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สวนที ่2 

บริษทัที่ออกหลักทรัพย 

ช่ือบริษัท : ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 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 

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

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 44 อาคารสาทร ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0 2633 9000-3  โทรสาร 0 2633 9026 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท 0 2299 1111 โทรสาร 0 2273 7121 

ผูแทนผูถือหุนกูดอยสิทธิ 

 

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท 0 2299 1111 โทรสาร 0 2273 7121 

นายทะเบียนหุนกูดอยสิทธิ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท 0 2299 1111 โทรสาร 0 2273 7121 

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

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ 
ธนาคารไดกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง  และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไวอยางเหมาะสมและชัดเจน  โดยกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งหมดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความตระหนักถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอความเสี่ยง  และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
อยางทั่วท้ังองคกร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสีย่งที่
ยอมรับไดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของธนาคารไดสงผลตอความสําเร็จและความสามารถในการแขงขันของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริษัท
ยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบแทนสูงสุดโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญที่ธนาคารไดยึดถือปฏิบัติเปนการท่ัวไปในการบริหารความเสี่ยงองครวมของธนาคารมีดังตอไปน้ี 
(1) การบริหารความเสี่ยงอยางรวมศูนย 

ธนาคารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย โครงสรางพื้นฐานความเสี่ยงจะถูกรวมศูนยอยูที่
บรษิัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ่งเปนบรษิทัใหญ โดยทําการรวบรวมขอมูลฐานะความเสี่ยงจากกจิการตางๆ ในธนาคารเพื่อ
ทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธทางธรุกิจ เพือ่ใชในการกาํหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ยง 

(2) สายธรุกิจเปนเจาของการบริหารความเสี่ยงภายใตการดแูลท่ีเปนอิสระ 
หนวยธุรกิจมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและเพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกับกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หนวยงานบริหารความเสี่ยงที่บริษัทซึ่งเปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี่ยงอยางครบถวน 
ธนาคารมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี่ยงเริ่มจากการใช

ดุลยพินิจของผูชํานาญการซึ่งเปนวิธีการข้ันพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะหในเชิงปริมาณและสถิติ ทั้งน้ีจะพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภทและ
ความซับซอนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ การวิเคราะหความเสี่ยงในสถานการณปกติ และการจําลองสถานการณที่
ไมปกติ ภายใตการเปล่ียนแปลงของปจจัยความเสี่ยงในปริมาณมากอันมีผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร 

(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน 
เนื่องดวยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผูถือหุน ดังนั้นธนาคารจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปจจัยความเสี่ยงไวภายใต

มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง Value at Risk (VaR) โดยคาความเสี่ยงตางๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงเปนระดับเงินกองทุนท่ีเหมาะสมในการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว ภายใตการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของธนาคาร การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญในการ
สรางความเขาใจและความสอดคลองใหเกิดขึ้นกับผูบริหารของหนวยธุรกิจแตละหนวย นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับ
และทุกประเภทเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององคกร และจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผลทั้ง
ในระดับองคกรและหนวยธุรกิจ 

 (5) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คาํนึงถงึความเสี่ยง 
หลักการที่สําคัญประการหนึ่งของธนาคารคือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสํารับความเสี่ยงในระยะยาว และเพื่อเปนการสราง

มูลคาเพิ่มตอผูถือหุน องคประกอบความเสี่ยงตางๆ จะถูกนําเขามาใชในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเปาหมายสําคัญในการเพิ่มมูลคา
ผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน ความเส่ียงในดานตางๆ จะถูกนําเขามาประกอบการพิจารณาการต้ังราคาผลิตภัณฑและบริการเพื่อให
ไดผลกําไรท่ีทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสวนงานที่ยังมีอัตราผลตอบแทนตอหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 
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(6) การบริหารพอรตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการปองกันความเสี่ยง 
การบริหารพอรตความเสี่ยงจะมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเปนหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของธนาคาร 

เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผูบริหารระดับสูงและผูจัดการของหนวยธุรกิจทุกระดบัจะนาํหลกัการกระจาย
ความเสี่ยงเขามาใชพิจารณาอยางเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงตางๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ 

(7) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหนาของแตละสายธุรกิจจะตองมีความเขาใจ

เปนอยางดีในความเสี่ยงที่มีอยูหรือที่จะเกิดข้ึนใหมในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยงในดานตางๆที่จะมีตอธนาคารใน
ภาพรวมอีกดวย 

(8) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ด ี
ธนาคารมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎระเบียบของ

ธนาคารแหงประเทศไทย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
(9) แนวนโยบายตอธุรกิจหรือผลิตภัณฑใหม 

การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑใหมทุกประเภทของธนาคารจะตองถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวของตามแนวนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของทางธนาคาร โดยธุรกิจและผลิตภัณฑใหมดังกลาวจะถูกวิเคราะหในรูปแบบของผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น การคํานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน 

(10) การปฏิบัติตอรายการระหวางกัน 
การทํารายการระหวางธนาคารกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น ธนาคารจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่

กระทํากับลูกคาท่ัวไป โดยธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธรุกจิของธนาคารจะถกู
ควบคุมอยูภายใตกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของของทางการ 

(11) การทดสอบสภาวะวิกฤต ิ
การทดสอบสภาวะวิกฤติเปนกระบวนการในการประเมินผลกระทบตอสถานะทางการเงินของธนาคารภายใตการจําลองสถานการณที่ไม

ปกติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของปจจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบตอฐานะการเงินของธนาคาร นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางดานสินเชื่อ, ตลาด และสภาพคลอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําหนาที่ดูในภาพรวมของการ
ทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมุติฐานในการทดสอบ โดยมีหนวยงานบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีทดสอบรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และ
รายงานผลการทดสอบใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติไดมีสวนชวยในการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนในสภาวะฉุกเฉิน 

โครงสรางการบรหิารความเสี่ยง 

 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร คณะกรรมการของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียล  
กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหนาที่ในการดูแลความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในภาพรวมของธนาคาร โดย
คณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใตการแตงตั้งของคณะกรรมการธนาคาร จะทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงโดยรวมของ
องคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภทความเสี่ยง ท้ังนี้ ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจตางๆ จะทําหนาท่ีดูแล
การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธของทั้งองคกรและของแตละสายงาน ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนโดยฝายวางแผนและงบประมาณของบริษัท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารซึ่งเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงและฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัท เปนหนวยงานสนับสนุน 
สําหรับการดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผูรับมอบอํานาจเฉพาะกิจเปนผูดูแล เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา และหัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ เปนตน โดยมีหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน สํานักคณะกรรมการสินเชื่อ ฝาย
กํากับและควบคุมภายใน และฝายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเปนเจาของความเสี่ยงและรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงในสวนงานของตน
ภายใตนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจตางๆ ซึ่งการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
จะอยูภายใตเพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะหการทําธุรกิจใหมในแตละสายงานภายใตการ
อนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สําคัญในแตละเดือนจะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ระบบ
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บริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการบรหิารความเสี่ยงมีดังน้ี 

 คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

ธนาคาร โดยมีบทบาทที่สําคัญในการทบทวนและอนุมัตินโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป รวมท้ังการกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหผูบริหารระดับสูงนําไปยึดปฏิบัติตามหลักการ พื้นฐานในการประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใตการดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงประกอบไปดวยคณะผูบริหารระดับสูงของธนาคาร 

โดยมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน และมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององคกร เพื่อใหการดูแลระบบบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พรอมท้ังกําหนดกลยุทธ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงและฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัท ทําหนาที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณา พรอมทั้งจัดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห และติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ  เพื่อรายงานตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะ
รายงานตรงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ภายใตหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน 
คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีดูแลการบริหารและควบคุมความเสี่ยงใน

ระดับรายการของความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา ทําหนาที่ในการบริหารความ
เสี่ยงดานสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เปนตน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เปนประจําทุกเดือน โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการของธนาคาร และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

ความเสี่ยงดานตางๆ 

1.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ  คือ  ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญา ทําใหไมสามารถชําระ
หน้ีที่มีตอธนาคารเมื่อครบกําหนดได  หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชําระหนี้ใหกับธนาคาร ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไมมี
หลักประกันคุมครองจะมีผลทําใหธนาคารตองกันสํารองหนี้สูญมากขึ้น  อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งใหดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อในภาพรวมของพอรตสินเชื่อ ซึ่งมีหนาที่

รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ หลักเกณฑ และขอจํากัดตางๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ   รวมถึงใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการติดตาม และทบทวนความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานขอมูลความ
เสี่ยงจากการใหสินเชื่อท่ีมีความสําคัญใหแกคณะกรรมการธนาคารไดรับทราบ 

ในขณะที่ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเฉพาะดานในระดับรายการ อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ   
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา  และหัวหนาสายสินเชื่อ  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหนาที่ดูแลการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ   
สําหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอยูในระดับตํ่า สามารถไดรับการพิจารณาจากบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความ
เสี่ยงจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ หัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ  ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะรับผิดชอบในการควบคุมดูแลสินเชื่อที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งยังมีสิทธิในการระงับการอนุมัติสินเชื่ออีกดวย  และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหาทํา
หนาที่ติดตามและจัดการกับการคางชําระของสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขายอยางใกลชิด 
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กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบดวยการจัดอันดับเครดิต การวิเคราะหการผิดนัดชําระ การวิเคราะหการกระจุกตัวของสินเชื่อ และ
เงินกองทุนท่ีใชในการรองรับความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ เปนแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังน้ัน การดําเนินงานดานเครดิตทั้งหมดจะอยูภายใตกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่เปนมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑใน
การจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อตางๆ   ในสวนของสินเชื่อรายยอยไดใชการจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คลายคลึงกันของสินเชื่อแตละ
ราย   โดยอาศัยการพิจารณาขอมูลในภาพรวม   สําหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจไดพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกตางกันของ
แตละรายธุรกรรม 

การจัดการดานความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเปนอีกปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ หลักเกณฑที่ใช
ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อไดถูกจัดทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารมีมาตรการและขอจํากัดของการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอรต
สินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อท่ีมีปญหาและสินทรัพยรอการขาย ปจจัยความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อท่ีสําคัญมี
ดังตอไปน้ี 

1.1.1 ความเสี่ยงจากการดอยคุณภาพของสินเช่ือ 

ธนาคารมีการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพดวยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัย และมีการ
ติดตามชําระหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ และตัดจําหนายหนี้สูญท่ีรัดกุม จึงสงผลใหอัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของธนาคารลดลงมา
จากรอยละ 3.7 ณ สิ้นป 2550 มาอยูท่ีรอยละ 2.5 โดยมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรายยอยในอัตราเทากับรอยละ 2.0 และหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดของสินเชื่อธุรกิจ ในอัตรารอยละ 3.1 หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดทั้งหมดมีจํานวน 2,566.08 ลานบาท ลดลง 665.44 ลานบาท หรือ รอยละ 20.6 

ธนาคารใชวิธีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับพอรตสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต ตามหลักเกณฑ Basel II และวิธี Collective 
Approach ซึ่งจะตั้งสํารองตามคาประมาณการความสูญเสียที่นาจะเกิดขึ้นจากขอมูลสถิติหนี้เสียของพอรตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรบัปรงุขอมลู
ใหเขากับสถานการณลาสุดในปจจุบัน โดยธนาคารมียอดสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ทั้งสิ้นจํานวน 
1,604.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.5 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยแบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นจํานวน 1,337.89 ลาน
บาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญท่ัวไปจํานวน 266.59 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 1,270.58 ลานบาท ตาม
นโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน 

1.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดสวนรอยละ 72.0 และ 19.2 ของสินเชื่อรวม ตามลําดับ 
โดยในสวนของสินเชื่อเชาซื้อจํานวน 73,109.2 ลานบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยูในระดับต่ํามาก และกลุมลูกหนี้เชาซื้อรายใหญ 10 รายแรกมี
มูลคารวมกันเพียงจํานวน 134.85 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.18 ของเงินใหสินเชื่อเชาซื้อ หรือรอยละ 0.13 ของเงินใหสินเชื่อรวม 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย จํานวน 7,342.21 ลานบาท 
ธุรกจิอสังหาริมทรัพยและการกอสราง จํานวน 8,807.72 ลานบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 3,212.80 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 37.7 
รอยละ 45.2 และรอยละ 16.5 ของสินเชื่อธุรกิจ และรอยละ 7.1 รอยละ 8.5 และรอยละ 3.1 ของสินเชื่อรวมตามลําดับ ทั้งนี้ ถาวัดจากการใหสินเชื่อ
ธุรกิจแกกลุมลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรกที่มีมูลคารวม 11,168.74 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.8 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นวามีการกระจุกตัว
ของสินเชื่อธุรกิจอยูบางในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและพลังงาน  อยางไรก็ตาม เงินใหสินเชื่อธุรกิจเปนสินเชื่อมีหลักประกันเกือบทั้งจํานวน โดยธนาคารมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตางๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มี
สัดสวนเงินกูเทียบกับมูลคาของหลักประกันท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และธนาคารยังจัดใหมีการประเมินและ
ติดตามมูลคาหลักประกันอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนตางๆ ในการควบคุมการเบิกจายเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหมีการ
ติดตามคุณภาพของสินทรัพยอยางตอเนื่อง 

