึ้น
อยางตอเนื่อง จากความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพสูง บล. ทิสโก ไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
ดานการวิเคราะหหลักทรัพยอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 บล. ทิสโก ไดรับรางวัล SET Awards 2003 ซึ่งประกอบดวยรางวัล 
Best Brokerage Service-Retail Clients เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่มีคุณภาพดานการเปน
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นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและรางวัล Best Research House เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีผลงานการ
วิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพ   

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

นอกจากนี้ ในป 2547-2549 บล. ทิสโก ไดรับรางวัล Best Local Brokerage จาก Asiamoney Brokers Poll 
2004-2006 ติดตอกันสามปซอน ซึ่งเปนผลจากการจัดลําดับโบรกเกอรของประเทศตางๆ ที่จัดทําเปนประจําทุกป ในการ
จัดลําดับจะมีการประเมินผลโดยสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการโบรกเกอรตางๆ ซึ่งก็คือ นักลงทุนสถาบันกวา 1,600 ราย
ทั่วโลกที่มีตอแตละโบรกเกอร ทั้งในดานการใหบริการการซื้อขายหลักทรัพย (Execution) และคุณภาพงานวิเคราะห 
(Research) บริษัทโบรกเกอรที่ไดรับการจัดอันดับสูงสุดของแตละประเทศ จากการสํารวจนี้จะไดรับรางวัล Best Local 
Brokerage 2006  

(5) นโยบายการลงทุนในหลักทรพัย 

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนประเภทหุนทุน บล. ทิสโก มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่มี
พื้นฐานดี โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ความเส่ียงและผลตอบแทนที่ไดรับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สําหรับการลงทุนใน
หลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนประเภทหุนทุน บล. ทิสโก ไมมีนโยบายในการขยายการลงทุนในสวนนี้ แตจะเนนที่การติดตาม
โอกาสในการขายหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันออกใหไดมูลคาสูงที่สุด สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนกู บล. ทิสโก 
เนนที่การลงทุนเพื่อถือหลักทรัพยไวเปนสภาพคลอง สําหรับการลงทุนในหนวยลงทุน บล. ทิสโก มีนโยบายลงทุนในระยะยาว 
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแตละกองทุน บล. ทิสโก ไมมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารอนุพันธ  

นโยบายการลงทุนเปนไปตามกรอบนโยบายและขอกําหนดดานบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงของกลุมทิสโก ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสายงานที่สําคัญ โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทุน วงเงินลงทุน 
ปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแตละวัน และวงเงินขาดทุน  

(6) ความสามารถในการดํารงเงนิกองทุนสภาพคลอง 

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปของ บล. ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับรอยละ 
181.18 เปรียบเทียบกับรอยละ 7.0 ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

สําหรับบริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด มีสินทรัพยสภาพคลอง (Liquid Capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   
สูงกวาเกณฑขั้นต่ํา 3.00 ลานดอลลารฮองกง ที่กําหนดโดย The Financial Resources Rules ถึง 10.32 ลานดอลลารฮองกง 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

ในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนหนักในการพัฒนาดาน
โครงสรางและผลิตภัณฑพื้นฐานดานการธนาคาร การพัฒนาดานการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานดานตางๆ เพื่อใหธนาคารและบริษัทยอยสามารถใหบริการดานการเงินที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

4.1 การบริการและผลิตภัณฑ 

หลังจากที่ธนาคารไดเริ่มใหบริการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบทั้งดานสินเชื่อ เงินฝาก และเงินโอน ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2548 นั้น ธนาคารไดมีการติดตามความพึงพอใจและความคิดเห็นตางๆ ของลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงบริการ
พื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑเงินฝากซึ่งเปนบริการใหมของธนาคารใหมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของ
ลูกคามากขึ้น สงผลใหธนาคารสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น โดยเฉพาะกลุมลูกคารายยอยและลูกคาในเขตภูมิภาค 
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดเริ่มใหบริการทางดานประกันชีวิตธนกิจและตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุนอยางเต็มรูปแบบ
ในทุกสาขาดวย 

เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกในการทําธุรกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น ธนาคารและบริษัทยอยจึงไดพัฒนา ปรับปรุง และ
เพิ่มเติมบริการอีกหลายประเภทเพื่อใหลูกคาไดรับบริการที่ครบวงจร สะดวกสบาย และงายดาย เชน บริการหักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติสําหรับธุรกรรมตางๆ ของธนาคารและบริษัทยอย การใหบริการรับซ้ือ-ขายและแนะนําการลงทุนผานสาขาธนาคาร 
และการสงเสริมการทํา Cross-selling อยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยสามารถ
แนะนําและใหบริการกับลูกคาไดหลากหลายและดียิ่งขึ้น ทั้งสําหรับกลุมลูกคารายยอยและลูกคารายใหญและสถาบัน 

ในป 2549 ธนาคารไดเขารวมเครือขาย National ITMX ในการใหบริการเอทีเอ็มรวมกับธนาคารอื่นๆ เพื่อใหลูกคา
ของธนาคารสามารถทํารายการตางๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการใหบริการศูนยบริการลูกคาทั้งระบบอัตโนมัติและ
อินเตอรเน็ต   ซึ่งปจจุบัน ลูกคาสามารถทํารายการดานการซื้อขายหลักทรัพยและการลงทุนในกองทุนรวมไดอยางครบวงจร
ผานระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงการเรียกดูรายการเดินบัญชีเงินฝากลาสุดและรายละเอียดสินเชื่อเชาซื้อดวย นอกจากนี้ 
ธนาคารยังเตรียมการที่จะขยายชองทางการใหบริการเพิ่มขึ้นอีกในป 2550 ทั้งในรูปของการเปดสํานักงานสาขาและชองทาง
อื่นๆ ซึ่งในชวงตนป 2550 ธนาคารไดเปดใหบริการชําระคางวดผานที่ทําการไปรษณียทุกแหงทั่วประเทศแลว (Pay at Post) 

เพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการลูกคากลุมธุรกิจไดดียิ่งขึ้น ธนาคารยังคงพัฒนาบริการทางการเงินตางๆ อยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะบริการสําหรับกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และการใหบริการจัดการการเงิน (Cash 
Management) โดยมุงเนนการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาสูงสุด 

4.2 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ในปจจุบันหนวยงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีการลงทุนและพัฒนาระบบงานตางๆ เพื่อรองรับเกณฑการดํารง
เงินกองทุนตามแนวทางของ Basel II - IRB Approach  ทั้งนี้ ธนาคารมีการพัฒนาระบบ Credit Rating และ Credit 
Scoring ของสินเชื่อประเภทตางๆ ทั้งในสวนของ Application Scoring และ Behavioral Scoring รวมถึงระบบขอมูล 
ความเสี่ยงและระบบการใหสินเชื่อ โดยเปนไปตามแนวทางของ Basel II   
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ในปจจุบัน ธนาคารอยูระหวางพัฒนาแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อรองรับเหตุการณวิกฤตที่อาจ
สงผลตอการดําเนินธุรกรรมตามปกติของธนาคาร รวมทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใน
ปจจุบัน โดยจะมุงเนนการพัฒนาการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment) และดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และการวัดความเสี่ยงใน
ปจจุบัน 

นอกจากนี้ ในการเตรียมการเพื่อรองรับการกันสํารองตามแนวทางมาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 39 ธนาคารไดพัฒนา
ฐานขอมูลของสินเชื่อเชาซื้อเพื่อประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นจากประสบการณในอดีตของบริษัท ซึ่งจะใชเปนเกณท
ในการกันสํารองของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอไป ทั้งนี้ หลักเกณทการประมาณการความเสียหายเปนไปในแนวทาง
เดียวกับการประมาณการ Loss Given Default ตามแนวทาง Basel II - IRB 

4.3 การปฏิบัติงาน 

ธนาคารยังคงเนนการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในดานการวิธีการและรูปแบบในการปฏิบัติงาน โดยในป 2549 
ธนาคารไดขยายขอบเขตงานของสายงานพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มผลผลิต เพื่อดูแลและวางแผนการพัฒนาวิธีการ
ปฎิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยในขั้นแรกจะมุงเนนในดานการปรับปรุงผลิตผลในหนวยงานปฏิบัติการตางๆ 
อันจะสงผลใหธนาคารมีความไดเปรียบทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

ในดานรูปแบบการปฏิบัติงาน ธนาคารยังคงใชและพัฒนาระบบ Balanced Scorecard, KPIs และ Performance 
Management อยางตอเนื่องและสอดคลองกับกรอบคานิยมตาม Branding ของธนาคารเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติตาม
แผนงานและกลยุทธที่ไดวางไวเปนไปอยางมีประสิทธิผล และเปนไปตามความคาดหวังที่ธนาคารสัญญาและสื่อสารกับ
ลูกคา ควบคูไปกับการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยใหความสําคัญทั้งในดานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ 
การใหบริการ และจริยธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของธนาคารใหมีความสามารถในการใหบริการ
และพัฒนาธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547-2549 ดังนี้ โดยธนาคารและบริษัทยอย
เปนเจาของกรรมสิทธิ์และไมติดภาระผูกพันใดๆ 
             (หนวย: ลานบาท) 

รายการ ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ที่ดิน และอาคารสุทธ ิ    
1. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  

ที่ทําการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 797 834 885 
2. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  

ที่ทําการ บริษัทยอย 447 397 377 
3. หองชุดสํานักงานบริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัด 

สาขาเชียงใหม ณ อาคารชุด Hillside Plaza & 
Condotel  ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 5 5 4 

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

รวมที่ดินและอาคารสุทธิ 1,258 1,244 1,274 
สวนปรับปรุงสํานกังานสุทธ ิ 29 67 95 
อุปกรณสํานักงานสุทธ ิ 106 163 158 
อื่น ๆ 48 85 76 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 1,441 1,559 1,603 

สัญญาเชาระยะยาว 
1. สัญญาเชา 

ธนาคารและบริษัทยอยมีสัญญาเชาที่ดินและอาคารเพื่อใชเปนสํานักงานและสํานักงานสาขา โดยไมรวมการเชา
ระหวางกันภายในกลุมทิสโก มีคาใชจายเกิดขึ้นตามจริงในป 2549 และคาใชจายที่เปนภาระผูกพันที่ตองชําระตามสัญญาเชา
ในป 2550 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

 ป 2549 ป 2550/1 
สํานักงานและสํานักงานสาขา ภายในประเทศ 12,378,355 บาท 14,204,514 บาท 
สํานักงานที่ตางประเทศ (TISCO Securities Hong Kong) 797,800 HK$ 785,412 HK$ 
/1 ยังไมรวมการเชาสาขาที่เปดเพิ่มเติมในป 2550 
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2. สัญญาเชาระหวางธนาคารและบริษัทยอย 

ธนาคารและบริษัทยอยมีการเชาหองชุดระหวางกันในอาคารทิสโกทาวเวอร เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีการคิดคา
เชาระหวางกันในอัตราตลาดและมีระยะเวลาการเชาคราวละ 1-3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

รายการ ผูเชา ผูใหเชา พื้นทีเ่ชา 
(ตารางเมตร) 

หองชุดสํานักงาน อาคารทิสโก
ทาวเวอร  

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด 5,081.65 

หองชุดสํานักงานอาคารทิสโก
ทาวเวอร  

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

หองชุดสํานักงานอาคารทิสโก
ทาวเวอร  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทสิโก จํากัด ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 378.53 

หองชุดสํานักงานอาคารทิสโก
ทาวเวอร  

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จาํกัด บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด 7.81 

หองชุดสํานักงานอาคารทิสโก
ทาวเวอร  

บริษัท วี แอล ท ีลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิง่ จํากัด 7.81 

5.2 เงินใหสินเชื่อ 

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย 

สินทรัพยจัดชั้นของธนาคารประกอบดวยเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุน และทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคาร
มีนโยบายจัดชั้นสินทรัพยตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดดังนี้ 

ตารางแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
  (หนวย: ลานบาท) 

  
เงินใหสินเชื่อและ

ลูกหนี้ เงินลงทุน 
ทรัพยสินรอ
การขาย ทรัพยสินอื่น รวม 

จัดชั้นปกติ 63,000 - - - 63,000 
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 2,935 - - - 2,935 
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 407 - - - 407 
จัดชั้นสงสัย 131 - - 2 133 
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 2,408 778 16 7 3,209 
รวม 68,881 778 16 9 69,684 
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นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในขั้นต่ําธนาคารและบริษัทยอยปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการจัดชั้นและตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

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

โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดวิธีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 
39 (IAS 39) ซึ่งมีหลักเกณฑในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 
และ สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 ของสวนตางระหวางมูลหนี้กับมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากหลักประกัน นอกจากนี้
ธนาคารสามารถกันเงินสํารองเปนกลุมลูกหนี้แทนการกันเงินสํารองเปนรายลูกหนี้ได หากกลุมลูกหนี้มีความเสี่ยงดานเครดิตที่
เหมือนกัน โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหทยอยกันเงินสํารองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับ
ที่ 39 (IAS 39) ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 

- ลูกหนี้ที่ศาลมีคําพิพากษาแลว หรือ อยูในระหวางบังคับคดี รวมถึงลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีใหกันเงินสํารอง 
ตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2549 เปนตนไป 

- ลูกหนี้ที่ถูกจัดเปนสินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสงสัย ใหกันเงินสํารองตั้งแตงวดการบัญชีแรกของป 2550 
เปนตนไป  

- ลูกหนี้ที่ถูกจัดเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ใหกันเงินสํารอง ตั้งแตงวดการบัญชีหลังของป 2550 เปนตนไป  

ธนาคารมีนโยบายปฏิบัติตามการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 
(IAS 39) ตั้งแตส้ินป 2549 เปนตนไป  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีนโยบายที่จะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปไว
เพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเปนการรองรับหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมคาดการณในอนาคต โดยการตั้งสํารองดังกลาวจะขึ้นอยู
กับภาวะของเศรษฐกิจ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  

ดวยนโยบายดังกลาว ธนาคารมีสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวน 2,485.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
116.1 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย โดยสวนหนึ่งไดรองรับผลกระทบจากการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) แลว 

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้การดอยคาของทรัพยสิน 

การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินจะพิจารณาจากขอบงช้ีการดอยคาตามมาตรฐานบัญชีและการ
ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต   
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นโยบายการรับรูและระงับรับรูรายได  

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

ธนาคารจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยที่ไดรับชําระในภายหลังของลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได ตามเกณฑเงินสดและจะรับรู
ดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีก เมื่อไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดครบถวนแลว 

กรณีการรับรูรายไดจากการปรับโครงสรางหนี้ของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารและบริษัทยอยมีนโยบายรับรูดอกเบี้ยเปน
รายไดตามเกณฑเงินสด  และจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางอีกครั้งตอเมื่อไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปญหาแลววา ลูกหนี้กลับมามีความสามารถในการชําระหนี้ไดตามสัญญา 

5.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลคาเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.4 เงินลงทุน  

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย 

ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ 
ขอ 3.3.2 (5)  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยหนึ่งเกินสมควร โดยจะเนนที่ความ
เหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นวา เอื้ออํานวยในดานผลตอบแทนและความเสี่ยงอยางไร นอกจากนี้ธนาคารยัง
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ดานเขาดวยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของ
ความเสี่ยงวาเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเส่ียงจาก 
เงินลงทุนแตละประเภทหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกตองไดอยางทันทวงที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ไดกลาวไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง  

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา 

ธนาคารตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตาม
มูลคายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของ
งวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้
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ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปน
รายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบดุล 

5.4 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.4 เงินลงทุน และ 
ขอ 3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน 

ธนาคารมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุม อีกทั้งพิจารณาจากแนวโนมของธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การแขงขัน และศักยภาพในการทํากําไรระยะยาว และเนนการควบคุมความเส่ียงแบบระมัดระวัง การบริหารงาน
ของธนาคารในบริษัทยอย ธนาคารใชนโยบายการบริหารเปนกลุม โดยธนาคารเปนผูกําหนดนโยบายหลักในการจัดการ การ
บริหารความเสี่ยง การกาํกับและควบคุมของธนาคารและบริษัทยอย และสงผูแทนไปเปนกรรมการในบริษัทยอยเกินกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ในการทําแผนการดําเนินงานแตละปมี
การจัดทําแผนรวมของธนาคารและบริษัทยอย โดยมุงเนนใหแผนธุรกิจรวมดังกลาวมีความสอดคลองและพัฒนาไปใน
ทิศทางของกลยุทธหลักรวมกันในระยะยาว และมีการใชทรัพยากรรวมกันในสายงานสนับสนุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากธนาคาร สําหรับการบริหารงานของธนาคารใน
บริษัทรวม ธนาคารจะสงผูแทนไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนของธนาคาร 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 4 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริหาร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทยอยยังมี
คณะผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร 
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สายสนับสนุนอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร
นิเทศสัมพันธ
ธุรการสํานักงาน

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบริหารระดับสูง

สายพาณิชยธนกิจ
สินเชื่อธุรกิจ
วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ
บริหารสินเชื่อ
บริการคัสโตเดียนและทรัสตี
ธุรกิจญี่ปุน
บริหารชองทางอีเล็กทรอนิกส

สายกํากับและควบคุม
กํากับ
ควบคุมภายใน
ควบคุมสินเชื่อ
กฏหมาย

ธุรกิจหลักทรัพย
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
วาณิชธนกิจ
วิจัยหลักทรัพย
ปฏิบัติการหลักทรัพย
บริหารเงินและการลงทุน
พัฒนาธุรกิจ
บริการจัดทําเงินเดือน

ธุรกิจจัดการกองทุน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน

ดําเนินการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํากัด

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

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง
จํากัด
บริษัททิสโก โกลบอล ซิเคียวริตี้
จํากัด

บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

กลุมธุรกิจหลักทรัพย
สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

สายควบคุมการเงิน
และบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
สารสนเทศทางการเงิน
และธุรกิจ
วางแผนและ
งบประมาณ
บัญชี
ระบบบัญชีและการเงิน

อื่นๆ
การเงิน
สํานักบริหารงานองคกร
และนักลงทุนสัมพันธ
พัฒนาผลิตภัณฑ 
และเพิ่มผลผลิต

สายปฏิบัติการธนาคาร
ระบบงานสาขา
ปฏิบัติงานสาขา

อื่นๆ
พัฒนาสาขา

dsa

สายสินเชื่อรายยอย
ธุรกิจเชาซื้อ
- เชาซื้อ-รถใหม
- เชาซื้อ-รถเกา
- เชาซื้อเพื่อการพาณิชย
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อเอนกประสงคและ
การขายตรง
บริการประกัน
- ประกันชีวิตธนกิจ
- ประกันภัยธนกิจ

สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ
การบริหารเงิน
ธนบดีธนกิจ

กลุมงานบริหารสวนกลาง กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย

ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550
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9.1.1 คณะกรรมการธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ  
3. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการอิสระ  
4. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน  กรรมการอิสระ 
5. ศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย กรรมการอิสระ 
6. นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ  
7. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549) 
กรรมการอิสระ 

8. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา กรรมการ 
9. นายแซมมวน ชิ  

(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2549) 
กรรมการ 

10. นายคาวา โยว 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549)  

กรรมการ 

11. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ  
12. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ 

หมายเหตุ:   
- กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามขอ 9.3 
-   นายเจอรี่ แอล ลู ลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ไดแก นายปลิว มังกรกนก นายพิชัย ฉันทวีระชาติ นายมิตซูโนบ ุฮาเซกาวา 
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายแซมมวน ชิ โดยนายปลิว มังกรกนก หรือ นายพิชัย ฉันทวีระชาติ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของธนาคาร หรือนายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา หรือนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแซมมวน ชิ สองคน 
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร 

ธนาคารมีสํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่เปนผูประสานงานการประชุมคณะกรรมการ การ
ประชุมผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางเสมอภาคและโปรงใสภายใตการดูแลจัดการของนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร   

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของธนาคารตามที่ฝายจัดการเสนอ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป 
ตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชนของธนาคารและ 
ผูถือหุน 

2. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

3. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อใหม่ันใจวากรรมการที่เปนผูบริหาร และฝายจัดการดําเนิน
กิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว 
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4. ดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูบริหาร
ระดับสูง 

5. ดําเนินการใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
6. ดูแลใหฝายจัดการบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของธนาคารตอคณะกรรมการ 
7. ดูแลใหฝายจัดการของธนาคาร มีการกําหนดนโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางดานบริหารความเสี่ยง

ประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยางนอยที่สุดจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การตลาด และการ
ลงทุน สภาพคลอง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ ทั้งนี้ คณะกรรมการตองทําหนาที่อนุมัติ
นโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการปฏิบัติจริง และนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

8. แตงตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบริหารความ
เส่ียง และ/หรือกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนเพื่อดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชนของ
ธนาคาร และดูแลระบบบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

9. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ 
10. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบรวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดแตงตั้งขึ้น 
11. ดูแลใหธนาคารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ และการลงทุนแกบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคาร 
12. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชีภายนอก และขอคิดเห็นจาก

ฝายจัดการของธนาคารตอคณะกรรมการโดยไมลาชา คณะกรรมการควรไดรับเอกสารดังกลาวภายใน 4 เดือน
หลังจากวันที่ปดงวดการบัญชี ทั้งนี้ หากมีความลาชามาก คณะกรรมการจะตองขอคําชี้แจงในเรื่องดังกลาวจาก
ฝายจัดการ 

13. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยให
ความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคารดวย 

14. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียงพอที่จะทําให
สามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 

15. กําหนดใหกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแตละป 
16. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร 
17. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 

เวนแตในเรื่องตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของ
ธนาคารทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของธนาคาร การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยราชการอื่นๆ กําหนด 