1.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เงินใหสินเชื่อสวนใหญจํานวน 96,056.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 94.6 ของเงินใหสินเชื่อของ
ธนาคารทั้งส้ิน เปนสินเชื่อมีหลักประกัน สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ทรัพยสินท่ีใหเชาซื้อยังถือเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ดังน้ันหากผูเชาซื้อไมชําระเงินตาม
กําหนดภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่กําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเขายึดและครอบครองทรัพยสินไดในทันที ภายหลังจากไดเขาครอบครอง
ทรัพยสินท่ีใหเชาซื้อ การจําหนายตอในตลาดรองมีระยะเวลาคอนขางส้ัน ซึ่งสามารถกระทําใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน  

ปจจัยความเสี่ยงตอหลักประกันของสินเชื่อเชาซื้อ คือ มูลคาของรถยนตเกา เนื่องจากรถยนตเปนทรัพยสินเชาซื้อหลักท่ีธนาคารจะ
เขายึดและจําหนายตอในตลาดรถยนตเกา แลวนําเงินท่ีไดจากการจําหนายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมูลคาของรถยนตเกาลดลงมากเกินไป 
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อาจทําใหไดเงินจากการขายหลักประกันไมคุมมูลหน้ี และสงผลเสียหายตอกําไรและเงินกองทุนของธนาคาร มูลคาของรถยนตเกาขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
ประกอบดวย สภาพความตองการรถยนตเกาโดยรวม ประเภทและยี่หอของรถ และปจจัยดานภาษีรถยนตที่อาจมีผลกระทบตอราคาขายรถใหม  

อยางไรก็ตาม  จากประวัติการยึดและจําหนายหลักประกันของการเชาซื้อรถยนต ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหนายทรัพยสินไดในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ถึง 90 ของมูลหน้ีคงคาง ซึ่งจัดเปนอัตราที่สูง ทําใหผลกระทบตอกําไรของหนี้เสียลดนอยลง
มาก นอกจากนี้ ธนาคารไดดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการติดตามราคารถยนตเกาอยางตอเน่ือง การเนนปลอยสินเชื่อใหมีมูลคาหลักประกันสูง
กวามูลหนี้อยูตลอดเวลา การเรียกเงินดาวนในระดับที่เหมาะสม และการเนนปลอยสินเชื่อสําหรับรถยนตที่มีตลาดรองที่ดี 

สําหรับสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันสวนใหญของธนาคารเปนอสังหาริมทรัพย ซึ่งสามารถนํามาใชหักการตั้ง
สํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพได ธนาคารไดดําเนินการประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางมาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 39 
จากเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดสวนมูลคาหลักประกันที่ใชหักมูลหนี้ของสินเชื่อดอยคุณภาพในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
คิดเปนรอยละ 26.8 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งหมด 

ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลคาของหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยเหลาน้ี โดยมูลคาของอสังหาริมทรัพยจะขึ้นอยูกับสภาพการณ
ทางเศรษฐกิจเปนหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลง ซ่ึงอาจสงผลใหธนาคารตองเพิ่มการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ การเขาครอบครองหลักประกัน ยังตองผานกระบวนการทางกฎหมายและ
การบังคับคดีท่ียุงยากและใชเวลานาน อยางไรก็ตามธนาคารไดติดตามขั้นตอนการทํางานดานการบังคับคดีอยางใกลชิด 

1.1.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 

ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขายเกิดจากการดอยคาของมูลคาทรัพยสินที่ยึดคืนจากลูกหนี้คางชําระเปนเวลานาน 
หรือลูกหนี้ท่ีมีการปรับโครงสรางหนี้ จากราคาทุนหรือมูลคาที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยธนาคารมีสินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ซึ่งมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคา 1,003.25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.8 ของสินทรัพยรวม และคาเผื่อการ
ดอยคาคิดเปนรอยละ 4.2 ของมูลคาสินทรัพยรอการขายตามราคาตนทุนทางบัญชี 

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทําให
เกิดความผันผวนตอรายไดหรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา   โดยหนวยธุรกิจที่เกีย่วของ

มีหนาที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอรตของหนวยธุรกิจนั้นภายใตหลักเกณฑและขอจํากัดที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หนวยงาน
กํากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะดานถูกจัดตั้งเพื่อมีหนาท่ีในการดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงในดานตางๆ เชน การกําหนด
หลักเกณฑการลงทุน อํานาจในการตัดสินใจลงทุน และคูคา เปนตน 

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนํามาประยุกตใช ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของธนาคาร
จะถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของความเสี่ยงแตละประเภท นอกจากนี้ธนาคารยังไดใชกระบวนการ 
Back Testing ในการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง Value at Risk   และการประเมินความเสี่ยงภายใตภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช
ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีท่ีตัวแปรจากแบบจําลองไดถูกกําหนดใหอยูในเหตุการณท่ีเลวรายที่สุด ท้ังนี้วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมรวมถึง
สภาพคลองของหลักทรัพยจะตองไดรับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอยางเพียงพอ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะหในรูปของการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและ
หน้ีสินของธนาคารที่ไมพรอมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายไดดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารภายใตสถานการณจําลองตางๆ 

ฐานะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซอน เชน ตราสารอนุพันธ จะถูกบริหารจัดการดวยความระมัดระวัง ซึ่งความ
เสี่ยงดานอนุพันธจะถูกวิเคราะหโดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเขาใจถึงสถานะความเสี่ยงไดอยางชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเสี่ยง
ทางดานตราสารอนุพันธไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อใหการควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซอนของตราสาร
อนุพันธน้ัน ปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สําคัญ มีดังตอไปน้ี 
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1.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนจํานวน 1,741.64 ลานบาท โดยเปนตราสารทุนท่ีไมจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งจํานวน ซึ่งเปนมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อการดอยคา นอกจากนี้ ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุนจํานวน 96.06 ลานบาท โดยในป 2551 ธนาคารขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,157.53 ลานบาท สวนใหญ
เนื่องจากมีการโอนฐานะเงินลงทุนในตราสารทุนเกือบทั้งหมดของธนาคารไปเปนเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด จึงทําใหตองมีการรับรู
ขาดทุนในเงินลงทุนดังกลาวของธนาคาร 

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

หลักทรัพยในตลาด อยางไรก็ตามภายหลังจากมีการโอนฐานะเงินลงทุนในตราสารทุนเกือบท้ังหมดของธนาคารไปเปนเงินลงทุน
ของบล. ทิสโก ประกอบกับมีการปรับฐานะการลงทุนในตราสารทุนระหวางป ธนาคารจึงไมมีเงินลงทุนในสวนนี้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2551 

อยางไรก็ตาม ธนาคารไดนําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใชวัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยจดทะเบียน และรายงานใหกับผูบริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายวัน 
Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอรตเงินลงทุนท่ีสามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อม่ันและชวงระยะเวลาที่กําหนดใน
อนาคต ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอมูลคาความเสี่ยงของเงินลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger 
Limits) ประเภทตางๆ เพื่อใชในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เชน วงเงินการกระจุกตัว วงเงินจํากัดขาดทุน เปนตน 
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนท่ีไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารมีเงินลงทุนท่ัวไปในหลักทรัพยประเภททุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนจํานวน 1,741.64 ลานบาท โดย
ใชมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเผื่อการดอยคาแลว โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่มีจํานวน 1,279.57 ลาน
บาท สาเหตุหลักมาจากการรับซื้อลูกหนี้เชาซื้อจากบริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด มาเปนเงินลงทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีคาเผื่อการ
ดอยคาเพื่อรับรูความเสี่ยงสําหรับเงินลงทุนสวนนี้จํานวน 189.88 ลานบาท หากไมรวมถึงการรับซื้อลูกหนี้เชาซื้อจากบริษัท ทิสโกลี
สซิ่ง จํากัด มาเปนเงินลงทุน ธนาคารมีเงินลงทุนในสวนนี้จํานวน 638.94 ลานบาท ลดลงจาก 671.60 ลานบาท ณ ส้ินป 2550 
นอกจากนี้  ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนจํานวน 96.06 ลานบาท ลดลงจาก 2,966.66 ลานบาท ณ สิ้นป 2550
ท้ังน้ีเนื่องจากภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนของธนาคาร ความเสี่ยงทั้งหมดของเงินลงทุนในบริษัทยอยไดถูกโอนไปที่บริษัท  

ปจจุบันธนาคารไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียน แตมุงเนนการติดตามคุณภาพของหลักทรัพย
อยางตอเนื่อง และขายหลักทรัพยออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

1.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบงเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบ้ีย 
และความเสี่ยงจากมูลคาตลาดตราสารหนี้ 

(1) ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบ้ีย 
ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบ้ีย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย

และหนี้สินของธนาคารที่ไมพรอมกัน (Interest Rate Mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําใหตอง
รับภาระตนทุนดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับดอกเบ้ียรับ สงผลทําใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับลดลง และกระทบตอกําไร
และเงินกองทุนของธนาคารได 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีเปนเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินในการควบคุมดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีเกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว โดยควบคุมดูแลโครงสรางกําหนดเวลา
ของสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีโครงสรางสินทรัพยและหนีสิ้นที่
มีดอกเบ้ีย แบงตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังน้ี 
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 (หนวย: ลานบาท) 
สินทรพัย 
และหนี้สิน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 2-12 เดือน 

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ป 

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ป รวม 

สินทรพัย 29,341.07 32,344.41 24,695.54 36,019.37 122,400.38 
หนี้สิน (39,927.27) (58,648.14) (6,180.97) (1,804.92) (106,561.29) 
สวนตาง (10,586.20) (26,303.73) 18,514.57 34,214.45 15,839.09 

ทั้งน้ีธนาคารมีสวนตางของสินทรัพยและหนี้สินในระยะเปล่ียนดอกเบี้ยภายใน 1 เดือนโดยมีหนี้สินมากกวาสินทรัพยเปน
จํานวน 10,586.20 ลานบาท ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มข้ึนของสัดสวนเงินฝากระยะสั้นโดยเฉพาะที่เปนบัญชีออมทรัพยและ
กระแสรายวันซึ่งจะมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไมมากนัก โดยหากนําความแตกตางของโครงสรางอัตรา
ดอกเบ้ียมาคํานวณ จะพบวาธนาคารและบริษัทยอยมีความเสี่ยงตอการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอยูเล็กนอย ซึ่งธนาคารคาดวาใน
ภาวะการณปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงมีแนวโนมที่จะไมเพิ่มขึ้นมากนัก  
(2) ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ 

ความเสี่ยงจากมูลคาตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ประเภทกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาดของตราสารหนี้
จึงตองปรับลดลงเพื่อใหผลตอบแทนเทากับตลาด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 2,620.99 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 1,325.02 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้น
ป 2550 และมีคาระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Duration) เฉพาะในสวนของธนาคารของพันธบัตรเฉลี่ยอยูที่ 0.26 ป ขณะที่มีคาระยะเวลาเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก (Duration) ของหุนกูเฉลี่ยอยูท่ี 0.11 ป ดังน้ันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้จึงอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจาก
ธนาคารเนนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลองใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงที่ธนาคารไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหาย
ตอธนาคารได ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในขึ้นอยูกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และ 
การสํารองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใชรองรับความตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นอยูกับภาวะสภาพคลองของตลาดและความเชื่อมั่นของผูฝาก
เงินเปนหลัก 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหนวยธุรกิจท่ีเกี่ยวของจะมีหนาที่

รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคลองในแตละวัน ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑของ
ทางการ 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองประกอบดวย  การบริหารจัดการโครงสรางกระแสเงินสด การกระจุกตัวของเงินฝาก  
สินทรัพยสภาพคลอง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan)  กลยุทธการบริหารความเสี่ยงดาน
สภาพคลองไดพิจารณาถึงสภาพคลองในตลาด รวมทั้งผลกระทบตอสถานะความเสี่ยงของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่ไมไดคาดการณขึ้น  
ในสวนของความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพยและหนี้สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch)  และระดับของ
สินทรัพยสภาพคลองจะตองถูกติดตามอยางสมํ่าเสมอ  การจัดหาแหลงเงินทุนและการกระจุกตัวของแหลงเงินทุนจะตองถูกวางแผนเพื่อใหความเสี่ยง
และผลตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม  นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหารจัดการสภาพคลองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดถูกจัดทําข้ึนเพื่อให
สามารถนํามาใชไดทันเวลา 

สําหรับสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้นจํานวน 16,264.55 ลานบาท ประกอบดวย
เงินสดจํานวน 595.12 ลานบาท เทียบกับ 439.19 ลานบาท ณ สิ้นป 2550 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิจํานวน 13,148.34 ลานบาท 
เทียบกับ 650.91 ลานบาท ณ ส้ินป 2550 และเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 2,521.09 ลานบาท เทียบกับ 924.59 ลานบาท ณ สิ้นป 2550 
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ธนาคารมีความเสี่ยงจากความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) อยูในระดับปาน
กลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจาหนี้และลูกหนี้เม่ือครบกําหนดสัญญาแลว เชน การไมไดรับเงินตามสัญญา หรือการฝากตอเมื่อ
ครบกําหนด ซึ่งความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญาที่ไมเกิน 1 ป พบวาธนาคารมีสินทรัพยตามอายุสัญญา
มากกวาหนี้สินตามอายุสัญญาเปนจํานวน 1,572.25 ลานบาท อยางไรก็ตามธนาคารยังมีวงเงินกูยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงเงินกูยืมระหวางธนาคาร ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได ทั้งนี้  อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ ไดแกอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอ
เงินฝาก ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 102.7  ลดลงจากสิ้นปที่แลวท่ีรอยละ 125.3 

เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายสําหรับลูกคาของธนาคาร รวมท้ังเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและความหลากหลายของการ
บริหารจัดการโครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2551 ธนาคารมีหุนกูระยะยาว อายุระหวาง 2-4 ป รวมมูลคาคงเหลือทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท  และมี 
ตั๋วแลกเงินรวมมูลคา 40,028.19 ลานบาท เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุน 