ในป 2549 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดในขอบังคับของ
ธนาคารที่ใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน  
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9.1.2 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบดวยกรรมการดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา กรรมการบริหาร 
3. นายแซมมวน ชิ/1 กรรมการบริหาร 
4. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการบริหาร 
/1 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมและไดมาซึ่งกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม และการใหบริการใหม รวมถึง
งบประมาณประจําป 

2. ติดตามการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับนโยบายของธนาคารและถูกตองตามกฎหมาย 
3. อนุมัติธุรกรรมภายใตกรอบธุรกิจของธนาคาร 
4. ดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณา

สินเชื่อที่มีปญหา  
5. จัดใหมีนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ โดยอยางนอยที่สุดตองครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ การตลาด และการลงทุน สภาพคลอง การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ 
และรายงานใหคณะกรรมการธนาคารทราบ 

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

ของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารตอคณะกรรมการธนาคาร 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
11. กําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงาน 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2550ซึ่ง

ประกอบดวยกรรมการอิสระดังนี้  

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

1. สอบทานใหธนาคารมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  
2. สอบทานและประเมินผลใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคาร 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
7. กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรตามที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร และตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของธนาคาร  

8. รายงานตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ 
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝาฝน พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงาน
ประจําป และรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทย 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. สอบทานบทบาทหนาที่ของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ  

9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อ วันที่ 24 

มกราคม 2550 ซึ่งประกอบดวยกรรมการดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นางกฤษณา ธีระวุฒิ/1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายแซมมวน ชิ/2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
/1  กรรมการอิสระ 
/2  เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 
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อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อทวงถาม 
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ  ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอ 

คณะกรรมการธนาคาร 
- กรรมการธนาคาร 
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการธนาคาร 
- ผูบริหารระดับสูง 

3. ดูแลใหคณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารประกอบดวยบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ 

4. เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของธนาคาร 
5. ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดําเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการธนาคาร 
6. ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
7. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่ใหแก

กรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส 
8. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอ

ธนาคาร โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น 

9. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป 
โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคา
ของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย 

10. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํารายงาน
การกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไวในรายงานประจําปดวย 

11. จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
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รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการธนาคารในป 2549 มีดังนี้ 

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม 
ชื่อ-สกุล คณะกรรมการ

ธนาคาร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 6 12 11 3 
1. ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 6   3 
2. นายปลิว  มังกรกนก 6 12   
3. นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 6  11  
4. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 6  11  
5.  ศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 5  11  
6. นายเสงี่ยม สันทัด 5    
7. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549) 

5 
(จากจํานวน 5 ครั้ง) 

   

8. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 5 11  3 
9. นายเจอรี่ แอล. ลู 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2549) 

- 
(จากจํานวน 1 ครั้ง) 

   

10. นายแซมมวน ชิ 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือ 5 เมษายน 2549) 

4 
(จากจํานวน 5 ครั้ง) 

8 
(จากจํานวน 9 ครั้ง) 

- 2 
(จากจํานวน 2 ครั้ง) 

11. นายคาวา โยว 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือ 29 พฤษภาคม 2549) 

3 
(จากจํานวน 4 ครั้ง) 

  - 

12. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 6 12   
13. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 6   - 
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9.1.5 คณะผูบริหารระดับสูง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะผูบริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทยอยซ่ึงพิจารณาแตงตั้งโดยคณะ

กรรมการบริหาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงดังนี้  

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

กลุมงานบริหารสวนกลาง 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

4. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม/1 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

5. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายกํากับและควบคุม 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

6. นายศักดิ์ชัย  พีชะพัฒน ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายสินเชื่อรายยอย/2 และ 
สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
(รักษาการ) 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

7. นายเมธา  ปงสุทธิวงศ ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

8. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
9. นางสาวอารยา  ธีระโกเมน รองกรรมการผูจัดการ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
10. นายไพบูลย  นลินทรางกูร กรรมการผูจัดการ/3 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

หมายเหตุ : 
นายชวลิต จินดาวณิค  รองกรรมการผูจัดการ รักษาการกรรมการผูจัดการ และหัวหนาสายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ลาออก
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

/1 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 
/2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเช่ือรายยอยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 
/3 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

โดยมีนายชาตรี จันทรงาม เปนผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง และนางสาวชุตินธร  
ไวกาสี เปนหัวหนาบัญชี  

อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารระดับสูง 

คณะผูบริหารระดับสูงจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้ 

1. วางกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ 
2. ดูแลการจัดการและการปฏิบัติทางธุรกิจตามแผนงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ 
3. ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงแตละบริษัทในกลุมจะเปนผูพิจารณานโยบายในรายละเอียดตอไป 
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

9.2.1 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

รวมถึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ มีความเขาใจเพียงพอดานการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ 
กฎหมาย และอื่นๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนจะรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุนรายยอยซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือกรรมการ
อิสระของธนาคารดวย ในการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ตามที่สรุปไวในขอ 9.3 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งกรรมการในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงตามวาระ หรือแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดย
หลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการเปนดังนี้ 

1. ใหผูถือหุนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดจํานวนผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารเปนครั้งคราว 
โดยใหมีจํานวนไมนอยกวา 9 คน โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมี 
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได  

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แตให
คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปนจนกวา
คณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ กรรมการผูออกไปนั้นจะไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

4. ผูเปนกรรมการนั้นเฉพาะแตผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเทานั้นที่จะตั้งหรือถอนได อยางไรก็ดี ถาหากวามี
ตําแหนงวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินกําหนดเวลาดังที่ระบุไว
แลว ใหกรรมการที่คงเหลืออยูตั้งผูอื่นขึ้นใหมใหเต็มที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน 
ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู  แตผูที่ไดรับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังวานี้ จะคงอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่
กรรมการผูที่เขาเขาสืบตําแหนงแทนชอบที่จะอยูได ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนถอนกรรมการผูหนึ่งและตั้งผูอื่นขึ้น
ไวแทนที่ ผูที่รับแตงตั้งนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได 
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5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี้ ธนาคารกําหนดใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูงมากกวาจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหาร
ระดับสูง ในขณะที่จํานวนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญแตละรายจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุน เพื่อการถวงดุลอํานาจอยาง
เหมาะสม 

9.2.2 การสรรหาและแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและ

คุณสมบัติที่เหมาะสม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติแตงตั้งเปนคณะผูบริหารระดับสูง  

9.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ธนาคารกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซ่ึงเขมงวดกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 

1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.25 ของทุนชําระแลวของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย  

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือมีอํานาจ
ควบคุม ในธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือของผูถือหุนรายใหญที่ถือหุน 
ทั้งทางตรงและทางออมในธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ เกินกวารอยละ 5 ของ
ทุนชําระแลว 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา    
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร หรอืบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถให
ความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร 

5. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในธนาคาร 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร 

6. ไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด 

7. เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญของธนาคารหรือผูถือหุนในกลุมทิสโก 
8. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน 
9. สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางธนาคารกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่น

ซึ่งมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน 
10. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญของธนาคาร 
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11. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ตลอดจนภาวะผูนําและวิสัยทัศนที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  

9.4 คาตอบแทนกรรมการและคณะผูบริหารระดับสูง 

9.4.1 นโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการธนาคารกําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งผานการพิจารณาและนําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวจะตองมีขอบเขตและสวนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มี
ความสามารถและมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการได และจะหลีกเลี่ยงการจายคาตอบแทนที่มากเกิน
ความจําเปน ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการจะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณทํางาน ความตั้งใจและทุมเท รวมทั้งคุณประโยชนตางๆ ที่กรรมการแตละคนสามารถทําใหกับธนาคารได   

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการรายใดทําหนาที่เพิ่มเติม (เชน การเปนสมาชิกในคณะกรรมการตางๆ 
เปนตน) กรรมการรายนั้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการธนาคารเปนผูพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่เพิ่มเติมดังกลาว สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานของธนาคารและผลงานของผูบริหารแตละคน รวมทั้งเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติโดยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร  

การกําหนดคาตอบแทนจะตองไดรับการอนุมัติตามลําดับอํานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนและเพื่อ
ความโปรงใส  เชน  ผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ  คณะกรรมการธนาคารอนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูพิจารณาความเหมาะสม 

9.4.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
ในป 2549 ธนาคารกําหนดคาตอบแทนกรรมการธนาคาร ดังนี้ 

คณะกรรมการ คาตอบแทน 
รายเดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/การประชุม) 

คณะกรรมการธนาคาร   
ประธานกรรมการ 60,000 15,000/1 
กรรมการ 25,000 15,000/1 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 - 

คณะกรรมการบริหาร   
ประธานคณะกรรมการบริหาร 40,000 - 
กรรมการบริหาร 35,000 - 

/1 เฉพาะกรรมการที่ไมเปนสมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการธนาคารไดพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารในเดือนมกราคม 2550 แทน
คณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 
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คณะกรรมการ คาตอบแทน 
รายเดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/การประชุม) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - 25,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - 15,000 

คาตอบแทนกรรมการธนาคารในชวงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการธนาคาร รายนามคณะกรรมการธนาคาร 
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1.  ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 720,000 90,000   810,000 
2.  นายปลิว  มังกรกนก 300,000  480,000  780,000 
3.  นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 300,000   600,000 900,000 
4.  รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 300,000   480,000 780,000 
5.  ศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 300,000   480,000 780,000 
6.  นายเสงี่ยม สันทัด 300,000 75,000   375,000 
7.  ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549) 

275,000 90,000   365,000 

8.  นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 300,000  420,000  720,000 
9.  นายเจอรี่ แอล. ลู 
(ลาออกเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2549) 

75,000    75,000 

10.  นายแซมมวน ชิ 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2549) 

225,000  315,000  540,000 

11.  นายคาวา โยว 
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549) 

175,000 45,000   220,000 

12.  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 300,000  420,000  720,000 
13.  นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 300,000 90,000   390,000 

รวม 3,870,000 390,000 1,635,000 1,560,000 7,455,000 

 ในป 2549 ธนาคารจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะผูบริหารระดับสูง เปนจํานวนรวม 145,600,000 บาท โดยอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม เงินเดือน เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการดําเนินงานของธนาคาร 
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9.4.3 คาตอบแทนอื่น 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2543 ไดมีมติอนุมัติใหธนาคารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

บุริมสิทธิของธนาคารใหแกกรรมการและพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยจํานวน 30 ลานหนวย อายุโครงการ 5 ป โดยมี
คณะกรรมการจัดสรรเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในแตละป ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงานแตละคน รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอที่ 8 โครงสรางเงินทุน  
ขอ 8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวยแลว
ตั้งแตป 2547  

9.5 การกํากับดูแลกิจการ  
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

ธนาคารใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหม่ันใจวาธนาคารและ
บริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปรงใส และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเพื่อ
สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว  

ในป 2548 และ 2549 ธนาคารไดรับรางวัล “Best Corporate Governance Report” (SET Awards 2005) ซึ่งเปน
รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดีเดนในดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และรางวัล 
“Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report” (SET Awards 2006) ซึ่งเปนรางวัลที่ยก
ยองและเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปที่ 2 
ติดตอกัน ตามลําดับ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร และในป 2549 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยไดประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (Base Lining Corporate Governance Practices of Thai Listed Companies) ซึ่งปรากฏวาธนาคารไดคะแนน
อยูในระดับ “ดีมาก” (ชวงคะแนน 80-89) 

คณะกรรมการธนาคารและผูบริหารยึดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงเปนหัวขอได
ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติในการกํากับดแูลกิจการ 

ธนาคารไดจัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อเปนแนวทางใหแกคณะกรรมการธนาคารดําเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ บทบาท
และโครงสรางของคณะกรรมการธนาคาร ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลตลอดจนกฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกิจการของธนาคารสามารถดูไดจากเว็บไซตของธนาคาร www.tisco.co.th)  นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดใหมีระเบียบ
ปฏิบัติและคูมือจรรยาบรรณซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใหคณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานถือ
ปฏิบัติอีกดวย   

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญกับทั้งกรรมการรวมไปถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ ดังนั้น
ธนาคารไดพยายามใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อันจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ เชน การจัดการขอรองเรียนของลูกคา  
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การปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมขอมูลภายใน การรักษาความลับ และการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงาน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานทุกคนมีความรูและความเขาใจในแนวปฏิบัติดังกลาว   ในป 2549 ฝายกํากับ 
และฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรไดกําหนดใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบ Compliance and Human 
Resource Policy ผานระบบ Intranet ของธนาคาร และนําผลที่ไดมาประเมินระดับความรูและความเขาใจของพนักงานเพื่อ
ดําเนินการสื่อสารใหพนักงานมีความเขาใจอยางทั่วถึง พรอมตระหนักถึงหนาที่ของตนในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขององคกรตอไป นอกจากนี้ พนักงานที่เขาทํางานใหมทุกคนจะตองเขารับการทดสอบแบบทดสอบดังกลาวดวย โดยถือเปน
สวนหนึ่งในการประเมินผลระหวางการทดลองงาน 

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 

ธนาคารรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา 
หรือสถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวม
ประชุมผูถือหุน ธนาคารเปดเผยขอมูลที่สําคัญของธนาคารอยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนทั่วไปใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ธนาคารจัดใหมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดานกิจกรรมตางๆ กับผูถือหุน 

คณะกรรมการธนาคารจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชี 
โดยมีการแจงวาระการประชุมใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม ผานชองทางการ
เปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของธนาคารกอนจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุนเพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

สําหรับการพิจารณาจัดเรื่องเขาเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ธนาคารไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
ตุลาคม โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นคณะกรรมการ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถนําสงขอเสนอมายังธนาคารลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคาร
กําหนด โดยธนาคารไดเริ่มดําเนินการดังกลาวตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เปนตนมา  ภายหลังจากที่
ธนาคารไดรวบรวมขอเสนอของผูถือหุนแลว ก็จะนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบและบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมชี้แจงเหตุผลบนเว็บไซตของธนาคาร หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่เหมาะสมตอไป 
ทั้งนี้ ลําดับระเบียบวาระในการประชุมสามัญเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  

ธนาคารจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
กอนวันประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลไดอยางละเอียด  ในป 2549 
ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 และไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก 
ผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ธนาคารไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยเรื่อง 
คําบอกกลาวเชิญประชุมติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดสงหนังสือ 
เชิญประชุมใหแกผูถือหุนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
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จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดอาจเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญได แตใน
หนังสือรองขอนั้นจะตองระบุถึงวัตถุประสงคของการเรียกประชุม เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้น คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ที่จะประชุม โดยวันนัดประชุมที่กําหนดจะตองไมชากวา 1 เดือนนับจากวันที่ไดรับหนังสือรองขอ   

ธนาคารไดจัดเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อ
รักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาไดกอนการประชุม 2 ชั่วโมง  และ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน ธนาคารไดนําระบบคอมพิวเตอร และ Barcode มาใชในการลงทะเบียนพรอมทั้ง
จัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนดวย โดยกอนเริ่มการประชุมไดแจงใหผูถือหุนรับทราบสิทธิในการลงคะแนน 
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน งดออกเสียง หรือแยกคะแนนเสียง 
และเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดวาการประชุมผูถือหุนเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร ธนาคารจึงไดจัดพิมพขอบังคับ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน เชน การประชุมสามัญ การประชุมวิสามัญ คําบอกกลาวนัดประชุม องคประชุม การ
ดําเนินการประชุม การออกเสียง การมอบฉันทะ ระเบียบวาระ เปนตน ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนดวย 

ในที่ประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน 
ผูถือหุนที่มาประชุมผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได  

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยสามารถ
เลือกที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระโดยธนาคารเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกวา 1 คนใหผูถือหุนเลือก หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํานวยการ หรือบุคคลอื่น คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน 

จากการที่ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันอันเปน
องคประกอบสําคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น  ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการติดตามดูแล
เงินทุนของตนเองดวยการอํานวยความสะดวกใหกระบวนการประชุมผูถือหุนเปนไปในลักษณะที่สนับสนุนสิทธิดังกลาวของ 
ผูถือหุน    สงผลใหจากการประเมินโครงการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารไดรับคะแนน 99.11 
คะแนน  ซึ่งจัดอยูในระดับดี 

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

ธนาคารมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และเนื่องจากความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียแตกตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียด 
ถี่ถวน และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมความ
รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

ผูถือหุน : ธนาคารใหความสําคัญถึงสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุน โดยมีเจตนารมณที่จะตอบ
แทนความไววางใจที่ไดรับจากผูถือหุนดวยผลประกอบการที่ดี พัฒนาคุณภาพบริการ ขยาย
โอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางมั่นคง และใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนเองอยางเต็มที่ เชน 
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การนําวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใชในการแตงตั้งกรรมการ
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในการเสนอและแตงตั้งกรรมการได 

พนักงาน : ธนาคารตระหนักถึงคุณคาและความพรอมทุมเทเพื่อผลงานที่ดีของพนักงาน โดยสนับสนุนการ
เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบริการที่สรางความพึงพอใจแก
ลูกคาดวยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพ ธนาคารใชระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ม่ันใจไดวาความทุมเทของพนักงานจะไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมเมื่อองคกรบรรลุเปาหมาย  
และปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและเสมอภาค 

ลูกคา : ธนาคารใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
ลูกคาโดยนําเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม  สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการ
มอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดวยความรูความชํานาญในวิชาชีพและการ
ปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ ธนาคารจัดใหมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขจาก
ลูกคา โดยธนาคารแกไขปญหาดวยความยุติธรรมและความระมัดระวัง ธนาคารเก็บรักษา
ขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ 

คูคาและเจาหนี้ : ธนาคารปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาและเจาหนี้ของธนาคารอยางเปนธรรมและ
เสมอภาค และไมรับหรือใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาและเจาหนี้ 

คูแขง : ธนาคารดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันที่เปนธรรมและมีจริยธรรม 

สังคม :  ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมโดยดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ
ตางๆ อยางตอเนื่องควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคัญดานการศึกษาและ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางยั่งยืน รวมถึงการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย 

ส่ิงแวดลอม : ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกรอยางสม่ําเสมอ โดยสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ในการใหบริการทางการเงินของธนาคาร ธนาคารยึดปฏิบัติ
หลักการทําความรูจักลูกคา เพื่อใหม่ันใจวาบริการทางการเงินดังกลาวไมเปนการสงเสริม
กิจการที่ขัดตอกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม หรือกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม 

ธนาคารไดรวบรวมนโยบายตางๆ เกี่ยวกับการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไวใน
คูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งพนักงานสามารถศึกษาไดจากระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet system 
“mytisco”) 

4. การประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสโดยเทาเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ  
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ธนาคารไดจัดการประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุม 
ผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสาร และแจงวาระการประชุม ตลอดจนการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน รวมถึงการใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอเรื่องที่
เห็นวาสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการของธนาคาร   ธนาคารไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการเปนผูจัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญ
ครบถวน โดยมีการบันทึกคําถามและความคิดเห็นตางๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว ณ สํานักงานของธนาคารดวย สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีกรรมการเขารวมประชุมครบทั้ง 
11 ทาน  

ธนาคารจะดําเนินการอยางดีที่สุดใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของ
ธนาคารประกอบดวย ผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ ผูชวยกรรมการอํานวยการ 
สายสินเชื่อรายยอยและรักษาการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
2 ทาน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการ
ดําเนินงานของธนาคาร โดยกํากับดูแลใหธนาคารบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการธนาคารและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนและสามารถ
ตัดสินใจไดอยางอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคารและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารตองมีความเขาใจใน
ภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร สามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของธนาคารไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กรณีที่ธนาคารแตงตั้งกรรมการใหม ผูบริหารของธนาคารจะดําเนินการชี้แจงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารและผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อใหกรรมการใหมมีความเขาใจในธุรกิจของธนาคาร และสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเต็มที่ 

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่ดูแลใหธนาคารจัดทําแผนกลยุทธระยะยาวที่สะทอนทิศทางของธุรกิจ วิสัยทัศน 
และแผนธุรกิจในระยะสั้นพรอมทั้งกําหนดเปาหมายที่มีมาตรวัดชัดเจน คณะกรรมการธนาคารเปนผูอนุมัตินโยบายและ
แผนปฏิบัติงานที่สําคัญซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร ตลอดจนดูแลใหมีการส่ือสารที่ชัดเจนเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย พิจารณาผลการดําเนินงานและการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ นอกจากนี้ 
ธนาคารไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการธนาคารดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการจัดโครงสราง
และองคประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสงเสริมให
พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่จะตองอุทิศเวลา ความรูและความสามารถ
ในการบริหารงาน จึงยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเปนกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชยอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัท
อื่นไดไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ โดยพิจารณาความเปนกลุมธุรกิจจากอํานาจควบคุมกิจการ นอกจากนี้ “แนวปฏิบัติในการกํากับ
ดูแลกิจการ” ของธนาคารกําหนดใหกรรมการหลีกเลี่ยงการรับตําแหนงหรืองานใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละรายปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายงานประจําป 

ธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่
พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้ธนาคารไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและ
ขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของธนาคารไวในคูมือปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) ซึ่งไดเปดเผยไวในระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet system “mytisco”) เพื่อใหพนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน คูมือปฏิบัติงานดังกลาวครอบคลุมถึงหลักเกณฑและวิธีการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

ธนาคารไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน แตหาก
จะมีรายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น โดยจะพิจารณาเสมือนเปนการทํารายการที่
กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติ
รายการดังกลาว ทั้งนี้ธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

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

7. จริยธรรมธุรกิจ 

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

กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ กรรมการตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) โดยตองรวมรับผิดในความเสียหาย 
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อันอาจจะเกิดขึ้นแกธนาคารเนื่องจากความบกพรองตอหนาที่ของตน ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังนั้น กรรมการ
ตองดําเนินการกํากับดูแลกิจการของธนาคารดวยความรูความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ สวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตนั้นกรรมการตองกระทําการเพื่อรักษาผลประโยชนของธนาคาร และสอดคลองกับขอบังคับของธนาคารและ
กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ  

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูง 

บทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการวางโครงสรางระบบการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและมีความโปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและ 
ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด นอกจากนี้เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจอยาง
เหมาะสมคณะกรรมการธนาคารจึงประกอบดวยกรรมการ 12 คน โดยกําหนดใหมีจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดไมเกิน 3 
คน และกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 9.3  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 คณะกรรมการธนาคารประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 คน และ
กรรมการอิสระ 6 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นได
โดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

นอกจากนี้ ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 
โดยธนาคารไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการธนาคารและประธานเจาหนาที่บริหารแยกจากกันอยางชัดเจนเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดสถานการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจอยางไมมีขอจํากัด และใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม  

กรรมการธนาคารมีวาระการดํารงตําแหนงที่กําหนดไวชัดเจนตามขอบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําปทุกครั้งใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จําเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่  นอกจากนี้ 
ธนาคารไดออกระเบียบปฏิบัติวาดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ โดยกําหนดจํานวนผูแทนสูงสุดตามสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนรายใหญแตละราย 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

คณะกรรมการธนาคารกําหนดและแบงแยกบทบาทหนาที่ของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารระดับสูงใหชัดเจน   

นอกเหนือจากการกําหนดใหผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการธนาคารเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูง 
รวมทั้งประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการตรวจสอบจะไมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดแลว 
ธนาคารยังแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอีก 2 ตําแหนง เพื่อรวมกันดูแลบริหารองคกรอยางทั่วถึงอันจะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธระยะยาว ดูแลและรักษาประโยชนของผูถือหุน และ กรรมการอํานวยการ ซึ่งรายงานตรงตอประธาน
เจาหนาที่บริหารและดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการในแตละวันและผลการ
ดําเนินงานของธนาคารใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในระยะสั้น   
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10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

เพื่อใหการกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีความโปรงใสมากที่สุด ในป 2550 คณะกรรมการธนาคารจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   แทนคณะกรรมการสรรหาซึ่งธนาคารไดจัดตั้งขึ้นในป 2545   โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งดานการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง และพิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและ
คณะผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการในการสรรหาบุคคลและกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมและ
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ องคคณะประกอบดวยกรรมการ 4 คนเปนกรรมการอิสระจํานวนกึ่งหนึ่ง  โดยในขั้นตน เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2550 คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งกรรมการ 3 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 คน เปนประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 2 คน เปนกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และมีมติใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดําเนินการสรรหากรรมการอิสระอีก 1 คน เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแตงตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ธนาคารมีนโยบายกําหนดระดับและองคประกอบของคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยคาตอบแทน
ดังกลาวไมสูงเกินความจําเปนและสามารถเทียบเคียงไดกับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกันโดยพิจารณาจากประสบการณ 
ความชํานาญ ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายนั้น
ทําใหแกธนาคาร คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของธนาคารสอดคลองกับผลการดําเนินธุรกิจของธนาคารและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงรายนั้น นโยบายคาตอบแทนของกรรมการมีความโปรงใสโดยไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 
ธนาคารเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงโดยมีรายละเอียดปรากฏใน
ขอ 9.4 และรายงานประจําปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

11. การประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวเปนการลวงหนา ในการประชุมแตละครั้งประธาน
กรรมการสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆอยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกทั้งคณะผูบริหารระดับสูง ใน
การนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็นอยางละเอียดถี่ถวน ธนาคารดําเนินการให
เลขานุการคณะกรรมการจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือนัดประชุม โดยระบุอยาง
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

ตามขอบังคับของธนาคารกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน ยกเวนกรณีที่มีวาระ
พิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยธนาคารไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ใหแกคณะกรรมการลวงหนาอยางนอยกอนการประชุม 7 วัน และจัดใหมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรครอบคลุม
ทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไวอยางมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ  

ในป 2549 ธนาคารไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทั้งส้ิน 6 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดใน
ขอบังคับของบริษัท  นอกจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารแลว  คณะกรรมการชุดยอยซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลในเรื่อง
ตางๆ ของธนาคารยังมีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ เชน ในรอบป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง และ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 11 ครั้ง ซึ่งสงผลใหกิจการของธนาคารดําเนินไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ   ทั้งนี้ รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละรายปรากฏในขอ 9.1 
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12. คณะกรรมการชุดยอย 

เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการบรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอธนาคารในรายละเอียด 
คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการหรือเสนอความเห็นขอเสนอแนะใหคณะกรรมการธนาคาร
ตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรมอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ หากจําเปน เปนคราวๆ ไป 
องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยปรากฏในขอ 9.1  

คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหคณะผูบริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอยชวยพิจารณา
ศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเรื่อง อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา  

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายหนาที่การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของธนาคารเปน
ประจําทุกปและรายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ และนําเสนอใหคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาตอไป คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและศึกษาหาความรู
เพื่อใหทันตอสถานการณของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานที่ดี คณะกรรมการไดมอบหมาย
หนาที่ในการกํากับดูแลกิจการประจําวันใหแกคณะกรรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่ตรวจสอบวาธนาคารมีการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการ กฎระเบียบของธนาคาร และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม คณะกรรมการ
ตรวจสอบดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน  หนวยงานตรวจสอบภายในของธนาคารเปนหนวยงานอิสระซ่ึงรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  รายละเอียดของการควบคุมภายในปรากฏในขอ 10.    ธนาคารจัดใหมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอโดยฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
แกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและเสนอแนะแนวทางแกไขตอผูบริหาร พรอมทั้ง
ติดตามผลและนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการธนาคาร  เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ผูตรวจสอบ
ภายในจะทําการหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบพรอมกับหาแนวทางแกไข  ความคืบหนาใน
การปรับปรุงขอบกพรองไดมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่องและเปนระบบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการสรุปรายงานตอคณะกรรมการธนาคารสม่ําเสมอ 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการธนาคารมีหนาที่จัดทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของธนาคารและเหตุการณสําคัญ 
ในรอบปใหผูถือหุนไดรับทราบ และรับผิดชอบตอการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดย 
คณะกรรมการบริหารและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินตอ 
ผูถือหุน คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัท
ยอยใหมีการจัดทําอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอตอ 
ผูลงทุนในการตัดสินใจลงทุน  คณะกรรมการธนาคารไดจัดทํารายงานดังกลาวและคณะกรรมการตรวจสอบไดออกรายงาน
เกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป  
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15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเสมอภาค โดยจัดตั้ง
สํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธขึ้น ทําหนาที่เผยแพรขอมูลของธนาคารใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห
หลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหการประชุมผูถือหุน
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรและชี้แจง
ขอมูลของธนาคารใหแกนักวิเคราะหและนักลงทุนทั่วไป พรอมเปดโอกาสใหซักถามขอมูลตางๆ อยางโปรงใส โดยมีประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และรองกรรมการอํานวยการ-กลุมงานบริหารสวนกลาง เขารวมการชี้แจงดวย ซึ่งในป 
2549 ธนาคารไดจัดใหมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) จัดใหผูบริหารพบนักวิเคราะหหลักทรัพยในประเทศ (Analyst Meeting) ทุก ๆ 3 เดือน เปนจํานวน 4 ครั้ง  

2) จัดแถลงขาวตอส่ือมวลชน 1 ครั้ง  

3) ผูบริหารไดใหขอมูลแบบตัวตอตัวแกนักลงทุนและนักวิเคราะหทั้งในประเทศและจากตางประเทศทั้งหมด 
73 ครั้ง ในจํานวนนี้ เปนการเขาพบสัมภาษณแบบตัวตอตัว 62 ครั้ง (one-on-one) และการประชุมทาง
โทรศัพท (Conference Call) 11 ครั้ง  

4)  ผูบริหารระดับสูงของธนาคารไดเดินทางไปพบผูถือหุน และนักลงทุนในตางประเทศ (Non-deal 
Roadshow) อีกจํานวน 5 ครั้ง ครอบคลุมประเทศตางๆ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เชน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฮองกง และสิงคโปร เปนตน 

นอกจากการใหขอมูลโดยผูบริหารของธนาคารดังขางตนแลว ธนาคารยังไดเผยแพรขอมูลของธนาคารตอ 
ผูลงทุนและสาธารณชนผานชองทางอื่นๆ เชน เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตธนาคาร (www.tisco.co.th) ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งตลอดป 2549 มี
การเขาชมเว็บไซตของธนาคาร จํานวน 526,479 ครั้ง โดยผูสนใจสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธไดผานทางเว็บไซต
และชองทางตอไปนี้ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : IR@tisco.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ : โทรศัพท 0 2633 6868 
  โทรสาร 0 2633 6818 

9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
ธนาคารไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆ และการไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอธนาคาร ซึ่งรวมถึงการที่
พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้ธนาคารไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและ
ขอบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของธนาคารไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ธนาคารมี
ระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ซึ่งกําหนดใหผูบริหารระดับสูง และพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
กับ บล. ทิสโก ซึ่งเปนบริษัทยอย และขออนุมัติผูบังคับบัญชาและฝายกํากับกอนทํารายการซื้อขาย หรือรายงานการซื้อขาย
หลังการทํารายการ แลวแตกรณี นอกจากนี้ธนาคารยังกําหนดหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายในซื้อขาย
หลักทรัพยของธนาคารในชวงเวลาตั้งแตวันทําการสุดทายของเดือนถึงวันที่งบการเงินของธนาคารไดรับการเผยแพรตอ
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สาธารณชนทุกเดือน โดยธนาคารมีมาตรการลงโทษหากพบวามีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนตามระเบียบ
ของธนาคาร 

9.7 บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,999 คน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) 

แบงเปนพนักงานประจํา 1,656 คน และพนักงานสัญญาจาง 343 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ในป 2549 จํานวนพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเพียง 28 คน หรือรอยละ 1.4 แมวาธุรกิจของธนาคารมี
การขยายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเชาซื้อ แตเนื่องจากโครงการบริหารทรัพยสินของบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
ส้ินสุดลงเมื่อเดือน มีนาคม 2549 จึงมีพนักงานครบสัญญาจาง จํานวน 128  คน   ในป  2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดจาย
คาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงิน 1,040,313,614.01 บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงนิทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ในชวง 3 ปที่ผานมา ธนาคารและบริษัทยอยไดมีการปรับโครงสรางคาใชจายพนักงานใหผันแปรตามผลการดําเนินงาน โดย
ในป 2547 2548 และ 2549 มีสัดสวนคาใชจายพนักงานผันแปรตอคาใชจายพนักงานทั้งหมดเทากับรอยละ 45 รอยละ 38 
และรอยละ 27 ตามลําดับ  

9.7.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของธนาคารและบริษัทยอย 
ธนาคารจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามกฎกระทรวง 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของพนักงานธนาคารและบริษัทยอย ซึ่งจะทําใหพนักงานมีเงินออมไวใชเมื่อ
เกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดังนั้นเพื่อใหพนักงานเขาระบบการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว พนักงานจะไดรับเงิน
ตอเมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทุน และไดนําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เขาเปนกองทุนจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานทิสโก ซึ่งจดทะเบียนแลว” พรอมทั้งมีขอบังคับของกองทุน เพื่อใหทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตางๆ ตั้งแตการเขา
เปนสมาชิกจนถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน 

เงินสะสม สมาชิกจะจายเงินสะสมเขากองทุน โดยใหนายจางหักจากคาจาง แลวนําสงเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 
ของคาจางตลอดไป หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิก
สามารถแจงเปล่ียนแปลงการหักเงินสะสมไดปละ 1 ครั้ง  

เงินสมทบ นายจางจายเงินสมทบใหแกกองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนตามอายุงานในอัตรา
รอยละของคาจาง ดังนี้ 

 

สายงานหลัก 31 ธ.ค. 2548 (คน) 31 ธ.ค. 2549 (คน) 
1. ธุรกิจสินเชื่อ 285       215 
2. ธุรกิจเชาซื้อ 959         1,040 
3. ธุรกิจหลักทรัพย 249                 234 
4. ธุรกิจจัดการกองทุน 149               144 
5. ธุรกิจอื่นๆ 97                 119 
6. สายสนับสนุนและปฏิบัติการ 232               247 

รวม 1,971 1,999 
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จํานวนปที่ทํางาน อัตราเงินสมทบของนายจาง (%) 

ปที่ 1 5 
ปที่ 2 6 
ปที่ 3 7 
ปที่ 4 8 
ปที่ 5 9 
ปที่ 6 และปตอๆ ไป 10 

กองทุนยังไดจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจาก
การแตงตั้งของนายจาง  กรรมการแตละทานจะอยูในวาระคราวละ 2 ป และกรรมการที่ตองออกตามวาระ สามารถกลับเขา
มาเปนกรรมการไดอีก หากไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งแลวแตกรณี คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด 

ในป 2545  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดตามความตองการ และเหมาะสมมาก
ที่สุด ธนาคารจึงไดจดทะเบียนกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน โดยใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการออม 
ซึ่งจดทะเบียนแลว” และไดเปล่ียนชื่อกองทุนเดิม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก ซึ่งจดทะเบียนแลว” เปน “กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยทั้ง 2 กองทุนจะแตกตางกันในเรื่องของนโยบายการ
ลงทุนเทานั้น และธนาคารยังเปดโอกาสใหสามารถโอนยายกองทุนไดปละ 1 ครั้ง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีสมาชิกทั้งส้ิน  
1,121 คน ขนาดของกองทุน  599,864,089.62 บาท  และ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการออม ซึ่งจดทะเบียน
แลว” มีสมาชิกทั้งส้ิน  461  คน ขนาดของกองทุน  217,773,094.90 บาท 

9.7.2 นโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและเอกลักษณของกลุมทิสโก  ในป 2549 ธนาคารและบริษัทยอยไดกําหนดนโยบายทั่วไป

ดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
และความตอเนื่องสม่ําเสมอของงาน เชน ระบบการบริหารโครงสรางเงินเดือน ระบบการจายเงินเดือน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
พนักงานเบื้องตน  ในขณะเดียวกันธนาคารและบริษัทยอยไดกระจายอํานาจเพื่อเปดโอกาสใหสายงานธุรกิจแตละสายได
ดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลของตนอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของแตละบริษัท
ภายในแนวนโยบายทั่วไปดังตอไปนี้ 

1. หลักในการปฏิบัติตอบุคคลของทิสโก (Principles of Dealing with People at TISCO Group) 

เนื่องจากการสรางภาพลักษณความเปนมืออาชีพและนาเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความสําคัญอยางยิ่ง ธนาคารจึง
ไดวางแนวคิดคานิยมเพื่อหลอหลอมและสรางบุคลากรของทิสโกใหมีทัศนคติเฉพาะที่เหมาะสมกับคานิยมของธนาคารพรอม
สะทอนถึงพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีสวนสงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ 4 ประการของธนาคาร มีดังตอไปนี้  

• ลูกคาเปนหลัก (Customer Priority) 
• ซื่อสัตยมีคุณธรรม (Integrity) 
• สรางผลงานที่นาเชื่อถือ (Reliability) 
• เชี่ยวชาญอยางผูนํา (Mastery) 
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2. การวาจางพนกังาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจในขณะเดียวกับการดํารงวัฒนธรรมของกลุมทิสโกไว กลุมทิสโกจึง
ใชขีดความสามารถ 3 ประการเปนเกณฑในการวาจางพนักงาน ไดแก ขีดความสามารถดานองคกร (Organisational Core 
Competencies) ขีดความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเปนผูนํา 
(Leadership Competencies)  ทั้งนี้ ธนาคารจะวาจางพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกตองเหมาะสม
ซึ่งจะชวยใหพนักงานเหลานั้นสามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทํางานรวมกับธนาคารในระยะยาวได 

เพื่อใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ธนาคารมีนโยบายที่จะไมพิจารณาวาจางญาติสนิท และสมาชิกใน
ครอบครัวของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารของธนาคารในกลุมทิสโก รวมถึงเจาหนาที่อาวุโส
ที่มีอํานาจบริหารดวย โดยฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แตการ
ตัดสินใจวาจางเปนความรับผิดชอบของผูบริหารในสังกัดนั้นๆ 

ธนาคารมีนโยบายเลื่อนตําแหนง หรือโยกยายตําแหนงจากภายในองคกรในกรณีที่มีตําแหนงวาง  อยางไรก็ดี 
ผูบริหารและฝายทรัพยากรบุคคลก็มีหนาที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคกรที่มีความรู ความสามารถ หากพิจารณา
เห็นวามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหอยูในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม
จะตองมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเขากับวัฒนธรรมของทิสโกไดอยางกลมกลืน 

3. การทํางานที่ทสิโก (Employment at TISCO Group) 

เพื่อสงเสริมมาตรฐานสูงสุดของความเปนบรรษัทภิบาล ธนาคารไดกําหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business 
Code of Conduct) ขึ้นเพื่อแสดงความมุงมั่นในการเปนพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑเหลานี้จะตองไดรับการเคารพและ
ปฏิบัติตามในทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝายบริหารจะดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑเหลานี้ในทุกระดับชั้น  ซึ่งพนักงานที่ไมปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกลาวจะไมสามารถทํางานกับ
ธนาคารตอไปและจะตองถูกขอใหออกจากธนาคาร 

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

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

การสรางคุณคาบุคคลเริ่มตนจากคุณภาพของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และสภาพแวดลอมของกลุมทิสโก ดังนั้น การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแตการคัดเลือกพนักงานใหม
จนถึงการเลื่อนตําแหนง การพัฒนาอาชีพการทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหนง ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหา
เครื่องมือในการประเมินใหในระดับบริษัท และหนวยธุรกิจแตละหนวยมีอิสระในการปรับใชเครื่องมือดังกลาวภายใตคําแนะนํา
ของฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของแตละแหง  โดยสามารถรักษามาตรฐาน
คุณภาพบุคคลขององคกรไวไดในขณะเดียวกัน 
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4.2 การพัฒนาบุคคล 

เพื่อใหองคกรมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดจึงถือเปน
นโยบายที่สําคัญของทิสโก เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู ธนาคารจึงมีนโยบายสนับสนุนใหมีการพัฒนาทั้งในสวนของความ
ตองการขององคกรและการพัฒนาสวนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการเรียนรูโดยตนเอง
อยางตอเนื่อง วัฒนธรรมในการเรียนรูของพนักงานนี้จะสงผลให  ทิสโกพัฒนาเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง
ตอไป 

ในระดับบริษัท ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหความรูและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชนในการ
แขงขันของบริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหคําแนะนําในดานเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อใหการ
เรียนรูและการพัฒนาตนทุนดานบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการเพิ่มคาใหกับธุรกิจโดยรวม ฝายทรัพยากรบุคคลยัง
มีหนาที่เก็บบันทึกความรูและทักษะความสามารถของหนวยธุรกิจตาง ๆ ในกลุมทิสโกไวดวย 

5. การบริหารความกาวหนาทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเปนแรงกระตุนสําหรับพนักงานและเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร พนักงานทุกคนมีโอกาส
กาวหนา ในชีวิตการทํางานทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุมทิสโกเนนเรื่อง “การเลื่อนตําแหนงจากภายใน” สําหรับ
ตําแหนงงานที่วางอยู ยกเวนในกรณีที่ภายในองคกรไมมีผูที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก 

ธนาคารเปดกวางสําหรับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานในทุกระดับชั้นภายในกลุมทิสโกทั้ง
ภายในหนวยธุรกิจเดียวกันและขามหนวยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานระหวาง  
หัวหนาสายงานและพนักงานจะตองกระทําอยางเปดเผยเพื่อความโปรงใสและเพื่อใหความคาดหวังเปนที่เขาใจโดยชัดเจน 

6. การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวัตถุประสงคเพื่อสรางใหพนักงานมีความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาและเพื่อ
สรางสัมพันธภาพและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางหัวหนาและผูปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเปนความ
รับผิดชอบอันสําคัญของหัวหนาทุกคนที่มีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล การใหคําแนะนําและการชี้แนะแนวทางอยาง
สมํ่าเสมอเปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและในการชวยใหพนักงานไดพัฒนาทักษะความสามารถของตน การ
บริหารผลงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเนนการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการเปนความรับผิดชอบหลักของ
หัวหนาทุกคน โดยหัวหนาจะตองมีความตั้งใจ และความสามารถในการใชระบบและวิธีการบริหารผลงาน ซึ่งองคประกอบของ
ระบบและวิธีการบริหารผลงานไดแสดงไวในแนวทางและคูมือปฏิบัติซึ่งประกอบนโยบายนี้ โดยฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่
พัฒนาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมือปฏิบัติดังกลาว 

7. คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

ธนาคารถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดที่ธนาคารจะตองดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิต เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข ธนาคารจึงไดจัดใหมีการตรวจรางกายพนักงานประจําทุกป เพื่อใหพนักงานได
ทราบถึงสุขภาพของตนเองและจะไดรีบรักษาโรคไดทันหากพบสิ่งผิดปกติในรางกาย พนักงานที่รักการออกกําลังกาย ธนาคาร
ก็ไดจัดตั้งชมรมตางๆ เชน ชมรมแอโรบิค  ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมกอลฟ เปนตน  นอกจากนี้ 
ธนาคารยังไดทําประกันชีวิตและประกันการเดินทางใหกับพนักงานทุกคน  และจัดใหมีการซอมหนีไฟทุกป โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเปนผูดูแล และยังมีคณะกรรมการสวัสดิการที่ทําหนาที่ควบคุมดูแล และ
เสนอแนะในเรื่องสวัสดิการระหวางธนาคารกับพนักงานอีกดวย 
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กลุมทิสโกมีนโยบายในการใหคาตอบแทนที่ดี มีโครงสรางที่เปนธรรมและมีผลในการจูงใจใหกับพนักงาน 
คาตอบแทนพนักงานจะมีดวยกันหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน อุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน 
โดยคาตอบแทนดังกลาวรวมถึงเงินเดือน  โบนัส  เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึงประกันสังคม  คารักษาพยาบาล 
และผลประโยชนสวัสดิการอื่น ๆ 