1.4 ความเสี่ยงจากการปฏบิัติงาน 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของกระบวน การทํางาน บุคลากร 
ระบบงาน หรือปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 
โดยในป 2551 ธนาคารไดมีการขยายการดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ดาน ทั้งที่เปนการขยายชองทางการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินการอยูแลว รวมไปถึง
ธุรกิจใหม ซึ่งสงผลใหความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อยางไรก็ตาม กลุมไดจัดทําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง
สําหรับธุรกิจใหมขึ้นเพื่อตรวจสอบและใหม่ันใจวาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอยูในระดับที่รับได ในสวนของความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในแตละ
ขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งหนวยงานกํากับและควบคุมภายใน, กฎหมาย รวมทั้งหนวยงานเพิ่มผลผลิต ซึ่งท้ังหมดเปนหนวยงานภายใตบริษัท ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ สามารถสรางความมั่นใจไดวากระบวนการควบคุมที่รัดกุมและรอบคอบไดถูกนํามาใช  และ
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
ธนาคารดําเนินธุรกิจดานการเงินหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป ความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผาน

กระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสรางองคกรและการวางบทบาทหนาท่ีที่เหมาะสม โดยใหเกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสรางสมดุล  (Check and 
Balance) ที่ดี นอกจากนี้ธนาคารยังยึดมั่นในการสรางความตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบและความระมัดระวังที่เกี่ยวกับของกับความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานใหแกพนักงานของธนาคารทุกคน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูวางกรอบและแผนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการของบริษัท ทําหนาที่สนับสนุน หัวหนาหนวยงานกํากับและควบคุมภายในของบริษัทใหญเปนผูดูแลใหมีการวางระบบควบคุมภายในสําหรับ
แตละธุรกิจอยางพอเพียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ยังถูก
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการธนาคาร ในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ Basel II รวมถึง
กฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  

ฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทใหญทําหนาที่ในการบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการ
พัฒนาการระบบการติดตามและควบคุม ทั้งนี้ธนาคารไดมีการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในระดับรายการ 
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเองของแตละหนวยงานในทุกปเพื่อใชในการวิเคราะห, ประเมิน, และกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน และเปนขอมูลที่สําคัญในการนําไปใชพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของธนาคารแหงประเทศไทย และ The Basel Committee of Banking Supervision 

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดเตรียมพรอมรองรับความเส่ียงจากการปฏิบัติงานอันเกิดจากเหตุการณความเสียหายรุนแรงที่อาจทําใหการ
ดําเนินงานทางธุรกิจตามปกติหยุดชะงัก โดยธนาคารไดจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับระบบงานที่สําคัญทุกระบบขึ้น รวมกับแผน IT Disaster Recovery ท่ีมี
อยูเดิม เพื่อควบคุม และมั่นใจวาระบบงานที่สําคัญสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากการดําเนินงานของธนาคารอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่เกี่ยวของเชน ธนาคารแหงประเทศไทย ดังนั้นปจจัยภายนอก
ที่สําคัญท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคารไดแกการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของทางการ เชน การดํารงเงินกองทุน
ตามเกณฑ Basel II การใชมาตรฐานบัญชีสากลฉบับที่ 39 (IAS39) การกํากับดูแลแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) รวมถึงพระราชบัญญัติ
สถาบันประกันเงินฝากที่มีผลบังคับใช ซึ่งเหลานี้จะสงผลกระทบโดยตรงตอการตั้งสํารอง การดํารงเงินกองทุน และผลประกอบการของธนาคาร ในขณะ
ที่ผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II นั้น ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอสามารถรองรับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑใหมได 
อยางไรก็ตามฝายกฎหมาย ฝายกํากับและควบคุม ฝายบริหารความเสี่ยง รวมถึงฝายบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของบริษัทใหญไดมีการศึกษา
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ผลกระทบตางๆจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ โดยไดปรับระเบียบปฏิบัติใหเปนไปตามกฎเกณฑขอบังคับตางๆ รวมถึงการวิเคราะห ใหคําแนะนํา 
ปรึกษา และประสานงานกับหนวยงานภายในที่เก่ียวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารใน
อนาคต 

1.5 ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม หรอือาจเปนความ
ไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร การแขงขัน และทรพัยากรขององคกร ซึ่งในทายที่สุดจะสงผลกระทบตอรายไดและ
เงินกองทุนของธนาคาร อนัเปนผลมาจากทัง้ปจจัยภายในและภายนอก 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 

คณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูงเปนผูดูแลความเสี่ยงดานกลยุทธของธนาคารโดยตรง โดยอาศัยแนวปฏิบัติในการจัดการเชิงกลยุทธ
ที่ดีที่สามารถสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมเชิงธรุกิจ รวมถึงเหตุการณภายนอกที่ไมไดคาดการณอยางมีประสทิธภิาพ ซึง่ วิสัยทัศน
และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของธนาคารไดสะทอนใหเห็นถึงทิศทางการดาํเนินธรุกิจของธนาคารรวมทั้งแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธและนโยบายของธนาคาร ทัง้นี ้ กระบวนการตางๆ ไดถูกสรางขึ้นเพือ่อาํนวยใหการกําหนดกลยุทธ การวางแผนธรุกจิ การจัดการทรัพยากรบคุคล 
การวัดผลการดําเนนิงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลักเปนไปอยางมปีระสิทธิผล ในสวนของกระบวนการตรวจสอบ ความเสี่ยงดานกลยุทธจะถูก
ตรวจสอบในระดับของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเปนผูตรวจสอบในระดับสุดทาย 

แนวปฏิบัติขององคกรและแนวปฏิบัตทิางธรุกจิไดพิจารณาถึงการนาํหลักการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใชเพื่อรักษาสิทธิ
และผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสรางการกาํกับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวย นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึง่จะถูกประเมินและทบทวนเปนประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ ธนาคารจัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจสําหรับชวงเวลา     
3 ปขางหนา ควบคูไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอยางตอเน่ืองทุกป และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไวเปนราย
เดือน 

1.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันในธรุกิจ 

แมธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหลงรายไดไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโนมดี ซ่ึงธุรกิจสวนใหญมีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางดานธุรกิจเชาซ้ือมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแขงขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับการเจริญเติบโตของการ
บริโภคเปนปจจัยที่สําคัญตอการเติบโตของเงินใหสินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรือสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึน้ จะ
สงผลกระทบตอปริมาณธุรกรรมและรายไดของธนาคาร อยางไรก็ตาม ธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดอยูในภาวะที่ดีและมีสถานะความไดเปรียบในการ
แขงขันธุรกิจ จึงทําใหผลกระทบที่มีไมมากนัก 