กลุมทิสโกใชระบบการบริหารคาจางแบบ Broad Banding เพื่อความสะดวกในการดําเนินงานขององคกรที่มีการ
แบงระดับชั้นนอย ระบบนี้มีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได โครงสรางของ
ระบบนี้ทําใหมีความยืดหยุนมากพอที่จะใหรางวัลตอบแทนแกผลงานและความชํานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของ
พนักงานทั้งในระดับผูเชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป 

ในการกําหนดคาตอบแทนจะใชระดับคาตอบแทนภายนอกและขอกําหนดดานความเปนธรรมภายในของธนาคาร
เปนเกณฑ หัวหนาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการเสนอคาตอบแทนใหกับพนักงานของตนภายใตกรอบนโยบายของธนาคาร
โดยคํานึงถึงสภาพตลาดภายในประเทศ  ผลงาน  ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาของพนักงานแตละคนโดยหัวหนาทุกคนมี
หนาที่แจงคาตอบแทนของพนักงานแตละคนตามขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานดวยความถูกตอง ชัดเจน และโปรงใส 
โดยความชวยเหลือและสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล 

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

กลุมทิสโกใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานในกรณีดังตอไปนี้ 

7.1 คาตอบแทนตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 

งานทุกตําแหนงในกลุมทิสโกมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบไวในระบบ Broad Banding 
งานแตละตําแหนงมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนไวซึ่งเปนผลจากการสํารวจขอมูลของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทัด
ฐาน (Benchmarking)  ผูทํางานจะไดรับคาตอบแทนภายในขอบเขตอัตราคาตอบแทนของงานตาม Band นั้น ๆ 

คาตอบแทนของพนักงานแตละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู พฤติกรรม ทัศนคติ และศักยภาพในการมี
สวนสงเสริมธุรกิจ  โดยจะมีการประเมินผลและใหรางวัลสําหรับการพัฒนาระดับขีดความสามารถ หัวหนาสายงานมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการประเมินพนักงานในทีมของตนเพื่อใหไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

7.2 คาตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงคและเปาหมายผลงานของพนักงานแตละคนจะกําหนดและตกลงกันในตอนตนป พนักงานที่
สามารถทําไดตามเปาหมายมีสิทธิไดรับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่ธนาคารประกาศ
กําหนด 

ประเภทธุรกิจที่แตกตางกันในกลุมทิสโกสามารถไดรับคาตอบแทนในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามที่ฝาย
บริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร  และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลสําเร็จของธุรกิจ 
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8. การดําเนนิการดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานแรงงานอยางเครงครัด การดําเนินการใดๆ ทั้งหมดในดาน
ทรัพยากรบุคคลของธนาคารและบริษัทยอยในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูที่ฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถ
จัดการไดอยางถูกตองเหมาะสม นโยบายและ/หรือการดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงานของ
ประเทศจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมัติ 

การเก็บบันทึกขอมูลเก่ียวกับพนักงานของธนาคารและบริษัทยอยจะรวมอยูท่ีฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป การโอนหรือเปล่ียนสถานะภาพของพนกังานในหนวยธุรกิจใดภายใน
กลุมทิสโกจะตองดําเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 

9. การวางแผนสบืทอดตําแหนง (Succession Planning) 

เพื่อเปนการเตรียมองคกรใหพรอมสําหรับอนาคต งานในตําแหนงสําคัญๆ ทั้งหมดจะตองมีการพัฒนาตัวผูสืบทอด
ตําแหนงและมีการวางแผนการพัฒนาไวโดยละเอียด การวางแผนรับชวงงานจะกํากับดูแลโดยประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการอํานวยการ   โดยการสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล 

สําหรับงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการธนาคารจะ
ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อกล่ันกรองและประเมินตัวผูสืบทอดตําแหนงโดยการสนับสนุนของประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการอํานวยการ และฝายทรัพยากรบุคคล 

9.7.3 งานดานการพัฒนาองคกร 

1. โครงการเเลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (Knowledge Sharing Program) 

เนื่องจากธนาคารเปนองคกรที่สงเสริมพนักงานใหรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในป 2549 
ธนาคารไดจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Session ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหพนักงานไดเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูเเละประสบการณซึ่งกันและกันในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนทั้งในดานการดําเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางาน โดย
คัดเลือกหัวขอเรื่องมาจากพนักงานอาสาสมัครเปนผูนําในการบอกเลาในแตละครั้ง เชน ขอคิดที่ไดจากหนังสือ ประสบการณ
และเคล็ดลับการทํางานใหประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเองและความคิดสรางสรรค เปนตน โดยเปดโอกาสใหพนักงาน
ผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดคานิยมความกลาคิดกลาพูดและกลาทําใน
ส่ิงที่ถูกตองและเหมาะสมอีกดวย มีพนักงานเขารวมเปนผูบอกเลาประสบการณจํานวน 40 คน และมีผูเขารวมฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งส้ิน  900 คน 

2. โครงการเสริมสรางความมีประสทิธิผลสูง (7 Habits Briefing Program) 

องคกรจะประสบความสําเร็จไดนั้น เกิดจากการขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงมีความเชื่อวา
การพัฒนาหรืออบรมบุคลากรจําเปนตองเนนที่การพัฒนาพื้นฐานของความเปนผูนํา และความมีประสิทธิผลสวนบุคคล 
(Private Victory) ตอเนื่องดวยการพัฒนาความเปนผูนําและความมีประสิทธิผลในสังคม (Public Victory) ดวยหลักฝกอบรม
ใหพนักงานมี "เจ็ดอุปนิสัย" สําคัญตามหลักของ Franklin Covey ที่ตองการสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหเปนผูมีประสิทธิผล
สูงเพื่อเปนพื้นฐานอันแข็งแรงขององคกรที่จะสามารถกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมั่นคง  ทั้งนี้ ในป 2548 ธนาคารได
กอตั้งชมรมผูมีประสิทธิภาพสูงเพื่อเปนการแบงปนประสบการณทางตรง ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรูแบบ Three Person 
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Sharing ตามแนวทาง 7 อุปนิสัยผูมีประสิทธิผลสูงภายในกลุมสมาชิกชมรมซึ่งอยูในระดับหัวหนาหนวยงานจํานวนทั้งส้ิน 30 
คน ดังนั้นเพื่อขยายผลในวงกวางโดยเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมอยางทั่วถึง 

ระหวางป 2549 ธนาคารไดจัดการสัมมนา “เจ็ดอุปนิสัยสูความเปนผูมีประสิทธิผลสูง” ขึ้น โดยเปดโอกาสให
พนักงานเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยแกไข ปรับเปล่ียน ยกเลิก พฤติกรรม และความคุนเคยที่ไมมีประสิทธิผล สรางทัศนคติที่ดีใน
การทํางาน สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และการพัฒนาความสัมพันธกับผูอื่น ตลอดจนการสรางความสมดุลยในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว ครอบครัว และการทํางานอีกดวย โดยมีพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งสํานักงานใหญและสาขาตางจังหวัดจํานวน
ทั้งส้ิน 1,200  คน 

3. โครงการเสริมสรางศักยภาพสําหรับสาขาตางจังหวัด (Performance Improvement Program) 

ในป 2549 ธนาคารยังคงดําเนินการสานตอทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ ไดแก การทํา Balanced Scorecard 
การสราง Strategy Map และการใช KPI สูการปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง โดยผูบริหารระดับสูงไดกําหนดแผนกลยุทธประจําปที่
มุงตรงสูวิสัยทัศน ถายทอดลงมายังทุกสายธุรกิจ และส่ือสารถึงพนักงานทุกคนเพื่อใหสามารถกําหนดแผนปฏิบัติงาน และ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่สอดคลองเละชวยใหกลยุทธขององคกรนั้นบรรลุผลสําเร็จ  

นอกจากนั้น ธนาคารไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Performance Improvement Workshop โดยเฉพาะสําหรับ
ตัวแทนพนักงานจาก 14 สาขาตางจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใหพนักงานเกิดความเขาใจในวิสัยทัศน และกลยุทธขององคกรอยาง
ชัดเจน และมีความสามารถที่จะทําการกําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานเฉพาะของแตละสาขาที่สอดคลองตอสภาพ
เศรษฐกิจและการแขงขันในทองถิ่นที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและกลยุทธหลักขององคกรโดยรวม เกิดความเขาใจในบทบาท
ของตนเองชัดเจนขึ้นและสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความคาดหวังขององคกร อีกทั้งเปนการกระตุนใหเกิดบรรยากาศใน
การทํางานที่มุงเนนศักยภาพและผลงานสูงอีกดวย  

4. โครงการเสริมสรางประสิทธิผลขององคกร (Effectiveness Development Program) 

ในป 2549 ธนาคารไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานตางๆ ไดแก การนําเสนอธุรกิจอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหพนักงานมีความรูและทักษะในการนําเสนอทาง
ธุรกิจ (Effective Business Presentation) การนําเสนอสินคาและบริการอยางมืออาชีพสําหรับพนักงานสายธุรกิจสินเชื่อราย
ยอย (Cross Selling Workshop for Retail Marketing Personnel) และการประชุมอยางมีประสิทธิผล (Effective Meeting) 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลยุทธสูการปฏิบัติ (Leadership Execution Capability Development Program) 

ธนาคารตระหนักเปนอยางดีวาปจจัยสําคัญที่ทําใหกลยุทธและเปาหมายขององคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น  ขึ้นอยู
กับคุณภาพของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูผูนํา ผูมีความรับผิดชอบสูงสุดในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติการกํากับดูแลในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และผลักดันบุคลากรใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใน
ทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมายที่วางไว 

ดังนั้นธนาคารจึงไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาทางดานการพัฒนาผูนําซึ่งเปนองคกรที่มีชื่อเสียงและไดรับความ
เชื่อถือจากภายนอกมาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลยุทธสูการปฏิบัติ (Leadership & Execution Capabilities 
Development Workshop) รวมทั้งจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความสามารถขององคกรในการ
บริหารแผนกลยุทธสูความสําเร็จ โดยสุมจากพนักงานจากหนวยงานสายธุรกิจตางๆจํานวนทั้งส้ิน 225 คน  และแบบสอบถาม
เพื่อประเมินศักยภาพของผูนํา 360 องศา (360 Degree Assessment) เพื่อนําผลสรุปที่ไดมาใชในการดําเนินการสัมมนาเชิง
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ปฏิบัติการอยางเขมขน (Intensive Workshop) สําหรับผูบริหารระดับสูงและหัวหนาหนวยงานหลักที่ไดรับการเลือกสรร เพื่อ
เปนกําลังหลักในการสรางผลสําเร็จใหองคกรตอไป 

6. กิจกรรมเสริมสราง Internal Branding ขององคกร (Brand Action: Internal Branding Workshop) 

ธนาคารและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางคานิยมของตราสินคา (Brand Values) ของธนาคาร 
โดยมุงการสรางตราสินคาจากภายในองคกร หรือ Internal Branding โดยมุงเนนการปลูกฝงทัศนคติ และถายทอดออกมาเปน
พฤติกรรมของพนักงาน ผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Brand Action: Internal Branding Workshop  

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหแตละหนวยงานไดทําความเขาใจในองคประกอบที่สําคัญ และการสรางตราสินคา 
ตลอดจนสามารถวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน และพฤติกรรมของพนักงานในหนวยงานเอง อันสะทอนการ
เสริมสรางตราสินคา (Brand) ของธนาคาร โดยไดมุงเนนที่โครงสรางคานิยมของตราสินคา (Brand Values) ทั้ง 4 ตัว ไดแก 
Mastery (ความชํานาญ เชี่ยวชาญอยางผูนํา)  Reliability (สรางผลงานที่เชื่อถือได)  Integrity (ซื่อสัตย มีคุณธรรม) และ 
Customer Priority (ถือลูกคาเปนหลัก)  รวมทั้งสราง Brand Action Plan เฉพาะสําหรับหนวยงานของตนเองพรอมกําหนด
ระยะเวลาที่คาดวาจะเริ่มและดําเนินการแลวเสร็จดวย  โดย Brand Action Plan 3 อันดับแรกที่มีความสําคัญและมผีลตอ
ธุรกิจมากที่สุดจะไดรับการระบุเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators) ที่แตละหนวยงานจะตองรับไป
ดําเนินการ หลังจากนั้นแผนกพัฒนาองคกรจะติดตามผลการดําเนินงานตาม Action Plan ของแตละหนวยงานเพื่อรับทราบ
ถึงความคืบหนา ปญหาหลังจากการดําเนินการและผลตอบรับที่ได เพื่อหาทางรักษาใหคงอยูและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป 

7. กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคานิยมและความเปนผูนําขององคกร (Brand Values Camp) 

วัตถุประสงคของ กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคานิยมและความเปนผูนําขององคกร หรือ Values Camp คือการเนนย้ํา
ใหพนักงานแสดงออกซึ่งคานิยมของพนักงานในองคกร หรือ Corporate Personal Values เดิมที่ไดส่ือสารไปเมื่อปที่ผานมา 
และเสริมสรางดวยคานิยมของตราสินคา หรือ Brand Values ของธนาคาร รวมถึงมุงเนนเพื่อสรางความเปนผูนํา และ
ความคิดในเชิงกลยุทธใหเกิดกับพนักงาน โดยผานการทํากิจกรรมรวมกันเปนทีมงานทั้งส้ิน 11 ครั้ง แตละครั้งมีพนักงานเขา
รวม 50 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 550 คน 

กิจกรรม Values Camp นี้เปนกิจกรรมที่นําพนักงานออกไปเรียนรูนอกสถานที่ในสถานการณ และทรัพยากรที่
จํากัด พนักงานจะไดเรียนรูเนื้อหาที่ธนาคาร ตองการนําเสนอผานการเรียนรูดวยตัวเอง (Learning by doing) และการระดม
สมองเพื่อแลกเปลี่ยนความรูของแตละคน นํามาแปลงเปนความรูของกลุม โดยภายหลังที่แตละกิจกรรมเสร็จส้ินจะมีการสรุป
การเรียนรูของแตละคนและของกลุม (Debriefing) นอกจากนี้ พนักงานจะไดเรียนรูการทาํงานเปนทีม และการปรับตัวเมื่ออยู
รวมกับคนหมูมาก ทําใหพนักงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชในบรรยากาศของการ
ทํางานจริง 

8. สนับสนุนวัฒนธรรมของการเรียนรูดวยตนเองผานมุมหนังสือ Sharpen The Saws และ OD Homepage 

หนวยงานพัฒนาองคกรไดจัดมุมหนังสือ หรือ Sharpen The Saws Corner เพื่อเปนชองทางสนับสนุนใหพนักงาน
หาความรูไดดวยตนเอง โดยมีหนังสือไวบริการในหลากหลายหมวด เพื่อสรางใหเกิดทัศนคติที่ดีในการทํางาน และเสริมความรู
เพื่อใหการทํางานในปจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และอีกหนึ่งชองทางที่พนักงานสามารถเขามาศึกษาความรูไดดวยตนเองไดแก ชองทางของ Intranet ในองคกร 
หรือ OD Homepage ซึ่งในประกอบไปดวยคอลัมนที่นาสนใจ เชน คอลัมน 7 Habits of Highly Effective People ซ่ึง
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เกี่ยวของกับการสรางอุปนิสัยทั้งเจ็ด และคอลัมน Corporate Values กับรายละเอียดของคานิยมของตราสินคา (Brand 
Values) ของธนาคาร เปนตน 

นอกจากนี้หนวยงานพัฒนาองคกรยังใช ชองทางของOD Homepage เพื่อส่ือสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
เกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมตางๆ ของแผนก ซึ่งถือเปนชองทางที่สามารถเขาถึงพนักงานสวนใหญ และเปนชองทางที่มี
ประสิทธิภาพชองทางหนึ่ง 

9.7.4 งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) 

ป 2549 เปนปที่ธนาคาร มุงเนนการขยายฐานลูกคา การเพิ่มผลผลิต และการปรับเปล่ียนแนวคิดในการทํางานโดยให
ความสนใจกับแนวคิดเรื่อง Customer Centric ที่เต็มรูปแบบมากขึ้น ดังนั้น การจัดหลักสูตรฝกอบรมสัมมนาตางๆ จึงเปนไป
เพื่อสนับสนุนทิศทางและเปาหมายของธนาคารเปนหลัก ซึ่งที่ผานมา ธนาคารไดจัดฝกอบรมพัฒนาพนักงานภายใตโครงการ
ตางๆ ไดแก การฝกอบรมความรูพื้นฐานและทักษะเฉพาะงาน การฝกอบรมตามนโยบายประจําป 2549 การริเริ่มโครงการ
พนักงานที่มีศักยภาพสูงเปนพิเศษ (Talent Management) และโครงการพัฒนาผูบริหารฝกหัด (Executive Trainee) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การฝกอบรมความรูพ้ืนฐาน และทักษะเฉพาะงาน 

ป 2549 นี้ ธนาคารมีการจัดอบรมความรูพื้นฐานตางๆ ใหกับพนักงานทั่วไปและพนักงานที่เขาใหม เพื่อเปนการ
ปรับพื้นฐานความรู ความเขาใจที่จําเปนตอการทํางานในธนาคาร และเพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ รวมถึงการเสริมสรางความคิดที่หลากหลาย อันจะชวยใหพนักงานมีความรอบรู สามารถนําไปใชประกอบการ
คิดเชิงสรางสรรค รวมถึงการประเมินสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีหลักการและเหตุผล โดยหลักสูตรที่
หนวยงานพฒันาบุคลากรจัดใหกับพนักงานแบงไดเปน 3 ชองทาง คือ การจัดอบรมแบบชั้นเรียน  การจัดอบรมหลักสูตร
ทางไกลผานดาวเทียม และการจัดอบรมผานระบบ e-Learning 

ในสวนของการฝกทักษะเฉพาะงาน หนวยงานตางๆ จะมีแผนการอบรมเสริมสรางความรูใหกับบุคลากรที่แตกตาง
กัน โดยหนวยงานพัฒนาบุคลากรจะจัดหาหลักสูตรใหตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน  ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายใน
ตามความตองการของแตละหนวยงาน ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพ สําหรับพนักงานหนาเคานเตอรธนาคาร การพัฒนา
บุคลิกภาพของพนักงานดานการตลาด การตรวจพาสปอรต การสืบคนขอมูลลูกคา และกิจกรรมเสริมสรางทีมงาน เปนตน 
และการจัดสงพนักงานไปเขารวมการอบรมสัมมนาที่จัดโดยสถาบันภายนอก เชน Basel II, Risk Management, E-Banking 
and Payment System, Portfolio Management and Performance Measurement 

2. การฝกอบรมตามนโยบายประจําป 2549 

นโยบายดานพัฒนาบุคลากรประจําป 2549 กําหนดใหพนักงานทุกคนเขาอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ดําเนินงานตามโครงการหลักขององคกร 2 โครงการ ไดแก โครงการ Cross Selling ซึ่งชวยใหพนักงานรูจักผลิตภัณฑที่สําคัญ
ของธนคารและบริษัทยอยเพื่อนําเสนอใหแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และโครงการกิจกรรมขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิต 
(Suggestion System) เพื่อใหพนักงานทราบถึงลักษณะตางๆ ของขอเสนอแนะ พรอมทั้งการฝกเขียนขอเสนอแนะที่มี
ประสิทธิภาพตอองคกร 
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3. โครงการพนักงานที่มีศักยภาพสูงเปนพิเศษ (Talent Management) 

ปนี้เปนปที่กลุมทิสโกไดกําหนดใหหัวหนางานไดดูแลพนักงานที่จัดเปนพนักงานที่มีศักยภาพสูงเปนพิเศษ ดวย 
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนในยุคปจจุบัน ทั้งเรื่องของงานและความสนใจ  ดังนั้นเพื่อใหหัวหนางานมีแนวทางในการ
ดูแลรักษาพนักงานดังกลาว จึงจัดใหมีการอบรมหัวขอการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและหัวหนาสามารถระบุพนักงานที่
มีศักยภาพสูง พรอมจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเหลานี้ได 

4. โครงการพัฒนาผูบริหารฝกหดั (Executive Trainee) 

ธนาคารจัดใหมีโครงการพัฒนาผูบริหารฝกหัด (Executive Trainee) มาอยางตอเนื่อง ดวยเล็งเห็นวาการพัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพเปนส่ิงสําคัญ พนักงานที่ไดเขาโครงการนี้สวนหนึ่งไดรับการคัดเลือกมาจากพนักงานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทและมีศักยภาพ และอีกสวนหนึ่งมาจากพนักงานที่มีประสบการณการทํางานในทิสโกและมีภาวะผูนํา ผูรับ
การอบรมจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจตางๆ ของทิสโก กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key success 
factor) และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการแบงปนประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ทั้งจากวิทยากรระดับ
หัวหนาในกลุมและวิทยากรผูทรงคุณวุฒิภายนอก อันจะชวยใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค สามารถวิเคราะหรอบรูใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อหลอหลอมใหเปน ”TISCO Officer”  และเตรียมพรอมที่จะเปนผูบริหารของทิสโกในอนาคต 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 การปรับโครงสรางการถือหุน 

ตามที่ธนาคารไดยื่นคําขออนุญาตปรับโครงสรางการถือหุนเปนแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยจัดตั้งบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้งและเปนบริษัทแมของกลุมทิสโกแทนธนาคาร ตอธนาคารแหงประเทศไทยแลวตั้งแตวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2548  โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดเห็นชอบแผนการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาว และไดเสนอเรื่องตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 นั้น   

ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนังสือ ที่ ธปท.ฝกต. (21) 84/2550 เรื่อง การขอจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงินและขอ 
ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 แจงวาธนาคารแหงประเทศไทยขอยุติการพิจารณาแผนการ
ดังกลาว เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมผอนผันใหบริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนในธนาคาร  

ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งนั้น บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะเปน
บริษัทโฮลดิ้ง และเปนบริษัทแมของกลุมทิสโก ถือหุนในธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด   
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และบริษัทยอยอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดความ
ตองการเงินกองทุน และโอกาสทางธุรกิจ แตเนื่องดวยธนาคารแหงประเทศไทยไดยุติการพิจารณาการปรับโครงสรางดังกลาว 
ดังนั้น ธนาคารจึงกลับมาใชโครงสรางเดิมที่มีธนาคารเปนบริษัทแมของกลุมทิสโก ถือหุนในบริษัทยอยตางๆ และจะยื่นขอ
อนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision)  

ในการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจการเงินตามหลักเกณฑการกํากับดูแลแบบรวมกลุม ธนาคารจะไดพิจารณาจัด
กลุมที่จะยังเอื้อตอธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการจัด
โครงสรางการถือหุนแบบบริษัทโฮลดิ้ง  ซึ่งหมายถึงธนาคารยังสามารถดําเนินธุรกิจและดํารงนโยบายการจายเงินปนผลได
ตามแผนงานที่ธนาคารไดวางไวในการจัดกลุมแบบบริษัทโฮลดิ้ง 

6.2 การขยายชองทางในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อเปนการขยายการบริการใหแกลูกคาและเพื่อเปนการยกระดับการใหบริการลูกคาใหครอบคลุมความตองการของ
ลูกคาอยางครบวงจรและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ภายในป 2550 ธนาคารจึงมีโครงการที่จะขยายสาขาอีกประมาณ 10-15 สาขา 
ทั่วประเทศ โดยจะเลือกทําเลที่ตั้งที่เปนจุดยุทธศาสตรของแตละพื้นที่ และจะมุงเนนถึงกลยุทธที่จะนําไปสูการขยายฐานลูกคา
และเพิ่มปริมาณธุรกิจในดานการระดมเงินฝากและการปลอยสินเชื่อใหแข็งแกรงขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังคํานึงถึงการ
ใหบริการอันเปนเลิศแกลูกคา โดยจะดําเนินการคัดเลือกพนักงานที่เปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางดานผลิตภัณฑทาง
การเงินไวคอยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ณ สาขาตางๆ อยางทั่วถึง  อันจะสงเสริมใหธนาคารสามารถดํารงศักยภาพใน
การขยายธุรกิจภายใตแนวโนมสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันไดอยางดีเยี่ยมตอไป 

นอกจากจะมีโครงการขยายสาขาในป 2550 แลว ธนาคารยังมีโครงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการผาน
เครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งไดมีการดําเนินการบางสวนในป 2549 ไปแลว คือการเขารวม ATM Pool อันเปนการเพิ่มการอํานวยความ
สะดวกใหลูกคาสามารถทํารายการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มไดทั่วประเทศ และในป 2550 นี้ ธนาคารจะยังคงดําเนินการเพิ่ม
จํานวนเครื่องเอทีเอ็มอยางตอเนื่อง เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาซึ่งมีอยูทั่วประเทศอยางทั่วถึง 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารและบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 10 คดี เปน
คดีแพง 9 คดี และคดีอาญาอีก 1 คดี รวมมูลคดีประมาณ 151 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน  ทั้งนี้ ไมมี
คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยแตประการใด โดยในจํานวนขางตนประกอบดวย 3 คดีที่เกิด
จากการประกอบธุรกิจบริหารการจัดเก็บหนี้ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด ซึ่งธนาคารมีขอตกลงในการไดรับ
ชดเชยความเสียหายที่ธนาคารไดรับ (ถามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด และอีก 3 คดีที่ธนาคารไดรับการยกฟอง
โดยศาลชั้นตนและ/หรือศาลอุทธรณแลว แตโจทกยังอุทธรณหรือฎีกาตอ ทั้ง 6 คดีดังกลาวมีมูลคดีรวมกันประมาณ 141 ลาน
บาท สําหรับ 4 คดีที่เหลือประกอบดวย 1 คดีที่ธนาคารอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนที่ใหธนาคารชําระคาเสียหาย
จํานวน 0.8 ลานบาท และอีก 3 คดีที่ยังอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินคดีและยังไมไดรับคําพิพากษาซึ่งมีมูลคดีรวม
ประมาณ 3 ลานบาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.29.2 คดีฟองรอง ทั้งนี้ ฝายบริหารของ
ธนาคารและบริษัทยอยคาดวา ธนาคารและบริษัทยอยจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองและกรณี
การถูกเรียกรองคาเสียหายดังกลาวขางตน 
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8. โครงสรางเงินทุน  

8.1 หลักทรัพย 

8.1.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน : 11,002,000,000 บาท  

ทุนชําระแลว : 7,264,047,500 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ 541,277,120 หุน และหุนบุริมสิทธิ 185,127,630  
หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท 

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต 

1. ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงิน 
ปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย 

แมธนาคารไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด ธนาคารอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
ตามอัตราที่กําหนดในวรรคกอนก็ได 

ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่ธนาคารประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
ยอนหลังสําหรับปที่ธนาคารมิไดประกาศจาย 

2. เมื่อมีการชําระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุนสามัญเทากับ
มูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิที่แตละรายถือ 

กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดในวรรคกอน ใหแบง
ทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผูถือหุนแตละราย 

กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวมาในวรรคแรกแลว ผูถือ
หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือหุนสามัญในอัตราเทากัน ตามสัดสวน
การถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย 

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่ธนาคารมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม 

บุริมสิทธิทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนของผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือหุนสามัญ  และหุนบุริมสิทธิดังกลาวให
แปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุนตามแบบที่ธนาคารกําหนด และใหสงมอบใบหุนคืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีผูบริหารที่ถือหุนบุริมสิทธิของธนาคาร ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2  
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8.1.2 โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  

การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) 

ไมมี 

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 
140,544,939 หุน หรือคิดเปนรอยละ 19.35 ของทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคาร ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับ
ผลประโยชนจากหุนของธนาคารที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวน 
กรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของธนาคารไป
ออก NVDR เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง 

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

8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของธนาคารและบริษัทยอย จํานวนรวม 
30,000,000 หนวย เสนอขายเปนโครงการ 5 ป โดยตอมาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ธนาคารไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนจากพนักงานลาออกจํานวน 753,000 
หนวย มาเสนอขายใหกับพนักงานรายอื่นได  

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ธนาคารไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในปที่ 5 ซึ่งเปนปสุดทายของโครงการจํานวน 
5,317,000 หนวย สงผลใหยอดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวย ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิไปแลวรวม 26,204,750 หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ไดครบกําหนดอายุตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ตามลําดับ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3 
ชุด ที่ยังสามารถใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิไดรวม 2,755,250 หนวย ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีเงื่อนไขบางประการที่สอดคลองกัน ไดแก  

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ เสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของธนาคารและบริษัทยอย 

ราคาที่เสนอขายตอหนวย : 0 บาท 
สิทธิในการซื้อหุนบุริมสิทธิ : 1:1 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป 
กําหนดการใชสิทธิ : วันที่ 20 ของทุกเดือน หากวันที่ 20 ของเดือนใดตรงกับวันหยุดทําการให

เล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนวันที่ 20  
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รายละเอียดของวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรร จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ ราคาการใชสิทธิ และวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ครั้งที่ 3 ถึง ครั้งที่ 5 เปนดังนี้ 

1.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 3 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2545 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,919,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,779,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ : 5,000 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 13.20 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2550  

2.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 4 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2546 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 6,000,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,655,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ : 10,000 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 14.94 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2551 

3.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 5 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2547 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,317,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,317,000 หนวย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิคงเหลือ : 2,740,250 หนวย 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 21.88 บาท 
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2552 
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8.1.4 หุนกู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีหุนกูคงเหลือ ดังนี้ 

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

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

กับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 

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

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

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

ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน วันทําการถัดไป 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากดั เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 

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

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 3 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวย
รอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมน อยกวารอยละ 3.75 
ตอป แตไมเกินรอยละ 5 ตอป 

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวย
รอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมน อยกวารอยละ 3.75 
ตอป แตไมเกินรอยละ 5.50 ตอป 

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 5 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวย
รอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมน อยกวารอยละ 3.75 
ตอป แตไมเกินรอยละ 6 ตอป 
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วันชําระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวัน
ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน วันทําการถัดไป 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
 

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

ดวยอัตราดอกเบี้ยอางอิง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่คํานวณได
ดังกลาว จะตองมีอัตราไมต่ํากวารอยละ 0  

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 ถึงปที่ 5 เทากับรอยละ 3.8 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวันชําระ

ดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 

นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีหุนกูระยะสั้นชนิดระบุชือ่ผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุไมเกิน 270 วัน มูลคารวม 3,084.72 ลานบาท  

8.1.5 ตั๋วเงิน 

ธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคารมีตั๋วแลกเงินคงเหลือมูลคา 15,289 ลานบาท  
บริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ไฮเวย จํากัด มีตั๋วเงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 2,144,320,265.18 บาท ประกอบดวย
ตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 95,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินมูลคา 2,049,320,265.18 บาท บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด มีตั๋วเงิน
ระยะสั้นคงเหลือมูลคา 756,811,148.41 บาท ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 145,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินมูลคา 
611,811,148.41 บาท 
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8.1.6 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานของธนาคาร โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีธนาคารรวมลงนามดวย 

ไมมี 

8.1.7 สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยมียอดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
จํานวน 426,841,166 บาท 

8.2 ผูถือหุน 

ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 มีดังตอไปนี้ 

จํานวนหุน 
ช่ือผูถือหุน 

หุนสามัญ หุนบรุิมสิทธ ิ รวม รอยละ 

1. ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 145,158,503 - 145,158,503 20.01 
2. CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING/1 (CAYMAN) - 80,000,000 80,000,000 11.03 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 36,132,400 65,600 36,198,000 4.99 

4. SATHINEE Co.,Ltd. - 35,893,425 35,893,425 4.95 

5. NORBAX INC., 18  30,360,180 - 30,360,180 4.18 

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  22,938,713 - 22,938,713 3.16 

7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  22,007,850 - 22,007,850 3.03 

8. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9  20,122,057 - 20,122,057 2.77 

9. CHASE NOMINEES LIMITED 42  16,807,200 - 16,807,200 2.32 

10. CHASE NOMINEES LIMITED 1  15,840,300 - 15,840,300 2.18 

รวมการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 309,367,203 115,959,025 425,326,228 58.62 
ผูถือหุนรายยอยอืน่ 231,899,917 68,331,105 300,231,022 41.38 

รวม 541,267,120 184,290,130 725,557,250 100.00 
/1 CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd. เปนบริษัทยอยของ CDIB & Partners Investment Holding Corp. 

ตามที่ในมาตรา 5 ทวิ และมาตรา 5 เบญจแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 กําหนดใหบุคคลใดจะ
ถือหุนธนาคารพาณิชยใดเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารพาณิชยนั้นมิได เวนแตเปนผูถือ
หุนที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หรือนิติบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และธนาคารพาณิชยตองมี
จํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดนั้น  ธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน) ไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ให CDIB & Partners Investment 
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Holding Corporation ถือหุนในธนาคารเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว แตไมเกินรอยละ 12.85 และเปน
จํานวนไมเกิน 92,450,000 หุน จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552 และใหธนาคารมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติถือหุนในธนาคารเกิน
รอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552 หลังจากนั้นใหผูถือหุน
ตางชาติคงสิทธิในการถือหุนจํานวนดังกลาวตอไปได แตไมใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มเติมอีก เวนแตเมื่อรวมกับหุนที่ถืออยูแลวรวมกัน
ตองไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

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

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน เวนแตที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของธนาคาร ที่ไดเปดเผยไวในขอ 8.1.1 โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาธนาคารมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

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

9.1 โครงสรางการจัดการ 

ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 4 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการบริหาร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) คณะกรรมการสรรหา
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10. การควบคุมภายใน  

10.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 

ธนาคารและบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยเนนใหมีความพอเพียงและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถปองกันทรัพยสินของธนาคารและบริษัทยอยไมใหเกิดความเสียหายหรือจากการที่
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานจะนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะ 
ขอคิดเห็นของผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย 

ในการดําเนินงานภายใตแผนธุรกิจของทุกหนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลงานได เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ธนาคารไดกําหนดแผนงาน การฝกอบรมเพิ่มความรูและทักษะของ
ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งยังจัดใหมีคูมือ
การปฏิบัติงานและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของ
องคกร 

ระบบควบคุมภายในของธนาคารและบริษัทยอยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการธนาคารผานทางคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางสําคัญของระบบควบคุมภายในของธนาคารเปนดังนี้ 

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

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางและขอกําหนด
ในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนฐานะความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ครบถวนและทันสถานการณ   

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณา
แนวทางปฏิบัติดานธุรกิจ   

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการ          คณะกรรมการ          และ   คณะทํางานกํากับ 
พิจารณาสินเชื่อ    พิจารณาสนิเชื่อที่มีปญหา      และตรวจสอบ 

สายกาํกับและควบคุม 
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ฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ตามแนวทาง
และขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงานฐานะความ
เส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหมของธนาคารและบริษัทยอย 

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา มีหนาที่กําหนดแนวทางการ
พิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชื่อระดับรายการ เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความ
เส่ียงดานสินเชื่อที่ครบถวน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุม
การพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) ทําหนาที่ 
สอบทานและตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

• คณะทํางานกํากับและตรวจสอบ มีหนาที่พิจารณาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็นปญหา 
และขอรองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานอยางทั่วถึง 

• คณะกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติดานธุรกิจ  มีหนาที่กําหนดนโยบายวาดวยความรับผิดชอบ และ
มาตรฐานการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัยอันดีของพนักงาน  รวมถึงพิจารณาและตัดสินใจ ในการผิดวินัยของ
พนักงานกรณีตางๆ 

• สายกํากับและควบคุม ซึ่งประกอบดวยฝายควบคุมสินเชื่อ ควบคุมภายใน กํากับ และกฎหมาย มีหนาที่กํากับ
และควบคุมการปฏิบัติงาน และดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในในการปฏิบัติงานในระดับ
รายการ และรายงานตอหัวหนาสายกํากับและควบคุมภายใน เพื่อทบทวนการกํากับและควบคุมในการ
ปฏิบัติงานในระดับรายการ เพื่อใหมีการกํากับและควบคุมภายในอยางพอเพียงกับความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ทั้งยังสอดคลองกับขอกําหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ  

• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและการใชอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบขอมูลทั้งดานความ
ครบถวนและความปลอดภัยของขอมูล 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่โดยอิสระที่จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการบริหารทุกป โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธนาคาร ทบทวนนโยบายและแนวทางใน
การควบคุมภายในของฝายกาํกับและตรวจสอบ เพื่อประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะทางการเงินของ
ธนาคาร และประเมินวามีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอในทุกการปฏิบัติงาน และเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและ
ขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ และนําเสนอใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาตอไป 

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งยังประสานงานกับฝายบริหารและหนวยธุรกิจที่
เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน  



 สวนที่ 2 หัวขอที่ 10 การควบคุมภายใน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

10-3 

10.1.1 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวม 11 ครั้ง โดยไดพิจารณาประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต กอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งการสอบทานงบการเงินนี้จะเนนถึงความถูกตองและความ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชีและกฎระเบียบที่สําคัญของธนาคารแหงประเทศไทยที่เกิดขึ้นในระหวางป รวมทั้งความเพียงพอของขอมูลที่
เปดเผยไวในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณารายงานสรุปขอสังเกตที่ตรวจพบ
และรายงานผลการประเมินโดยผูสอบบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และการประเมินธุรกรรม
ของธนาคารกับบุคคล พนักงาน และกิจการที่เกี่ยวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกตางจาก
ปกติ การประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อรับทราบอุปสรรคและความรวมมือที่ไดรับจาก
ธนาคารในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ตลอดจนการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายในและผูสอบบัญชี 

3. การประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานกํากับดูแล (Head of Compliance) ของธนาคารเพื่อรับทราบรายงานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ และรายการที่ขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นในระหวางป รวมทั้งใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและแนวทางกํากับดูแลใหธนาคารและบริษัทยอยปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

4. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหแตงตั้งนาย
ณรงค พันตาวงษ  จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2549  โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเปนอิสระ ผลงานและประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร 

5. การพิจารณาการเปดเผยขอมูลของธนาคารในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั้งการสอบทานแนวปฏิบัติของธนาคารในการทําธุรกรรมกับบุคคล พนักงาน และกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

6. การประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อรับทราบและติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

 การเตรียมความพรอมในการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยงมาตรฐานตาม
แนวทาง Basel II   

 การรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  
 การกํากับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุม  
 นโยบายการปองกันและปรามปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกผูกอการราย  
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 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการ
กันเงินสํารองและการรายงานหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

7. การพิจารณาเพื่อรับทราบผลการประเมินจากองคกรภายนอกและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงตามขอสังเกตของ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และบริษัท ไทยเรทติ้ง
แอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 

8. การพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพงานของแผนกตรวจสอบภายในดวยตนเอง และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. การพัฒนาและจัดทําแผนประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง  เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ และ
เชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสนับสนุนศักยภาพของผูถือหุนในการกํากับดูแลธนาคารเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบและ
ความมั่งคั่งของธนาคาร 

ในป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในแงของความมีประสิทธิผล ความ
เพียงพอของขอกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ แผนงาน และวาระในการประชุม โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทาง
การเงินของธนาคารถูกตองตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นวาธนาคารมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.2  ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตอการควบคุมภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระเขารวมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการธนาคารไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทํา
โดยคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ธนาคารในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอยาง
เพียงพอแลว รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
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11. รายการระหวางกัน  

ธนาคารและบริษัทยอยไมมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

11.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 

ธนาคารจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษใน
รายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ธนาคารไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการบริหารงานการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
อยางไรก็ตาม หากตองมีการทํารายการ รายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของธนาคารและบริษัทยอยเทานั้น 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 
 

งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2548 

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

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
งบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2549 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2548 และ 2549 ไดแก นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 
2549 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวมของธนาคารและบริษัทยอย 
 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบดุล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
  หนวย: บาท 

  ป 2547 ป 2548 ป 2549 

สินทรัพย    
เงินสด 3,765,946 203,952,651 210,224,762 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ    
     มีดอกเบี้ย 1,110,260,592 338,991,696 201,922,475 
     ไมมีดอกเบี้ย 409,049,166 618,458,009 502,547,476 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในตางประเทศ    
     มีดอกเบี้ย - 547,963,075 187,328,700 
     ไมมีดอกเบี้ย - - 132,436,705 
   รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ 1,519,309,758 1,505,412,780 1,024,235,356 
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 2,105,000,000 2,000,000,000 1,718,000,000 
เงินลงทุน    
     เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ 647,498,882 826,593,131 774,660,668 
     เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ 4,564,668,591 4,378,779,842 3,618,540,549 
       รวมเงินลงทุน - สุทธิ 5,212,167,473 5,205,372,973 4,393,201,217 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 159,025,845 61,191,433 256,710,155 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ    

เงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี 55,759,842,707 63,948,411,845 74,641,231,101 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 1,224,893,843 1,275,269,335 667,250,225 

        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ 56,984,736,550 65,223,681,180 75,308,481,326 
ดอกเบี้ยคางรับ 117,390,139 113,987,295 143,399,168 

         รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ 57,102,126,689 65,337,668,475 75,451,880,494 
หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ( 3,928,871,936) ( 3,181,001,341) ( 2,771,223,476) 
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ( 359,502,073) ( 303,731,217) ( 22,403,970) 
         เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 52,813,752,680 61,852,935,917 72,658,253,048 
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,230,358,055 1,206,694,763 1,042,803,295 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,440,706,920 1,559,496,070 1,602,800,147 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 831,145,923 682,854,387                  655,771,653 
สินทรัพยอ่ืน 980,807,526 1,004,850,554  1,219,421,878 
รวมสินทรัพย 66,296,040,126 75,282,761,528 84,781,421,511 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
  หนวย: บาท 

  ป 2547 ป 2548 ป 2549 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     

เงินฝาก – เงินบาท  39,287,802,319 34,450,801,235 40,567,860,158 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย  4,307,266,920 6,415,252,821 2,156,981,126 
หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม  - 247,287,192 477,515,807 
เงินกูยืม     
     เงินกูยืมระยะสั้น  999,974,076 12,322,795,836 25,720,283,810 
     เงินกูยืมระยะยาว  5,986,309,395 5,167,743,812 361,700,000 
        รวมเงินกูยืม  6,986,283,471 17,490,539,648 26,081,983,810 
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย  130,994,931 566,490,815 365,137,963 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  1,382,248,514 1,347,282,618 710,639,235 
ดอกเบี้ยคางจาย  189,973,464 247,144,460 462,185,329 
หน้ีสินอื่น  1,430,574,408 1,436,296,502 1,276,255,960 
รวมหนี้สิน   53,715,144,027 62,201,095,291 72,098,559,388 