แมวาเงินลงทุนประเภทตราสารทุนของธนาคารมีจํานวนลดลง แตก็ยังมีความสัมพันธอยางมากกับแนวโนมทางเศรษฐกิจโดยรวม 
และภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาด หากปจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะความมั่นคงสูง ราคาหลักทรัพยควรจะ
ปรับตัวขึ้นอยางมาก และสงผลดีตอกําไรของธนาคาร ในทางกลับกันหากมีปจจัยลบท่ีรุนแรงและไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน การเกิดสงคราม กอการราย หรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ท่ีสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพยอาจปรับตัวลงไดอยางมาก
และสงผลทําใหกําไรของธนาคารลดลง  

1.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 การคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II โดยวิธี Standardised Approach มีผล
บังคับใช ธนาคารมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 11.71 เทียบกับอัตราขั้นต่ําท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวท่ีรอยละ 8.5 
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอีกรอยละ 25.5 ดังนั้นธนาคารจึงมีความเสี่ยงจาก
ความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับตํ่า อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสแรกของป 2552 ธนาคารมีแผนการออกหุนกูดอยสิทธิในวงเงิน 2,000 ลานบาท 
เพื่อใชเปนเงินกองทุนขั้นที่สอง ซึ่งการออกหุนกูดังกลาวจะเพิ่มอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงโดยรวมไดมากกวารอยละ 2.0 

สําหรับการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II ไดมีผลบังคับใชแลว ณ สิ้นป 2551 น้ัน 
ธนาคารไดทดลองคํานวณการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ Basel II โดยวิธี Internal Rating Based Approach ควบคูกันไปดวย ซึ่งธนาคารจะทยอยใช
จริงในปถัดๆไป ท้ังน้ีธนาคารไดทําการทดลองคํานวณแลวพบวามีเงินกองทุนที่สามารถรองรับการดํารงเงินกองทุนตามเกณฑใหมไดเพียงพอ โดยเฉพาะ
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ธนาคารไดประโยชนจากการที่ความตองการเงินกองทุนตอสินทรัพยดานสินเชื่อรายยอยท่ีอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปจจุบันและลดความเสี่ยงจากความ
เพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

2.1 ความเปนมาของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงและพัฒนาท่ีสําคัญ 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดปรับสถานะจากบริษัทเงินทุน ซึ่งเดิมชื่อบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอต้ังข้ึนในป 

2512 โดยมีผูรวมกอตั้งคือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุนรอยละ 60 (2) Bancom Development 
Corporation ถือหุนรอยละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุนรอยละ 20 โดยประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและใหบรกิารวาณชิธนกจิเเห
งแรกในประเทศไทย ตอมาในป 2515 มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ คือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซ่ึงตอมาไดชื่อวา 
Mizuho Corporate Bank Ltd.) ไดเขาซ้ือหุนของบริษัททั้งหมดจาก Bancom Development Corporation ในป 2517 
บริษัทไดตั้งบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย และในป 2526 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงตอมาในป 2539 บริษัทไดควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด เขามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพยท่ีกระจาย
อยูในสองบริษัทใหมาอยูภายใตการจัดการของบริษัทเดียว โดยจัดตั้งเปนบริษัทใหมข้ึนและใชช่ือเดิมวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
(มหาชน)” ตอมาในป 2541 ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรพัยออกจากกนั บรษัิทจงึไดแยกสอง
ธุรกิจนี้ออกจากกันและตั้งบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ข้ึนเพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัททั้งหมด 

ในป 2542 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหเขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นท่ี 1 โดยบริษัทเสนอขายหุนบุริมสิทธิ
ทั้งหมดจํานวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 6,000 ลานบาท ใหแกกระทรวงการคลังเปนจํานวน 300 ลานหุน มูลคา 
3,000 ลานบาท และใหกับนักลงทุนสมทบ 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท ผลจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น ทําใหสัดสวนของ Banker Trust 
ซึ่ ง เ ป น ผู ถื อ หุ น 
รายใหญลดลงจากประมาณรอยละ 52 เหลือรอยละ 7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเขามามีสัดสวนในการถือหุนบริษัทเปนรอยละ 42.84 และใน
สวนของกระทรวงการคลังไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได (Warrants) อายุ 3 ป เพื่อใชซ้ือหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่
กระทรวงการคลังถือครองใหกับนักลงทุนสมทบ และภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมี
ผูใชสิทธิเปนจํานวนมากจนทําใหสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังลดลงเหลือ 319,000 หุน หรือรอยละ 0.05 ของหุนทั้งหมดของบริษัท 

ในป 2548 บริษัทเปนสถาบันการเงินแหงแรกที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง นับจากที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาสถาบันการเงินเพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงินไทยในเดือนตุลาคม 2547 โดยไดเปล่ียนช่ือเปน 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และไดเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา 

ในป 2550 ธนาคารไดดําเนินการจัดต้ังกลุมธุรกิจการเงินตามที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม 
(Consolidated Supervision) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยมีธนาคารเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโก ซึ่งการจัดกลุมธุรกิจการเงนินีเ้อือ้ตอธนาคารในการ
บริหารความเสี่ยง และการจัดการเงินกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงธนาคารยังสามารถดําเนินธุรกิจและดํารงนโยบายจายเงินปนผลไดตาม
แผนงานที่ธนาคารไดวางไว 

หลังจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารไดยื่นขออนุมัติการจัดต้ังกลุมธุรกิจทาง
การเงินโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเปนบริษัทใหญของกลุมแทนธนาคารทิสโกกับธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2551 ธนาคารไดจัดตั้งบริษัทโฮ
ลดิ้งโดยใชชื่อวา บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังนี้ ตามแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโก ธนาคารทิสโกจะดําเนินการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมด 1  และหุนในบริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) 
จํากัด2 ใหกับบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารจะประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเพียงอยางเดียว และไมถือหุนของบริษัทยอย
ใดๆ ในกลุมธุรกิจทางการเงินทิสโก 

ปจจุบัน แผนการปรับโครงสรางการถือหุนโดยมีบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของกลุมทิสโกไดดําเนินการ
แลวเสร็จเปนที่เรียบรอย โดย บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) สามารถทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของธนาคารทิสโกไดรอยละ 99.5 ของ
จํานวนหลักทรัพยที่ออกแลวท้ังหมด และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แทนธนาคารทิสโกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552  
ขณะเดียวกัน ธนาคารไดขอเพิกถอนหุนสามัญ และหุนบุริมสิทธิออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 

                                                 
1  ยกเวนบริษัทที่จะเลิกกิจการ และบริษัทท่ีอยูระหวางกระบวนการชําระบัญชี 
2  ช่ือเดิม บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํากัด  
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2.2 การประกอบธุรกิจของธนาคาร 
ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกแลวเสร็จ ธนาคาทิสโกจะเปนบริษัทยอยของกลุมทิสโกโดยมีบริษัท ทิสโกไฟแนนเชีย

ลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของกลุม ท้ังนี้ ธนาคารทิสโกจะประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเพียงอยางเดียว และไมถือหุนในบริษัทยอยใดๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 โครงสรางรายได  

โครงสรางรายไดของธนาคาร มีดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 4,618 135.4 6,255 172.1 7,588 210.3
รวมคาใชจายดอกเบี้ย 2,720 79.7 3,296 90.7 3,324 92.1
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธ ิ 1,898 55.6 2,959 81.4 4,264 118.2
รวมหนี้สญูและหนีส้งสัยจะสูญ (กลับรายการ) 280 11.6 (337) (9.3) 707 19.6
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธหิลังหักหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญ 2,178 63.9 2,622 72.1 3,557 98.6

รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย 1,233 36.1 1,013 27.9 51 1.4
รายไดรวมหลังหักหนี้สูญและสงสัยจะสูญ 3,411 100.0 3,635 100.0 3,608 100.0

 
2.4 ยุทธศาสตรหลกัขององคกร 

เพื่อใหกลยุทธและแผนธรุกิจของธนาคารเปนไปในทิศทางเดยีวกนักับกลยทุธของกลุมทิสโก ธนาคารมีการวางแผนกลยุทธและแผนธรุกิจตาม
แนวทางที่กาํหนดโดยบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโก   

ธุรกจิธนาคารพาณิชย ธุรกจิหลักทรัพย ธุรกจิอืน่

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป/1

ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน)/2

บริษัท ไฮเวย จํากัด

บริษัท ทิสโก โตเกียว 
ลีสซิ่ง จํากัด

บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํากัด

บริษัท ทิสโกอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท

ทุนชําระแลว 60 ลานบาท

100%

49%

99.5% 100% 100% 100%

ทุนชําระแลว 1,500 ลานบาท ทุนชําระแลว 100 ลานบาท ทุนชําระแลว 20 ลานบาท

/1 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
/2 เพิกถอนออกจากการเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ธุรกจิธนาคารพาณิชย ธุรกจิหลักทรัพย ธุรกจิอืน่

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป/1

ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน)/2

บริษัท ไฮเวย จํากัด

บริษัท ทิสโก โตเกียว 
ลีสซิ่ง จํากัด

บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด

บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํากัด

บริษัท ทิสโกอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

ทุนชําระแลว 7,264 ลานบาท

ทุนชําระแลว 100 ลานบาท

ทุนชําระแลว 60 ลานบาท

100%

49%

99.5% 100% 100% 100%

ทุนชําระแลว 1,500 ลานบาท ทุนชําระแลว 100 ลานบาท ทุนชําระแลว 20 ลานบาท

/1 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
/2 เพิกถอนออกจากการเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และคานิยม (Value) ขององคกร 
เพื่อเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายที่เปนหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุมทิสโก โดยธนาคารไดยึดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกรตามที่

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูกําหนด เชนเดียวกับบริษัทยอยทั้งหมดในกลุมทิสโก  
วิสัยทัศนขององคกร คือ “เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา” ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดท่ีธนาคารตองการบรรลุในฐานะสถาบันการเงินชั้นนําที่

ใหบริการอยางครบวงจร 
พันธกิจขององคกร คือ “เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดแหงจรรยาบรรณวิชาชีพและ

บรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงินอันเปนท่ียอมรับ และสรางความพึงพอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศ และลงทุน
เพื่อใหบุคลากรของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ”  

คานิยมขององคกร ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการแกลูกคา และเปนคุณคาที่มุงปลูกฝงแกพนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาไปสูวัฒนธรรม
องคกรและเปนแมบทในการสรางทัศนคติของการทํางานอยางมืออาชีพ คานิยมที่กลุมทิสโกใหความสําคัญ ไดแก 

1) ลูกคาเปนหลัก ใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา นําเสนอ
แนวคิดและพัฒนาวิธีการที่เหมาะสม 

2) ซื่อสัตย มีคุณธรรม พนักงานทุกคนของกลุมทิสโกประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกลูกคา 

3) สรางผลงานท่ีนาเชื่อถือ สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดวยความรูความ
ชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ เนนความพึงพอใจและความสําเร็จ
ของลูกคาเปนมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

4) เช่ียวชาญอยางผูนํา บุคลากรของทิสโกจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหมีขีดความสามารถและทักษะที่ 
โดดเดน สะทอนความเปนผูนําในดานคุณภาพบริการเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

การกําหนดแผนกลยุทธ (Strategic Plan and Strategy Map) 
ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปขางหนา ธนาคารพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปจจัยภายในอื่นๆ เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส ความเสี่ยง ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success 
Factor) และประเด็นสําคัญตางๆ ท่ีตองเรงปฏิบัติ (Priority Issue) โดยผูบริหารจะนําปจจัยตางๆ ดังกลาวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทาง
ขององคกร (Corporate Theme) ในแตละป และจัดทําแผนกลยุทธองคกร (Corporate Strategy Map) ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และ 
พันธกิจ (Mission) ขององคกร  

ในการนํากลยุทธมาใชปฏิบัติ ธนาคารไดนําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใชในการสรางความสมดุลของกลยุทธใน 4 ดาน คือ ดาน
การเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรู โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแตละ
สายธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีกําหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี
การติดตามผลงานอยางสม่ําเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธองคกร 
เพื่อใหการดาํเนนิงานของธนาคารบรรลุเปาหมายขององคกรตามวิสัยทัศนและภารกิจที่วางไวนัน้ ธนาคารมีการกําหนดแผนกลยุทธองคกรไว

โดยมีประเดน็ท่ีมุงเนน ดังตอไปนี ้
1. การใหบริการและนําเสนอผลิตภัณฑที่ดีท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก โดยธนาคารไดปรบัโครงสรางทางธรุกจิเปน

การรวมศูนยท่ีลูกคา (Client Centric) จากเดิม ซ่ึงมีโครงสรางทางธุรกิจตามลักษณะของผลติภัณฑและบริการ (Product Centric) 

2. การขยายชองทางการจําหนาย ทีมขาย รวมทั้งการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด และนําเสนอ
บริการและผลิตภัณฑที่เปนท่ีตองการของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพ เพื่อนําเสนอบริการและผลิตภัณฑท่ีดีที่สุดใหกับลูกคาอยางครบวงจร รวมท้ังมุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และปรับปรุงระบบการทํางานใหเปนระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมและเครือขายการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น 
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4. การสรางแบรนด (Branding) และรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร เพื่อสงเสริมใหผลิตภัณฑและบริการของธนาคารเปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลาย รวมถึงการประสานความรวมมือ (Synergy) ระหวางบริษัทในกลุม และการนําระบบลูกคาสัมพันธมาใช (Customer 
Relationship Management) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการพฒันาบุคลากร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน และใชประโยชนจากการเปนธนาคารพาณิชยอยางเต็มท่ี 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ  