     
สวนของผูถือหุน     
ทุนจดทะเบียน  11,002,000,000 11,002,000,000 11,002,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว     
     หุนบุริมสิทธิ 185,276,300 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท  1,841,234,800 1,809,476,300 1,851,276,300 
     หุนสามัญ  541,277,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  5,339,075,200 5,410,201,200 5,412,771,200 
สวนเกินมูลคาหุน     
     สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ  23,206,450 43,128,630 73,190,950 
     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  36,500,000 36,500,000 36,500,000 
สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  1,255,383,557 1,011,780,646 662,956,136 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 98,315,392 112,560,156 82,146,613 
กําไรสะสม     
     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย  254,600,000 344,800,000 422,100,000 
     ยังไมไดจัดสรร  3,301,679,365 3,882,251,279 3,715,079,758 
สวนของผูถือหุนของธนาคาร  12,149,994,764 12,650,698,211 12,256,020,957 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  430,901,335 430,968,026 426,841,166 
รวมสวนของผูถือหุน   12,580,896,099 13,081,666,237 12,682,862,123 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   66,296,040,126 75,282,761,528 84,781,421,511 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
หนวย: บาท 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผล     
    เงินใหสินเชื่อ 701,054,382 589,703,186 943,334,215 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 48,517,545 144,857,642 438,037,356 
    การใหเชาซือ้และสญัญาเชาการเงิน 2,957,022,258 3,544,059,627 4,068,351,456 
     เงินลงทุน 206,767,640 288,778,023 255,587,949 
        รวมรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 3,913,361,825 4,567,398,478 5,705,310,976 
คาใชจายดอกเบี้ย    
    เงินฝาก 726,170,275 1,049,806,386 2,344,239,878 
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 87,584,270 130,461,116 127,926,648 
    เงินกูยืมระยะสั้น 28,994,867 70,391,099 295,086,990 
    เงินกูยืมระยะยาว 240,232,018 213,500,000 131,989,790 
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,082,981,430 1,464,158,601 2,899,243,306 
          รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสทุธ ิ 2,830,380,395 3,103,239,877 2,806,067,670 
โอนกลับรายการหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสญู (หนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญ)  (174,805,899) 186,221,513 221,845,281 
          รายไดดอกเบ้ียและเงนิปนผลสทุธหิลังหักหนี้สญูและหนีส้งสยัจะสญู    
          และขาดทนุจากการปรับโครงสรางหนี ้ 2,655,574,496 3,289,461,390 3,027,912,951 
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย    
     คานายหนาคาหลักทรัพย 902,779,413 621,950,517 648,525,326 
     กําไรจากเงินลงทุน 567,097,140 334,062,523 455,375,963 
     คาธรรมเนียมและบริการ    
        การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกนั   3,109,239 2,250,197 6,620,546 
        อื่นๆ 1,095,539,771 874,605,453 880,431,520 
     กําไรจากการปริวรรต 2,317,328 2,284,331 4,722,384 
     รายไดอื่น 158,616,285 221,902,068 226,522,564 
        รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 2,729,459,176 2,057,055,089 2,222,198,303 
              รวมรายไดสทุธ ิ 5,385,033,672 5,346,516,479 5,250,111,254 
คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย    
     คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน 1,259,001,411 1,205,427,967 1,216,248,371 
     คาใชจายเกีย่วกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 351,531,582 415,841,048 451,629,893 
     คาภาษีอากร 72,852,780 73,128,868 101,466,463 
     คาธรรมเนยีมและบริการ 537,808,292 588,622,501 728,456,160 
     คาตอบแทนกรรมการ 7,065,000 7,185,000 7,695,000 
     คาใชจายอืน่ 418,064,372 602,635,872 542,088,951 
        รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย 2,646,323,437 2,892,841,256 3,047,584,838 
กําไรกอนภาษีเงนิไดและสวนของผูถอืหุนสวนนอย 2,738,710,235 2,453,675,223 2,202,526,416 
ภาษีเงินไดนติิบุคคล ( 478,925,856) ( 635,010,183) ( 633,420,167) 
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,259,784,379 1,818,665,040 1,569,106,249 
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย ( 35,518,834) ( 27,815,796) ( 23,573,140) 
กําไรสุทธิสําหรับป 2,224,265,545 1,790,849,244 1,545,533,109 
กําไรตอหุนปรับลด 2.79 2.21 1.87 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
(หนวย: บาท) 

 ป 2547 ป 2548 ป 2549 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
     กําไรสุทธิ  2,224,265,545   1,790,849,244  1,545,533,109 
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-    
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย  35,518,834   27,815,796 23,573,140 
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  175,155,002   170,020,564  210,802,077 
           หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)  224,033,546  ( 94,434,943) (75,717,421) 
           คาเผื่อขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (โอนกลับ)  20,608,044   13,876,397  (5,797,556) 
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)  1,276,794  ( 34,168,243) (33,490,244) 
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย ( 592,393,555) ( 347,938,920) (449,578,736) 
           กําไรจากการจําหนายอุปกรณ ( 3,331,989) ( 8,792,526) (8,225,985) 
           ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ   116,573 
           ขาดทุนท่ียังไมเกิดจริงจากหลักทรัพยเพื่อคา  22,634,240                              -          -  
           ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย  72,407,364   187,406,361  100,516,073 
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง   119,495,416   176,754,079  182,799,738 
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง   15,967,799   8,489,950  (29,956,606) 
           รายไดคางรับอ่ืน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  99,476,843  ( 3,484,609) 5,099,493 
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 4,183,504)  57,170,996  215,040,869 
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 58,849,820)  24,822,687  8,761,107 
           ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น - - 3,819,200 
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน    
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  2,352,080,559   1,968,386,833  1,693,294,831 
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
        รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  271,636,406   13,896,978  477,358,224 
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ( 2,068,000,000)  105,000,000  282,000,000 
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อขาย  475,806,861                              -   - 
        ลูกหนี้สํานักหักบัญชี  571,166,451   97,834,412  (195,518,722) 
        เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ ( 10,925,060,885) ( 9,796,797,459) (12,414,384,742) 
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา  2,203,108,208  ( 51,472,569) 608,019,110 
        ทรัพยสินรอการขาย  412,735,811   832,148,188  1,182,745,079 
        สินทรัพยอ่ืน  696,138,408  ( 111,558,588) (244,356,916) 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หนวย: บาท) 
  ป 2547 ป 2548 ป 2549 

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
 เงินฝาก  6,214,017,476  ( 4,837,001,084) 6,117,058,923 
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ( 30,262,581)  2,107,985,901  (4,258,271,695) 
 หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม                              -    247,287,192 230,228,615 
 เงินกูยืมระยะสั้น  75,579,702   10,504,256,177  8,591,444,162 
 เจาหนี้สํานักหักบัญชี ( 733,592,520)  435,495,884  (201,352,852) 
 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ( 1,916,918,357) ( 34,965,896) (636,643,383) 
 หน้ีสินอื่น  293,548,025  ( 26,727,205) (182,695,978) 
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน ( 2,108,016,436)  1,453,768,764  1,048,946,656 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน ( 6,519,090,161) ( 9,970,851,702) (1,434,251,692) 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน  9,392,491,569   10,011,616,371  2,209,231,397 
     เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ( 144,448,145) ( 237,502,454) (208,584,734) 
     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ  12,201,795   17,448,612  10,038,337 
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย ( 42,000,000)                             -   - 
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน  2,699,155,058  ( 179,289,173) 576,433,308 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินกูยืมระยะยาว  32,109,395                              -   - 
     เงินปนผลจาย ( 697,534,780) ( 1,147,827,330) (1,663,104,630) 
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  78,509,910   59,289,680  74,432,320 
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ( 586,915,475) ( 1,088,537,650) (1,588,672,310) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ( 4,085,363)  14,244,764  (30,413,543) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  137,784   200,186,705  6,272,111 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  3,628,162   3,765,946  203,952,651 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  3,765,946   203,952,651  210,224,762 
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12.1.2 อัตราสวนทางการเงนิที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 
 
 

ป 2547 ป 2548 ป 2549
อตัราสวนความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)
อตัรากําไรข้ันตน (%) 72.6 66.2 49.9
อตัรากําไรสทุธิ (%) 41.3 33.5 29.4
อตัราผลตอบแทนผูถอืหุน (%) 19.1 14.0 12.0
อตัราดอกเบีย้รบั (%) 6.9 6.7 7.5
อตัราดอกเบีย้จาย (%) 2.3 2.7 4.6
สวนตางอตัราดอกเบีย้ (%) 4.7 4.0 2.9
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 11.6 12.0 14.8

อตัราสวนประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราสวนรายไดดอกเบีย้สทุธิตอสนิทรพัย (%) 4.5 4.4 3.5
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย (%) 3.5 2.5 1.9
อตัราการหมนุของสนิทรพัย (เทา) 0.1 0.1 0.1

อตัราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)                    
อตัราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 4.3 4.8 5.7
อตัราสวนเงนิใหกูตอเงนิกูยมื (%) 120.5 122.5 111.2
อตัราสวนเงนิใหกูตอเงนิฝาก (%) 141.9 185.6 184.0
อตัราสวนเงนิฝากตอหน้ีสนิรวม (%) 73.1 55.4 56.3
อตัราการจายเงนิปนผล (%) 51.6 91.3 n.a.

อตัราสวนคณุภาพสนิทรพัย (Asset Quality Ratio)

อตัราสวนคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอสนิเชือ่รวม (%) 7.5 5.3 3.7
อตัราสวนหนีสู้ญตอสนิเชือ่รวม (%) 0.9 1.0 0.8
อตัราสวนเงนิใหสนิเชือ่ทีห่ยุดรบัรูรายได 1 ตอสินเชือ่รวม (%) 5.8 4.1 3.5
อตัราสวนคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอหนีท่ี้ไมกอใหเกดิรายได (%) 129.8 119.6 81.0
อตัราสวนดอกเบีย้คางรบัตอสนิเชือ่รวม (%) 0.2 0.2 0.2

อตัราสวนอืน่ๆ (Other Ratio)

อตัราสวนเงนิใหกูยืมธุรกิจหลกัทรพัยตอเงนิใหกูยืมธนาคาร (เทา) 0.02 0.02 0.01
อตัราสวนเงนิกองทุนตอสนิทรพัยเสีย่ง (คาํนวณตามเกณฑ ธปท.) (%) 15.7 15.9 13.4
อตัราสวนเงนิกองทุนสภาพคลองตอหน้ีสนิท่ัวไป (คาํนวณตามเกณฑ กลต.) (%) 56.5 103.0 181.2
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน  

ในป 2549 ภายใตแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-
14) อยางตอเนื่องจากรอยละ 4.00 ณ ส้ินป 2548 เปนรอยละ 5.00 ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2549 และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้
ไวตลอดชวงครึ่งหลังของป 2549 สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 1.55 ในไตรมาส 4 ป 2548 เปนรอยละ 2.87 ในไตรมาส 4 ป 2549 

ขณะที่ตลาดหลักทรัพยไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมือง ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงจาก
ปลายปที่แลว 33.89 จุด มาปดที่ระดับ 679.84 จุด โดยลดลงมากจากมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่ออกมาในเดือนธันวาคม ป 2549 สวนมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทียบกับปที่แลวลดลงเล็กนอยจํานวน 
173.13 ลานบาท มาอยูที่ 16,280.91 ลานบาท 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงนิรวมของป 2549 กับป  2548 

12.2.1 ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

 ในป 2549 รายไดดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 24.9 จากการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง และการขยายตัวอยาง
แข็งแกรงโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยรับที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การแขงขันดานเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยที่รุนแรง และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สงผลใหตนทุนทางการเงินของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมากกวาอัตรา
เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับ ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิลดลงรอยละ 9.6 ในขณะเดียวกันรายไดที่มิใชดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น   
รอยละ 8.0 จากการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย แมวาภาวะตลาดทุนโดยรวม
จะปรับตัวลดลงก็ตาม รายไดสุทธิกอนหักคาใชจายในการดําเนินงานและภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับใกลเคียงกับป 2548 
หากแตคาใชจายในการดําเนินธุรกิจ และภาษีเงนิไดนิติบุคคลไดปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะการขยายตัวธุรกิจและการปรับสถานะ
ธุรกิจเปนธนาคารพาณิชย สงผลใหกําไรสุทธิของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2549 มีจํานวน 1,545.53 ลานบาท ลดลง 
245.32 ลานบาท (รอยละ 13.7) 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted Earning per share) สําหรับป 2549 เทากับ 1.87 บาท ลดลงเม่ือเทียบกับกําไรตอหุน
ปรับลดจํานวน 2.21 บาท สําหรับป 2548 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของป 2549 เทากับรอยละ 12.0 เทียบกับป 
2548 ที่รอยละ 14.0 
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(1) โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอยสําหรับป 2548 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของธนาคารและบริษัทยอย 

ป 2548 ป 2549 
ประเภทของรายได จํานวนเงนิ 

(ลานบาท) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงนิ 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล      
เงินใหสินเช่ือ 589.70 11.4 943.33 18.8 60.0 
รายการระหวางธนาคาร 144.86 2.8 438.04 8.7 202.4 
เงินใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 3,544.06 68.7 4,068.35 80.9 14.8 
เงินลงทุน 288.78 5.6 255.59 5.1 (11.5) 

รวมรายไดดอกเบี้ย 4,567.40 88.5 5,705.31 113.5 24.9 
คาใชจายดอกเบี้ย (1,464.16) (28.4) (2,899.24) (57.7) 98.0 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 3,103.24 60.1 2,806.07 55.8 (9.6) 
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย      

คานายหนาคาหลักทรัพย 621.95 12.1 648.53 12.9 4.3 
กําไรจากเงินลงทุน 334.06 6.5 455.38 9.1 36.3 
คาธรรมเนียม 876.86 17.0 891.77 17.7 1.7 
อื่น ๆ 224.19 4.3 226.52 4.5 1.0 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,057.06 39.9 2,222.20 44.2 8.0 
รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 5,160.30 100.0 5,028.27 100.0 (2.6) 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (290.85)  (377.45)  29.8 
รายไดจากหนี้สูญ 477.07   599.30  25.6 
รายไดรวมหลังหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 5,346.52   5,250.11  (1.8) 
คาใชจายดําเนินงาน      (2,892.84)   (3,047.58)  5.3 
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,453.68   2,202.53  (10.2) 
ภาษีเงินได (635.01)  (633.42)  (0.3) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (27.82)   (23.57)  (15.3) 
กําไรสุทธ ิ 1,790.85   1,545.53  (13.7) 

 

(2) รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ 

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลของป 2549 มีจํานวน 5,705.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,137.91 ลานบาท (รอยละ 
24.9) จากสิ้นป 2548 จากการขยายตัวของสินเชื่อทั้งสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยรับที่เพิ่มสูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม เปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาคาใชจายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1,435.08 ลานบาท (รอยละ 98.0) จาก
การขยายฐานเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต และจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนื่องมาจาก
การแขงขันดานเงินฝากที่รุนแรงของธนาคารพาณิชย จึงสงผลใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิของปลดลง 297.17 ลาน
บาท (รอยละ 9.6) 
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สวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อไดปรับตัวดีขึ้นชวงครึ่งหลังของป เนื่องจากตนทุนเงินทุนเริ่มคงที่
หลังจากไดปรับตัวขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม สําหรับภาพรวมป 2549 อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชื่อไดปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 6.9 ในป 2548 เปนรอยละ 7.3 ขณะเดียวกัน ตนทุนเงินทุนไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา จึงสงผลใหสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อสําหรับป 2549 ออนตัวลงจากป 2548 มาอยูที่รอยละ 3.0 อยางไรก็ตาม อัตราสวนรายไดจาก
ดอกเบี้ยสุทธิ เริ่มทรงตัวอยูที่รอยละ 3.3 ระหวางไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4  ของป 2549 

ตารางที่ 2 :  สวนตางอัตราดอกเบี้ย 
 ป 2548 

(รอยละ) 
ป 2549 
(รอยละ) 

อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเช่ือ  (Yield on loans) 6.9 7.3 
อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 2.7 4.3 
    สวนตางอตัราดอกเบ้ีย (Loan Spread) 4.2 3.0 

(3) รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย 

ในป 2549 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยมีจํานวน 2,222.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 165.14 ลานบาท 
(รอยละ 8.0) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

• รายไดคานายหนาจากธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเล็กนอย 26.57 ลานบาท (รอยละ 4.3) มาอยูที่ 648.53 
ลานบาท ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผาน บล.ทิสโก ที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นสวน
ใหญมาจากนักลงทุนตางประเทศ สาเหตุหลักมาจากความสําเร็จของขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจ
ระหวาง บล.ทิสโก และดอยซแบงก 

• รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีจํานวน 887.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.19 ลานบาท (รอยละ 1.2) โดย
สวนใหญเปนรายไดจากการขยายตัวของธุรกรรมธนาคารที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายไดเพิ่มเติมจากการเปน
ตัวแทนจําหนายประกันชีวิต ธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management)  

• กําไรจากเงินลงทุน มีจํานวน 455.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 121.32 ลานบาท (รอยละ 36.3) โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นอยางสูงจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในชวงไตรมาส 1  

• รายไดอื่นๆ มีจํานวน 226.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.62 ลานบาท (รอยละ 2.1) สวนใหญเพิ่มขึ้นจากการขาย
สินทรัพยรอการขายและสินทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้  

(4) คาใชจายการดําเนินงาน 

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในป 2549  มีจํานวน 3,047.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 154.74 ลานบาท  
(รอยละ 5.3) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

• คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน มีจํานวน 1,216.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยที่ 10.82 ลานบาท (รอยละ 0.9) 

• คาธรรมเนียมและบริการ มีจํานวน 728.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น 139.83 ลานบาท (รอยละ 23.8) โดยเพิ่มขึ้น
มากในชวงปลายปตามปริมาณการขยายตัวของสินเชื่อ 

• คาภาษีอากรมีจํานวน 101.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.34 ลานบาท (รอยละ 38.8) ตามรายไดดอกเบี้ยที่
เพิ่มขึ้นรวมทั้งการขยายตัวของสินเชื่อ 



สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 

12-11 

• คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ มีจํานวน 451.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.79 ลานบาท  
(รอยละ 8.6) โดยเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีการรับคืนเงินจากรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2549 เปนรายไดจากหนี้สูญ
จํานวน 599.30 ลานบาท ทําใหรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจํานวน 221.85 ลานบาท 

(6) ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ธนาคารและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ ป 2549 จํานวน 633.42 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ภาษีรอยละ 28.8 ลดลงจาก ป 2548 จํานวน 1.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.3  

12.2.2 ฐานะการเงิน  

(1) สินทรัพย  

สินทรัพยรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 84,781.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
9,498.66 ลานบาท (รอยละ 12.6) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้นอยางแข็งแกรง
ของเงินใหสินเชื่อทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอย สําหรับเงินลงทุนมีมูลคา 4,393.20 ลานบาท ลดลง 812.17 ลานบาท 
(รอยละ 15.6) เปนผลจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในสภาวะตลาดเอื้ออํานวย  

ตารางที่ 3: โครงสรางสินทรัพย 

 เงินลงทุน 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549 มีมูลคา 4,393.20 ลานบาท  ลดลงรอยละ 15.6 จากสิ้นป 2548  
เงินลงทุนในตราสารทุนลดลงรอยละ 21.7 เปน 3,314.71 ลานบาท เปนผลจากการขายเงินลงทุนเพื่อทํากําไรในสภาวะตลาด
เอื้ออํานวย ในขณะที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงรอยละ 8.5 เปน 1,078.49 ลานบาท เนื่องจากธนาคารมีการลงทุนใน 
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
สินทรัพย จํานวนเงิน    

(ลานบาท) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 203.95 0.3 210.22 0.2 3.1 
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,505.41 2.0 1,024.24 1.2 (32.0) 
  หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 2,000.00 2.6 1,718.00 2.0 (14.1) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,178.22 1.6 1,078.49 1.3 (8.5) 
  เงินลงทุนในตราสารทุน 4,027.15 5.4 3,314.71 3.9 (17.7) 
  สินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 16.9 14,573.64 17.2 14.7 
  สินเชื่อรายยอย 47,248.89 62.8 56,249.53 66.3 19.0 
  สินเชื่ออื่น 3,994.84 5.3 3,818.06 4.5 (4.4) 
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลคาจากการปรับ

โครงสรางหนี้ (3,484.73) (4.6) (2,793.63) (3.3) (19.8) 
  สินทรัพยอื่น 5,904.34 7.7 5,588.16 6.7 (5.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 75,282.76 100.0 84,781.42 100.0 12.6 
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 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้  

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้จํานวน 74,641.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 จาก 
ส้ินป 2548 โดยแบงเปนเงินใหสินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.5 เงินใหสินเชื่อรายยอยรอยละ 75.4 และเงินใหสินเชื่ออื่นรอยละ 5.1  

ทั้งนี้รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจมีปรากฏดังตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 4:   รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทธุรกิจ จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน     
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 6,779.39 10.6 7,329.45 9.8 8.1 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 4,148.82 6.5 4,808.79 6.4 15.9 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 1,655.62 2.6 2,337.48 3.1 41.2 
  การเกษตรและเหมืองแร 120.86 0.2 97.91 0.1 (19.0) 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 12,704.69 19.9 14,573.64 19.5 14.7 
  สินเชื่อเชาซ้ือ 45,074.07 70.5 54,244.65 72.7 20.3 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 2,174.82 3.4 2,004.88 2.7 (7.8) 
รวมสินเชื่อรายยอย 47,248.89 73.9 56,249.53 75.4 19.0 
สินเชื่ออื่นๆ 3,994.84 6.2 3,818.06 5.1 (4.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 63,948.41 100.0 74,641.23 100.0 16.7 

รายละเอียดเงินใหสินเชื่อจําแนกตามระยะเวลาที่เหลือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.6.2 

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของธนาคารและบริษัทยอยอยูที่รอยละ 4.6 เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากสิ้นปกอนที่รอยละ 4.5  โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 3,449.27 ลานบาท 
(แบงเปนของธนาคารจํานวน 2,945.55 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 503.72 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 536.36 ลานบาท (รอยละ 
18.4) ทั้งนี้ สวนใหญเปนสัดสวนมาจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจ คิดเปนจํานวนเทากับ รอยละ 8.6 ของสินเชื่อ 
สําหรับสินเชื่อรายยอย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเทากับรอยละ 2.2 ลดลงจากป 2548 ที่รอยละ 2.5     
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ตารางที่ 5:   หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทธุรกิจ รอยละของ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน   
(รอยละ) 

รอยละของ 
สินเช่ือ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 5.6 379.22 13.0 5.8 423.46 12.3 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 14.5 601.38 20.6 16.9 813.06 23.6 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 0.8 14.04 0.5 0.5 12.62 0.4 
  การเกษตรและเหมืองแร 1.3 1.53 0.1 0.9 0.86 0.0 
รวมสินเชื่อธุรกิจ 7.8 996.17 34.2 8.6 1,250.00 36.3 
  สินเช่ือเชาซ้ือ 1.9 874.51 30.0 1.8 997.96 28.9 
  สินเช่ือเพื่อการเคหะ 14.4 313.49 10.8 13.1 263.31 7.6 
รวมสินเชื่อรายยอย 2.5 1,188.01 40.8 2.2 1,261.27 36.5 
อื่นๆ 13.8 728.73 25.0 20.9 938.01 27.2 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 4.5 2,912.91 100.0 4.6 3,449.27 100.0 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 

ธนาคารและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสราง
หนี้จํานวน 2,793.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.0 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของ
ธนาคารจํานวน 2,485.81 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 2,392.82 ลานบาท และเปน
ยอดสํารองหนี้สูญทั่วไปจํานวน 92.99 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,141.99 ลาน
บาท ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน สําหรับ
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยตั้งสํารองตามหลักเกณฑมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ 
(IAS 39) ที่ไดมีการประกาศใชในรอบบัญชีสุดทายของป 2549 นั้น ไมมีผลกระทบในการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร 

 สินทรัพยรอการขาย 

สินทรัพยรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงรอยละ 13.6 จาก 1,206.69 ลานบาท มาอยูที่ 
1,042.80 ลานบาท โดยการลดลงสวนใหญเปนการจําหนายออกไป 

(2) หนี้สิน 

หนี้สินรวมของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 72,098.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
9,897.46 ลานบาท (รอยละ 15.9) สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น เปนผลจากการที่ธนาคาร
ไดระดมฐานเงินฝากไวเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต ทั้งนี้หุนกูระยะยาวอายุ 5 ป จํานวนรวม 4,800 ลานบาท 
มีการปรับใหเปนเงินกูยืมระยะสั้น เนื่องจากมีอายุครบกําหนดชําระในป 2550 
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ตารางที่ 6:   รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

หนี้สิน จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
 (รอยละ) 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 46,773.60 75.2 66,288.14 91.9 41.7 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,415.25 10.3 2,156.98 3.0 (66.4) 
เงินกูยืมระยะยาว 5,167.74 8.3 361.70 0.5 (93.0) 
อื่น ๆ  3,844.51 6.2 3,291.74 4.6 (14.4) 
รวมของธนาคารและบริษัทยอย 62,201.10 100.0 72,098.56 100.0 15.9 

(3) สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนและกําไรที่ยังไมไดจัดสรรมีจํานวน 12,682.86 ลานบาท และ 3,715.08 ลานบาท ตามลําดับ 
ลดลงจากการที่ธนาคารมีการจายเงินปนผลจํานวนมากในไตรมาส 2 สงผลใหมูลคาตามบัญชีของธนาคารและบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 17.46 บาทตอหุน ลดลงจาก 18.12 บาทตอหุน ณ ส้ินป 2548 

(4) รายการนอกงบดุลและภาระผูกพัน 

ธนาคารมีรายการนอกงบดุลและภาระผูกพันซึ่งประกอบดวย การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 
และภาระผูกพันอื่น ในป 2549 และ 2548 จํานวน 6,194.32 ลานบาท และ 5,646.32 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นใน
ป 2549 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการค้ําประกันอื่นๆ รายละเอียดภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบ ขอ 3.29 

12.2.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ 

(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย 

 เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอยมีจํานวน 74,641.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 10,692.82 ลานบาท 
(รอยละ 16.7)  จากสิ้นป 2548  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเชาซื้อ  จากการที่ธนาคารไดเริ่มรุกปลอยสินเชื่อเชาซื้อ
ตั้งแตไตรมาส 2 เมื่อธนาคารเล็งเห็นวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมไดปรับตัวสูงขึ้นมากแลว หลังจากที่ธนาคารไดใชกลยุทธชะลอ
สินเชื่อเชาซื้อในชวงไตรมาส 1 ป 2549 

สัดสวนเงินใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทยอย แบงออกเปน สินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.5 สินเชื่อรายยอย
รอยละ 75.4 และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 5.1  

 สินเชื่อธุรกิจ 

สินเชื่อธุรกิจของธนาคารและบริษัทยอยมีมูลคา 14,573.64 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,868.95 ลานบาท (รอยละ 
14.7)  จากส้ินป 2548 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ กลุมอสังหาริมทรัพยและ
การกอสราง และกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย   
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 สินเชื่อรายยอย 

สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนต รถจักรยานยนตและอื่นๆ รอยละ 96.4  และสินเชื่อเพื่อ
การเคหะรอยละ 3.6 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมีจํานวน 54,244.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 9,170.58 ลานบาท (รอยละ 20.3)  
โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 30,437.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,230.82 ลานบาท (รอยละ 16.1) เมื่อเทียบกับป 
2548 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในประเทศของป 2549 อยูที่ 682,693 คัน ลดลงรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปกอนที่ 703,261 
คัน สงผลใหอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารและบริษัทยอยตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหมเฉล่ีย 
(Penetration Rate) ของป 2549 อยูที่รอยละ 9.1 เพิ่มขึ้นอยางมากจากรอยละ 7.0 ณ ส้ินปกอน 

 เงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 

เงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้นรวมมีจํานวน 66,288.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,514.54 ลานบาท (รอยละ 
41.7) จากสิ้นป 2548 โดยสัดสวนเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกตอยอดเงินฝากและเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 4.3 จากรอยละ 3.0 ณ ส้ินป 2548 การขยายตัวของฐานเงินฝากออมทรัพยและเผื่อเรียกเปนผลจากการที่ธนาคาร
ไดออกผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากทั้ง 2 ชนิด พรอมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแตป 2548 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2549 ธนาคารได
เขารวม ATM Pool ซึ่งลูกคาเงินฝากของธนาคารสามารถทํารายการถอนเงินไดที่ตูเอทีเอ็มทั่วประเทศ เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคาเงินฝากของธนาคารอยางตอเนื่อง 

ตารางที่ 7: รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทเงินฝาก จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

จํานวนเงิน       
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

จายคืนเมื่อทวงถาม 1,133.34 2.4 1,389.98 2.1 22.6 
ออมทรัพย 260.47 0.6 1,464.16 2.2 462.1 
จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 19,042.26 40.7 32,194.22 48.6 69.1 
บัตรเงินฝาก 686.90 1.5 547.10 0.8 (20.4) 
ต๋ัวสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 13,327.83 28.5 4,972.40 7.5 (62.7) 
เงินฝากรวม 34,450.80 73.7 40,567.86 61.2 17.8 
เงินกูยืมระยะสั้น 12,322.80 26.3 25,720.28 38.8 108.7 
รวมเงินฝากและเงินกูยืมระยะสั้น 46,773.60 100.0 66,288.14 100.0 41.7 

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและเงินกูยืมระยะส้ันเทากับรอยละ 112.6 ลดลงจากรอยละ 136.7  
ณ ส้ินป 2548 เปนผลจากการที่ธนาคารไดจัดสรรแหลงเงินทุนใหเหมาะสมกับการขยายตัวของสินเชื่อ ในภาวะที่เงินใหสินเชื่อ
ขยายตัวอยางมาก 

(2) ธุรกิจหลักทรัพย 

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยตลอดป 2549  ดัชนีตลาดหลักทรัพยปดที่ 679.84 จุด ลดลงจากสิ้นป 2548 ที่ปดที่
ระดับ 713.73 จุด มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 16,280.91 ลานบาท ลดลงมาจากชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 
16,454.04 ลานบาท  เนื่องจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองรวมทั้งมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นของ
ธนาคารแหงประเทศไทยทําใหภาวการณลงทุนในตลาดหลักทรัพยชะลอตัวลง 
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มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ทิสโก เทากับ 1,052.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนที่ 981.65 ลานบาท และมีสวนแบงตลาดเฉลี่ยในป 2549 ที่รอยละ 3.2 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 ที่รอยละ 3.0  
สงผลใหรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของป 2549 เพิ่มขึ้น 26.57 ลานบาท (รอยละ 4.3) มาอยูที่  648.53   
ลานบาท โดยลูกคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของ บล. ทิสโก ประกอบดวยลูกคาสถาบันตางประเทศรอยละ 36.5  ลูกคา
สถาบันในประเทศรอยละ  23.3  และลูกคารายยอยในประเทศรอยละ 40.2 

(3) ธุรกิจจัดการกองทุน 

 ธุรกิจจัดการกองทุนมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 2549 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม 
84,736.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,606.83 ลานบาท (รอยละ 3.2) จากป 2548 แบงเปนสัดสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 
62.6 กองทุนสวนบุคคลรอยละ 28.8 และกองทุนรวมรอยละ 8.6 ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 บลจ. ทิสโก ไดรับมอบหมายใหบริหาร
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตอเปนครั้งที่สอง ทั้งกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุน 
มูลคารวม 9,355.00 ลานบาท  

รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจจัดการกองทุนเทากับ 293.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27.56 ลานบาท (รอยละ 10.4) 
จากป 2548 ซึ่งเปนการเติบโตตามจํานวนกองทุนและปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น  

บลจ. ทิสโก มีสวนแบงตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนอันดับที่ 7 โดยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ  5.4 
แบงเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.7 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2  มีสวนแบงตลาด
รอยละ 16.6  และกองทุนรวมอยูที่อันดับที่ 17 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.7 

ตารางที่ 8:   มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ. ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  

ประเภทกองทุน จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน       
(รอยละ) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

สัดสวน        
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง    
(รอยละ) 

 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 50,889.15 62.0 53,016.04 62.6 4.2 
กองทุนสวนบุคคล 20,843.48 25.4 24,392.50 28.8 17.0 
กองทุนรวม 10,397.31 12.6 7,328.23 8.6 (29.5) 

รวม 82,129.94 100.0 84,736.77 100.0 3.2 

12.2.4 สภาพคลอง   

ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 210.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6.27 ลานบาท 
เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,048.92 ลานบาท นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมา
จากกิจกรรมลงทุนจํานวน 576.43 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการไดรับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อลงทุน 
ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,588.67 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทจาย 
เงินปนผลในเดือนพฤษภาคม 2549 

12.2.5 แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 72,098.56 ลานบาท 
และ สวนของผูถือหุนจํานวน 12,682.86 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 5.7 โดยองคประกอบ
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ของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินฝากคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.3 ของแหลงเงินทุน สําหรับรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน และเงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 3.0 และรอยละ 36.2 ตามลําดับ 

ธนาคารและบริษัทยอยมีแหลงใชไปของเงินทุนหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ ซึ่งมีจํานวน 74,641.23 ลานบาท ณ ส้ินป 
2549 ทําใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารคิดเปนรอยละ 184.0 นอกจากนี้ธนาคารไดนําเงินทุนไปลงทุนใน 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และเงินลงทุนในหลักทรัพย 

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินฝากและเงินใหสินเชื่ออยูในสวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง ขอ 1.3 ความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง 

12.2.6 เงินกองทนุ 

ในระหวางป 2549 เงินกองทุนของธนาคารลดลงรอยละ 3.0 เปน 12,682.86 ลานบาท ในขณะที่ความตองการ 
ใชเงินทุนที่ประเมินจากความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เปน 6,467.23 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโต
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เงินกองทุนสวนเกินยังอยูในระดับสูงที่รอยละ 48.4 เมื่อเทียบกับเงินกองทุนที่ปรับคาโดย
สวนเกินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แสดงถึงฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรงและเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อ
พิจารณาถึงเกณฑของทางการ ฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของธนาคารอยูในระดับที่รอยละ 13.42 และเงินกองทุนขั้นที่ 
1 อยูที่รอยละ 12.73 สูงกวาอัตราขั้นต่ําที่รอยละ 8.5 และรอยละ 4.25 ตามลําดับ ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
ในขณะที่บล. ทิสโก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) เทากับรอยละ 181.18 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเส่ียงของธนาคารมีดังนี้  

ตารางที่ 9:   อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
 31 ธันวาคม 2548 

 (รอยละ) 
31 ธันวาคม 2549 

(รอยละ) 
   เงินกองทุนขั้นที่ 1 14.25 12.73 
   เงินกองทุนทัง้สิ้น 15.85 13.42 

 
 

ตารางที่ 10:   ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ย (ป) 
การเปลี่ยนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปตอการปรับ

อัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 (ลานบาท) ประเภทกองทุน 
ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 

สินทรัพย 1.23 1.30 250.69 279.82 
หนี้สิน 0.48 0.40 (377.60)  (431.05) 
ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.75 0.90 (126.91)  (151.23) 
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12.2.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(1) คาตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)  

ธนาคารและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใน 
รอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 6,735,175 บาท  

(2) คาบริการอื่น (non-audit fee)  

ธนาคาร และบริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการจัดทํา
รายงานพิเศษตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและการใหบริการดานภาษีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 265,062 บาท 

12.2.8 อันดับความนาเช่ือถือ 

ในป 2549 ธนาคารไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือช้ันนํา 2 แหงดวยกัน คือ 

(1) บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 

วันที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศยืนยันอันดับเครดิตองคกรของธนาคาร และอันดับ
เครดิตหุนกูไมมีประกันของธนาคารคงเดิมที่ระดับ “A” ดวยแนวโนมอันดับเครดิตของธนาคาร “มีเสถียรภาพ”  

อันดับเครดิตดังกลาว สะทอนถึงความสามารถของคณะผูบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี คุณภาพสินทรัพย
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนสถานะทางการตลาดที่แข็งแกรงในธุรกิจเชาซื้อ และการกระจายตัวไปสูธุรกิจที่สรางรายไดจาก
คาธรรมเนียม ทั้งยังสะทอนถึงประโยชนจากการเปนธนาคารพาณิชย ที่จะทําใหธนาคารมีสภาพคลองและความยืดหยุนทาง
การเงินที่ดีขึ้นและมีโอกาสในระยะยาวสําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดย ทริสเรทติ้ง มีดังนี้ 

ผลอันดับเครดิต 9 ธันวาคม 2548/1 27 ธันวาคม 2549/2 
อันดับเครดิตองคกร 
อันดับเครดิตหุนกูไมมีประกัน 
TSCO077A: หุนกูไมมีประกัน 2,000 ลานบาท ไถถอนป 2550 
TSCO077B: หุนกูไมมีประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2550 
TSCO07OA: หุนกูไมมีประกัน 1,800 ลานบาท ไถถอนป 2550 
แนวโนมอันดับเครดิต 

A 
 

A 
A 
A 

มีเสถียรภาพ 

A 
 

A 
A 
A 

มีเสถียรภาพ 
/1 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
/2 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 

(2) บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

วันที่ 20 มีนาคม 2550 บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) ประกาศยืนยันคงอันดับเครดิตภายในประเทศ 
(National Ratings) ระยะยาวของธนาคารที่ระดับ ‘A(tha)’ ดวยแนวโนม “มีเสถียรภาพ” และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ส้ันอยูที่ระดับ ‘F1(tha)’  
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อันดับเครดิตดังกลาวสะทอนถึงความเชื่อม่ันในคุณภาพสินทรัพยและฐานะเงินกองทุนของธนาคาร และความ 
สามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น รวมถึงความสามารถของคณะผูบริหาร 

ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดย ฟทช เรทติ้งส มีดังนี้ 
ผลอันดับเครดิต (unsolicited rating) 17 กรกฎาคม 2549/3 20 มีนาคม 2550/4 

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น 
แนวโนมอันดับเครดิต 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 
/3 บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 
/4 บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศอันดับเครดิตของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 
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13. ขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมอันเปนหลักการสําคัญที่ธนาคารไดปลูกฝงใหแกพนักงานจนกลาย 
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจนของกลุมทิสโกแลว ธนาคารยังไดตั้งปณิธานที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยดําเนิน
โครงการสาธารณประโยชนตางๆ อยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เนนใหพนักงานมีสวนรวมอยางสําคัญในกิจกรรมตางๆ ทั้งใน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมแตละโครงการมีการตั้งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบัติการและติดตามผลอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว     

สรุปกิจกรรมในป 2549 

1. กิจกรรมชวยเหลือสังคม 

มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล (TISCO Foundation for Charity) 

เพื่อสืบสานปณิธานดังกลาวขางตนใหเกิดผลเปนรูปธรรม ทิสโกไดกอตั้งมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล (TISCO 
Foundation for Charity) (“มูลนิธิทิสโกฯ”) ขึ้นในป 2525 เพื่อดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะยาว และตั้งแตนั้นเปนตน
มาทิสโกไดดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมผานการดําเนินงานของมูลนิธิทิสโกฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  
1) มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยทั่วประเทศ 2) มอบทุนรักษาพยาบาลแกผูปวยอนาถา  
3) มอบทุนประกอบอาชีพสําหรับผูดอยโอกาสใหมีโอกาสพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว และ 4) ชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชนอื่นๆ  

ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารอาวุโสของกลุมทิสโกจํานวน 3 ทานดํารงตําแหนงกรรมการอยูในคณะ 
กรรมการมูลนิธิทิสโกฯ รวมกับผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ อีก 6 ทานเพื่อรวมกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งดูแลการดําเนิน
กิจกรรมของมูลนิธิฯ ใหเปนไปอยางราบรื่น  โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะทําหนาที่พิจารณาคําขอรับบริจาคที่มีผูแสดง
ความจํานงยื่นขอมาในแตละป ซึ่งจะพิจารณาปละครั้งในชวงตนปการศึกษาและมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน 
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพนักงานในกลุมทิสโกอีกจํานวน 20 คน ทําหนาที่เปนคณะทํางานมีวาระ 2 ป ทํางานรวมกับ
พนักงานของมูลนิธิทิสโกฯ เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในดานตางๆ อาทิ การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป  
รวมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุน  ชวยเผยแพรกิจกรรมและจัดกิจกรรมการกุศลระดมเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิฯ เปนตน 

สรุปยอดเงินบริจาคทุนทุกประเภทของมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล (หนวย : บาท) 
   ป      ทุนการศึกษา           ทุนรักษาพยาบาล              ทุนประกอบอาชีพ                 รวม 
2525-2548     94,882,612               4,001,336             1,741,379                  100,625,357 
2549      12,987,000                   23,350    57,140                    13,067,490 

ทุนทรัพยที่ใชในกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ  นํามาจากดอกผลที่ไดรับในแตละปของเงินกองทุน (Capital Fund) ซึ่ง
มีจํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ทุนทรัพยสวนใหญจึงไดรับการบริจาคจาก
ธนาคารทิสโกและบริษัทยอย โดยในป 2549 กลุมทิสโกบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิทิสโกฯ ในโอกาสตางๆ เปนเงินรวม
ทั้งส้ิน  8,004,436 บาท 
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ผลงานของมูลนิธิทิสโกฯ ในป 2549 ไดแก การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนขาดแคลนจํานวน 4,950 ทุน  
ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาจากสถานศึกษาจํานวน 693  แหงทั่วประเทศ เปนเงินทั้งส้ิน 12,987,000 บาท ซึ่ง
ในจํานวนนี้กวารอยละ 60 เปนทุนการศึกษาที่ใหอยางตอเนื่อง และในระหวางปทีมงานของมูลนิธิทิสโกฯ ไดออกติดตาม
ผลนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาจํานวน 496 ราย จากสถาบันการศึกษาจํานวน 30 แหงในจังหวัด ลพบุรี  นครราชสีมา  
เชียงราย นาน และกรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ ยังไดมอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพแกผูยากไรทั้งใน
กรุงเทพฯ และสวนภูมิภาคอีกเปนจํานวน 80,490 บาท 

กิจกรรมชวยเหลือสังคมอื่นๆ 

นอกเหนือจากกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องผานมูลนิธิทิสโกฯแลว ธนาคารยังใหการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาสังคมและชุมชนดานอื่นๆ ดังนี้   

กองทุนหมอเจาฟา  ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ธนาคารบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนหมอเจาฟาอันเปนกองทุนสําหรับขาราชการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการศึกษาตอขั้นสูง ณ ตางประเทศ  เพื่อนําความรู ประสบการณที่ไดรับมาใชประโยชนในการสอนนักศึกษาแพทยให
เหมาะสมกับสภาพสาธารณสุขของประเทศ  เปนเงินจํานวน  4,000,000 บาท    

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ 

ธนาคารบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน 600,000 บาท เพื่อ
สงเสริมใหชาวบานในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

สมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อชวยผูประสบอุทกภัย 

ธนาคารบริจาคเงินจํานวน 200,000 บาท สมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อชวยบรรเทาทุกขผูไดรับความเดือดรอนจาก 
อุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ  โดยกองทุนดังกลาวจะนําไปใชในโครงการฟนฟูหลังน้ําลดที่ดําเนินการ
รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใหผูประสบภัยสามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป 

บริจาคอุปกรณการศึกษา 

กลุมทิสโกบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรใชแลวจํานวน 104 เครื่อง ใหแกสถานศึกษาที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด   
นอกจากนี้ คณะผูบริหารและพนักงานในกลุมทิสโกยังไดรวมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณการศึกษาแกเด็ก
นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค  โรงเรียน 
บานหวยตอง จังหวัดเชียงใหม  และโรงเรียนวัดทามะนาว จังหวัดนครราชสีมาอีกดวย 

บริจาคโลหิตแกสภากาชาด 

ธนาคารจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทย  ณ  อาคารสํานักงานใหญ 4 ครั้งตอปในทุกไตรมาส เปนปที่แปด
ติดตอกัน  โดยมีพนักงานในกลุมทิสโกเปนผูบริจาคประจําและมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป  ในป 2549 มียอดบริจาคโลหิตเปน
จํานวนทั้งส้ิน  560,950 ซี.ซี. 

 

 

 



สวนที่ 2 หัวขอที่ 13 ขอมูลอื่น ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 

 13-3  
 

2. กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปาถาวร 

ธนาคารไดจัดกิจกรรมปลูกปาและบํารุงรักษาตนไมในโครงการปลูกปาถาวรประจําปครั้งที่ 19 โดยผูบริหารและ
พนักงานกลุมทิสโกซึ่งสวนใหญเปนพนักงานใหมจํานวนกวา 250 คน  รวมกันจัดกิจกรรมรวมปลูกกลาไมจํานวนกวา 
3,000 ตน บนพื้นที่ 10 ไร ในโครงการพระราชดําริหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี   ทั้งนี้ ตั้งแตริเริ่มโครงการในป 2532 
พนักงานกลุมทิสโกไดปลูกตนไมไปแลวจํานวนกวา 360,000 ตน บนพื้นที่ 500 ไรในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี 

3. กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

การจัดทําหนังสือภาพถายฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่สอง  

ธนาคารทิสโกรวมเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปดวยการนําหนังสือภาพถายฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งธนาคารไดรับพระบรมราชานุญาต
จัดพิมพเผยแพรในป 2532 มาจัดทําอีกครั้ง หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมภาพถายฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไวจํานวน 180 ภาพ  ซึ่งเปนภาพชุดที่ไดรับการกลาวขวัญและอางอิงเปนอยางมากมาตลอด 16 ปที่หนังสือไดออกเผยแพร
และยังคงเปนที่ตองการของผูสนใจอยูเสมอ ภาพถายฝพระหัตถที่รวบรวมไวนั้นสะทอนเรื่องราวประวัติศาสตรสะทอน
มุมมองของอัจฉริยกษัตริยผูทรงเปนแรงบันดาลใจแกพสกนิกรหลายสิบลานของพระองค การจัดพิมพหนังสือภาพถาย 
ฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครั้งที่สองนี้ ไดจัดทําขึ้นในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (ซีดีรอม) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหประชาชนทั่วไปไดรวมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพดานการถายภาพของพระองคดวยผลงานอัน
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรชิ้นนี้ โดยธนาคารไดนําซีดีรอมภาพถายฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจํานวน 
20,000 ชุด แจกฟรีใหแกสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดที่สนใจ ณ สาขาของ
ธนาคารทั่วประเทศ   ซีดีรอมดังกลาวไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางดียิ่ง    

ศิลปะแหงรัชกาลที่ 9 : 6 ทศวรรษศิลปะไทย 

ธนาคารใหการสนับสนุนการแสดงผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปนไทยอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 30 ป โดยใน
ปที่ผานมาไดใหการสนับสนุนมูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ 9 ในการเผยแพรนิทรรศการเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อใหผูชื่นชอบศิลปะทั่วโลกมีโอกาสไดชื่นชมผลงานของศิลปนไทย และรวมเทิดพระ เกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยใหการสนับสนุนมูลนิธิหอศิลปฯ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(ซีดีรอม) นิทรรศการ 6 ทศวรรษศิลปะไทยที่ไดรวบรวมผลงานของศิลปนไทยตลอดรัชสมัย 60 ปที่ทรงครองราชยออก
เผยแพรแกประชาชน  

ทอดกฐิน 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาใหสามารถดํารงอยูเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที่มีวัดเปนศูนยรวมของชุมชน เพื่อเปนสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทางหนึ่ง   
สาขาของธนาคารในเขตภูมิภาคจึงไดประสานงานจัดกิจกรรมทอดกฐินเพื่อบริจาคทุนทรัพยใหแกวัดวาอารามในจังหวัด
ที่ตองการการทํานุบํารุงเปนประจําทุกป  โดยในป 2549 ธนาคารไดเปนเจาภาพรวมทําบุญทอดกฐิน ณ วัดเวฬุวัน จังหวัด
เชียงราย และวัดทามะนาว จังหวัดนครราชสีมา  
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ดวยแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม และวิธีการที่ธนาคารไดสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ   ธนาคารถือเปนภารกิจสําคัญที่จะสานตอโครงการและกิจกรรมหลักตางๆ   
เพื่อใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนแกชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องตลอดไป 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของธนาคารหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของธนาคารและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายใหนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว       
ดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
 และประธานเจาหนาที่บริหาร  (นายปลิว  มังกรกนก)  
นายมิตซูโนบ ุฮาเซกาวา กรรมการ และกรรมการบริหาร  (นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา)  
นายแซมมวน ชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร  (นายแซมมวน ช)ิ  
นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และกรรมการอํานวยการ   (นายพิชัย  ฉันทวีระชาต)ิ  
นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ และรองกรรมการอํานวยการ  (นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล)  
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร  (นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ)  
 และนักลงทุนสัมพันธ 



สวนที่ 3  การรับรองความถูกตองของขอมูล ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 

 C-2  

 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

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

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม   ประธานกรรมการ  (ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม)  

นางกฤษณา ธรีะวุฒ ิ กรรมการอิสระ  (นางกฤษณา ธีระวุฒ)ิ  

รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวฒัน กรรมการอิสระ  (รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน)  

ศ.ดร. พรายพล คุมทรัพย กรรมการอิสระ  (ศ.ดร. พรายพล คุมทรัพย)  

นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ  (นายเสงี่ยม สันทัด)  

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ  (ดร. คณิศ แสงสุพรรณ)  

นายคาวา โยว กรรมการ  (นายคาวา โยว)  

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร  (นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ)  
 และนักลงทุนสัมพันธ 

 



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

(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 49 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน)/1

1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม 74 - - Ph.D. (Development Economics) กลุมทิสโก
    ประธานกรรมการ      University of Pittsburgh, USA 2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ   ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    กรรมการอิสระ MPA. (Development Economics) กรรมการอิสระ 

   Harvard University, USA 2548-2550 ประธานคณะกรรมการสรรหา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
B.A. (Economics) 2545-2548 ประธานกรรมการ   บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   Claremont Men's College, USA กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา

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

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

และสื่อสาร
2537-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย มูลนิธิ
2528-2549 กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ มูลนิธิ
2545-2548 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

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

ปโตรเคมี
2. นายปลิว มังกรกนก 59 สามัญ         70,600 - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ   บุริมสิทธิ  2,662,700    University of California at Los Angeles, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    ประธานคณะกรรมการบริหาร M.S. (Industrial Engineering) ประธานคณะกรรมการบริหาร
    ประธานเจาหนาที่บริหาร    Stanford University, USA ประธานเจาหนาที่บริหาร 
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548-2550 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
 หลักสูตร Directors Certification Program 2545-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร Chairman 2000 กรรมการสรรหา
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

A 1-1



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 49 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

   อื่นๆ
2550-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม
2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเมนท จํากัด ธุรกิจสนามกอลฟ
2547-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปดอดจ ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล
2546-2549 กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร
2545-2548 ประธาน สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
2544-2548 กรรมการ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา

2543-2547 กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด ธุรกิจกลั่นน้ํามัน
3. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 57 สามัญ            12 - M.B.A. (Marketing) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ           -    University of Wisconsin-Madison, USA 2550- ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) กรรมการตรวจสอบ
     คาตอบแทน/2    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการตรวจสอบ/2 หลักสูตร Audit Committee Program ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548- ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Director Certification Program 2548- 2550 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
หลักสูตร Director Accreditation Program 2541-2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Effective Audit Committee and อื่นๆ
Best Practice Program 2547-ปจจุบัน เลขาธิการ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย-อุดรธานี สมาคม
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน รองประธาน ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องคกรการกุศล

2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดร จํากัด ธุรกิจโรงแรม
2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โภชนาอุตสาหกรรม จํากัด ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 49 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

4. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 52 - - Ph.D (Accounting) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ    New York University, USA 2550-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/2 บัญชีมหาบัณฑิต 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการตรวจสอบ
บัญชีบัณฑิต 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-2550 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Director Certification Program อื่นๆ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2549-ปจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเคหะแหงชาติ รัฐวิสาหกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2548-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี องคกรวิชาชีพ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ

พัสดุ การเงินและบัญชีตนทุน
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคม
2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานการบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ราชการ
2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อสาร
2540-ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันการศึกษา
2535-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกํากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2545-2548 ผูเชี่ยวชาญ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
2544-2548 รองคณบดีและผูอํานวยการโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันการศึกษา

ทางบริหารธุรกจิสําหรับนักบริหาร
5. ศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย 59 - - Ph.D (Economics) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ    Yale University, USA 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
B. Economics กรรมการตรวจสอบ
   University of Western Australia, Australia 2548 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Director Accreditation Program อื่นๆ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548-ปจจุบัน ศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา

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

Associates Co., Ltd. (BERA)
2529-ปจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษดานเศรษฐศาสตร บริษัท ปญญาคอนซัลแตนท จํากัด ธุรกิจที่ปรึกษา
2526-2547 รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2539-2546 กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจปโตรเคมี
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

6. นายเสงี่ยม สันทัด 60 - - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
    กรรมการอิสระ      (สาขารัฐประศาสนศาสตร) 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
นิติศาสตรบัณฑิต 2547-2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง อื่นๆ
หลักสูตร Director Certification Program 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ธุรกิจปโตรเคมี
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2548-ปจจุบัน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ราชการ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ

2546-2549 กรรมการ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ
2545-2548 ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ราชการ
2544-2545 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ราชการ

7. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ/3 49 - - Ph.D. (Economics) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ    University of Toronto, Canada 2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต อื่นๆ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ธุรกิจพัฒนาสินทรัพย 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2548-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตราสารหนี้เอเชีย ราชการ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จํากัด นิติบุคคลเฉพาะกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟพีอารไอ เอ็ดดูเคชัน จํากัด ธุรกิจที่ปรึกษา
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแลนด เอาทลุค จํากัด ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ

2547-ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนยขอมูลนักลงทุนประเทศไทย ศูนยขอมูล
2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัย
2547-2549 กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADBI) สถาบันวิจัย
2547 กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

8. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 44 - - B.A. (Economics) กลุมทิสโก
    กรรมการ   Keio University, Tokyo, Japan 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    กรรมการบริหาร 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/2 2548 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) กรรมการบริหาร

2548 - 2550 กรรมการสรรหา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
อื่นๆ

2546-ปจจุบัน Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษา
2544-2545 Senior Manager of Credit Risk Management Division Mizuho Corporate Bank, Ltd. Japan ธุรกิจธนาคารพาณิชย
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9. นายแซมมวน ชิ 56 สามัญ         2,000 - B.B.A. (Banking) กลุมทิสโก
     กรรมการ/4 บุริมสิทธิ          -     Tamkang University (Taipei) 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     กรรมการบริหาร/4 Associate Degree (Computer Science) 2549-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/2    Oriental Institute of Technology กรรมการบริหาร
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) หลักสูตร Director Certification Program 2549-2550 กรรมการสรรหา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ
หลักสูตร ROC Corporate Directors' Training Program 2542-ปจจุบัน Vice President China Development Industrial Bank, Taipei ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   The Registry of Companies (Malaysia) 2547-2549 ที่ปรึกษา บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

2542-2547 ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
รองกรรมการผูจัดการ

2542-2545 Director of the Board RHB Leasing SDN., GHD. Kuala Lumper ธุรกิจเชาซื้อ
10. นายคาวา โยว 54 - - B.B.A. (Finance & Marketing) กลุมทิสโก
    กรรมการ/5    University of Singapore, Singapore 2549-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

Director Certification Program (Class 16/2002) อื่นๆ
   Thai Institute of Directors/Australian 2549-ปจจุบัน Advisor SCS Enterprise Systems (Thailand) Limited ธุรกิจสารสนเทศ
   Institute of Company Directors 2548-ปจจุบัน Vice President China Development Industrial Bank, Taipei ธุรกิจธนาคารพาณิชย

2542-ปจจุบัน Director Ornasteel Enterprise Corporation (M) Sdn.Bhd. ธุรกิจเหล็กกลา
2542-ปจจุบัน Director Group Steel Corporation (M) Sdn. Bhd. ธุรกิจเหล็กกลา
2547-2548 กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย
2542-2547 กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

11. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 57 สามัญ          2,136 - B.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ บุริมสิทธิ  1,770,000    Marshall University, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    กรรมการบริหาร หลักสูตร Directors Certification Program กรรมการบริหาร 
    กรรมการอํานวยการ    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการอํานวยการ 
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 2544-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

กรรมการบริหาร 
กรรมการอํานวยการ 
อื่นๆ

2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
2543-2549 กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย
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12. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 49 สามัญ           - - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) กลุมทิสโก
   กรรมการ บุริมสิทธิ  1,759,400    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548- ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   รองกรรมการอํานวยการ นิติศาสตรบัณฑิต รองกรรมการอํานวยการ กลุมงานบริหารสวนกลาง
   กลุมงานบริหารสวนกลาง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548- ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
   (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Global Securities Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
หลักสูตร Directors Certification Program 2545-2548 หัวหนาสายการเงิน การวางแผนและบริหารความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544-2545 กรรมการ TISCO Securities UK Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย

2542-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน
อื่นๆ

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

13. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ 53 สามัญ            44 - บัญชีมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
      ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ           -    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
      สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง บัญชีบัณฑิต และขนาดยอม
      และขนาดยอม/6    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

นิติศาสตรบัณฑิต 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545-2547 หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและงานบริหารสินทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประกาศนยีบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ อื่นๆ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -
หลักสูตร Directors Certification Program
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   C.P.A. Thailand

14. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม  53 สามัญ           - - บัญชีบัณฑิต กลุมทิสโก
     ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ    537,000    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548- ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายกํากับและควบคุม ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     สายกํากับและควบคุม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 2545-2548 หัวหนาสายกํากับและควบคุม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   C.P.A. Thailand 2543-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพยจดัการกองทุน
หลักสูตร Director Certification Program อื่นๆ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-2549 อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย

2545-2548 ผูแทนกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
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(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

15. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน 40 - - M.B.A. (International Business) กลุมทิสโก
    ผูชวยกรรมการอํานวยการ    University of Hawaii at Manoa, USA 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    สายสินเชื่อรายยอย/7 และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) และสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร(รักษาการ)
    สายทรัพยากรบุคคล    สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    และพัฒนาองคกร(รักษาการ) Japan-focused Management Program สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

   Japan-America Institute of Management Science, USA 2547-2548 หัวหนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Director Certification Program 2545-2547 รองหัวหนาสายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรักษาการหัวหนาชองทางการจําหนายพิเศษ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2543-2545 กรรมการบริหาร บริษัท โฟลคสวาเกนลิสซิ่ง ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2539-2545 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ

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

16. นายเมธา ปงสุทธิวงศ 40 สามัญ            - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
     ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ    178,000    University  of  Wisconsin-Milwaukee, USA 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
     สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและระดมเงินออม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545-2548 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
อื่นๆ

2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจขนสง
17. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 46 สามัญ           - - M.S. (Finance & Banking) กลุมทิสโก
     กรรมการและกรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ  2,110,000    University of Wisconsin-Madison, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด M.B.A. (Finance) 2545-2548 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   Western Illinois University, USA  และระดมเงินออม
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) อื่นๆ

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -
หลักสูตร Director Certification Program
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

18. นางสาวอารยา ธีระโกเมน 45 สามัญ          5,000 - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
      รองกรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ    170,500    University of New Haven, USA 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด บัญชีบัณฑิต (การเงิน) 2546-2548 หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-2546 ผูอํานวยการฝายการตลาดสายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
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(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

   อื่นๆ
2549-ปจจุบัน คณะเตรียมการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หนวยงานภาครัฐ

    2547-ปจจุบัน อุปนายกสมาคม ประธานกลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ประธานอนุกรรมการ-ดานมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงเลี้ยงชีพ

สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน สมาคมผูประกอบการธุรกิจจัดการลงทุน

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

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หนวยงานภาครัฐ

2545-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการการพิจารณารางประกาศเกี่ยวกับการกํากับ
ธุรกิจหลักทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

องคกรอิสระ

2545-2547 คณะอนุกรรมการพิจารณาการแกไขพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

องคกรอิสระ

19. นายไพบูลย นลินทรางกูร 41 สามัญ            - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
       กรรมการ บุริมสิทธิ     220,000    Indiana University at Bloomington,  USA 2549-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
       กรรมการผูจัดการ/8 B.A. (Computer Science)  2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
       บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด    University of California at Santa Cruz,  USA  2548-2549 รองกรรมการผูจัดการ และหัวหนาสายบริการซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
     C.F.A. หลักทรัพย 

   C.F.A. Institute, USA  2544-2548 กรรมการและหัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
หลักสูตร Director Accreditation Program ลูกคาสถาบันและรักษาการหัวหนาสํานักวิจัย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ

2550-ปจจุบัน กรรมการชมรมผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมบริษัทหลักทรัพย ชมรม
2549-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคม
2549-ปจจุบัน ผูแทนคณะทํางานกําหนดมาตรฐานหลักสูตร CISA สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน สถาบันพัฒนาความรู
2547-ปจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย สมาคม
2546-2548 กรรมการ และเลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย สมาคม

20. นายชาตรี จันทรงาม 37 สามัญ            - - C.F.A. กลุมทิสโก
       ผูอํานวยการอาวุโส บุริมสิทธิ      20,000    C.F.A. Institute, USA 2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
       สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง M.Sc. (Finance) 2543-2548 ผูจัดการฝายบริหารความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
         Imperial College, University of London อื่นๆ

M.B.A. (International Business) -
  Schiller International University 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธนาคารและการเงิน)
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ
(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 49 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

21. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 45 สามัญ            324 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) กลุมทิสโก
      หัวหนาบัญชี บุริมสิทธิ      15,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน หัวหนาบัญชี ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

บัญชีบัณฑิต  (ทฤษฎีบัญชี) 2545-2548 หัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อื่นๆ

-
หมายเหตุ :   กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ประกอบดวย นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ   นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายแซมมวน ชิ 
                  โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ สามารถลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของธนาคาร สวนนายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา หรือนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือนายแซมมวน ชิ สองคนตองลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร
/1 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
/2 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550
/3 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
/4 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549
/5 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549
/6 เขาดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/7 เขาดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการอํานวยการสายสินเชื่อรายยอย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549
/8 เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
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1.2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารของธนาคารในบริษัทยอย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)

ธนาคารทิสโก บริษัท ทิสโกคอรปอเรชั่น 
ชื่อ-สกุล จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) บล. ทิสโก บลจ. ทิสโก บจ. ทิสโกลีสซิ่ง บจ.ไฮเวย TISCOHK TISCOGS บจ. ทิสโก อินฟอรเมชั่น บจ. ไทยคอมเมอรเชียล บจ. วี แอล ที บจ. ทิสโกกรุป 

เทคโนโลยี ออโต ลีสซิ่ง
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม C,I
2. นายปลิว  มังกรกนก D,E,M D
3. นางกฤษณา ธีระวุฒิ A,I,NCC/1 A,I
4. รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน A,I A,I
5. ศ. ดร.พรายพล คุมทรัพย A,I A,I
6. นายเสงี่ยม สันทัด I I
7. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ I
8. นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา D,E,NCC/1 D
9. นายแซมมวน ชิ D,E,NCC/1

10. นายคาวา โยว D
11. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ D,E,M
12. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล D,M D D D
13. นายปญญา วุฒิเจริญวงศ M
14. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม M
15. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน M
16. นายเมธา ปงสุทธิวงศ M
17. นายสุทัศน เรืองมานะมงคล D,M
18. นางสาวอารยา ธีระโกเมน D,M
19. นายไพบูลย นลินทรางกูร D,M
20. นายชาตรี จันทรงาม ผูอํานวยการอาวุโส สายควบคุม

การเงินและบริหารความเสี่ยง
21. นางสาวชุตินธร ไวกาสี หัวหนาบัญชี
หมายเหตุ 1:   C = ประธานกรรมการ      D = กรรมการ      E = กรรมการบริหาร      A = กรรมการตรวจสอบ      NCC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน      I = กรรมการอิสระ      M = ผูบริหารระดับสูง
หมายเหตุ 2 :  TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Ltd.      TISCOGS = TISCO Global Securities Ltd.

/1 เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550

บริษัทยอย
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รายละเอียดการถือหุนธนาคารของกรรมการและผูบริหาร เอกสารแนบ 2

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ 31 ธ.ค. 49 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ 31 ธ.ค. 49

1 ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม 0 0 0 0
2 นายปลิว มังกรกนก 68,000 70,600 550,000 2,662,700
3 นางกฤษณา ธีระวุฒิ 0 12 0 0
4 รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 0 0 0 0
5 ศ.ดร. พรายพล คุมทรัพย 0 0 0 0
6 นายเสงี่ยม สันทัด 0 0 0 0
7 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 0 0 0 0
8 นายมิตซูโนบุ ฮาเซกาวา 0 0 0 0
9 นายแซมมวน ชิ 0 2,000 0 0

10 นายคาวา โยว 0 0 0 0
11 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ 0 2,136 700,000 1,770,000
12 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 0 0 307,500 1,759,400
13 นายปญญา วุฒิเจริญวงศ 0 44 (225,000) 0
14 นางสาวนัทธมน อิศราธรรม 0 0 50,000 537,000
15 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน 0 0 (90,000) 0
16 นายเมธา ปงสุทธิวงศ 0 0 40,000 178,000
17 นายสุทัศน เรืองมานะมงคล 0 0 287,500 2,110,000
18 นางสาวอารยา ธีระโกเมน 0 5,000 12,500 170,500
19 นายไพบูลย นลินทรางกูร 0 0 100,000 220,000
20 นายชาตรี จันทรงาม 0 0 1,000 20,000
21 นางสาวชุตินธร ไวกาสี 0 324 7,500 15,000

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ
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