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย โดยใหบริการผานสํานักงาน
ใหญของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งส้ิน 33 แหง สาขาที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก สาขารัตนาธิเบศร สาขาศรีนครินทร สาขารังสิต สาขายอยเพชรบุรีตัดใหม สาขายอยเซ็นทรัลเวิลด สาขา
ยอยแฟชั่นไอสแลนด สาขายอยดิโอลดสยาม สาขายอยอโศก สาขายอยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สาขายอยอาคารภคินทร สาขายอยเซ็นทรัลแจง
วัฒนะ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และนครสวรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี 
อุบลราชธานี และสุรินทร ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี สาขายอยศรีราชา ระยอง และจันทบุรี   ภาคกลาง ไดแก จังหวัดราชบุรี สระบุรี อยุธยา 
นครปฐม และสมุทรสาคร ภาคใต ไดแก จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี ตรัง และกระบ่ี  

3.1 ลักษณะบริการ 
 ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุน ธนาคารทิสโกประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเพียงอยางเดียว ซึ่งประกอบดวยบริการ 5 กลุมดังตอไปนี้  
1) ธุรกิจบริการธนกิจลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   2) ธุรกิจบริการลูกคาธนบดีธนกิจ 3) ธุรกิจบริการสินเชื่อและพาณิชย   
ธนกิจ  4) บริการธุรกิจจัดการการเงิน และ 5) บริหารเงินและการลงทุน โดยมีรายละเอียดการใหบริการดังน้ี 

1. ธุรกิจบริการธนกิจลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Retail and SME Banking) 

ธุรกิจบริการธนกิจลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหบริการ 3 ประเภทดังน้ี 
1.1 บริการสินเชื่อรายยอยและสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Retail and SME Loans) 

บริการสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการใหสินเชื่อกับกลุมลูกคารายยอยท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังนี้ บริการสินเชื่อรายยอยมีวัตถุประสงคในการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนหลัก 
ขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนนบริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหลัก โดยแบง
ประเภทสินเชื่อรายยอยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามวัตถุประสงคของการกูยืมไดดังนี้ 

• สินเช่ือเชาซื้อ 

สินเชื่อเชาซื้อ ดําเนินการใหบริการกูยืมเพื่อเชาซื้อทรัพยสิน ซึ่งผูเชาซื้อตองวางเงินดาวนเปนสัดสวนรอยละของมูลคาทรัพยสิน
ตามที่ธนาคารกําหนด และผอนชําระคางวดเปนจํานวนเทาๆ กันตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ โดยในระหวางการผอนชําระธนาคารยังคงมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามกฎหมายจนกวาผูเชาซื้อจะผอนชําระเงินกูครบถวน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1-6 ป และมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันท่ีทําสัญญา 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตทุกชนิดทั้งใหมและเกา ซึ่งรวมถึงรถยนตนั่ง รถยนตเอนกประสงค และรถยนตใน
เชิงพาณิชย อันไดแก รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพวง เปนตน นอกจากนี้ยังใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณเพื่อการประกอบการธุรกิจ เชน แทนพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องลางรูปและอัดขยายภาพ เปนตน  

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของธนาคารที่มีการเติบโตตอเนื่องมาตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของเงินใหสินเชื่อสงู
ถึงรอยละ 20.7 จาก 60,586.71 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปน 73,109.19 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือเชาซื้อรถยนต 

สินเช่ือเชาซื้อ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

(ลานบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

(ลานบาท) 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 
 รถยนต  60,586.71 73,109.19 20.7 
 รวม  60,586.71 73,109.19 20.7 

ธนาคารมุงเนนที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อตอไป เน่ืองจากความตองการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยูสูงและการขยายตัวยังคงมี
อยูอยางตอเน่ือง และเนนการบริการที่มีคุณภาพและนําเสนอบริการที่หลากหลาย มากกวาท่ีจะเนนการแขงขันดานราคา ทั้งนี้ การกําหนด
อัตราดอกเบ้ียการใหกูยืมยังคงใกลเคียงกับอัตราตลาด โดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทย  
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• สินเช่ือเพื่อผูบริโภค 

สินเชื่อเพื่อผูบริโภค ดําเนินการโดยธนาคารใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคตามความตองการของตลาด โดยมุงเนนสินเชื่อที่มี
อัตราผลตอบแทนหลังปรับคาความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได สินเชื่อเพื่อผูบริโภคแบงออกเปน 2 
กลุมหลัก คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  

สินเช่ือเพื่อการเคหะ เปนการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาท่ีตองการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย รวมถึงสินเชื่อเอนกประสงค
เพื่อการเสริมสภาพคลองทางการเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อการเคหะมีอายุตั้งแต 3–30 ป และมีหลักประกัน
เต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวง 1–3 ปแรกของการกู 

สินเชื่อเพื่อการเคหะลดลงรอยละ 9.6 จาก 1,887.89 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปน 1,706.03 ลานบาท ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 

สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนการใหสินเชื่อแกบุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน สินเชื่อสวนบุคคล 
สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต และสินเชื่อสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนตน โดยอายุของเงินใหสินเชื่ออยูระหวาง 6-30 เดือน 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะการใชเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา  

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 70.8 จาก 4,230.71 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปน 7,227.64 ลานบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือรายยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
สินเช่ือรายยอย 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
อัตราการเติบโต  

(รอยละ) 
 สินเชื่อเชาซื้อ  60,586.71 90.8  73,109.19  89.1 20.7 
 สินเชื่อเพ่ือการเคหะ  1,887.89 2.8    1,706.03  2.1 (9.6) 
 สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค  4,230.71 6.3    7,227.64  3.8 70.8 
 รวม  66,705.31 100.0 82,042.86 100.0 23.0 

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย 

สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีทีมงานขายดําเนินการผานสํานักงานใหญ สาขาจํานวน 33 แหงของธนาคาร (สาขาเต็ม
รูปแบบ 24 แหง และสาขายอย 9 แหง) ทําใหสามารถใหบริการครอบคลุมทุกภูมิภาค  

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารเนนการใหบริการกับฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อกับ
ธนาคาร ซึ่งมีประวัติการชําระเงินท่ีดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี้อยางเพียงพอ 

1.2 บริการเงินฝากรายยอย (Retail Deposit) 

ธนาคารมีการระดมเงินออมโดยการใหบริการรับฝากเงินประเภทตางๆ เชน เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝาก
ประจํา รวมถึงบริการดานการเงินที่เกี่ยวของ เชน การออกแคชเชียรเช็คและเช็คสวนบุคคล การเรียกเก็บเช็ค และบริการเงินโอน โดยธนาคารไดเปด
ใหบริการดังกลาว ท้ังที่สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคารทุกแหง จากเดิมท่ีใหบริการรับฝากเงินเฉพาะที่สํานักงานใหญเทานั้น ในป 2551 ธนาคาร
ไดรวมมือกับบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ออกบัตร TISCO Purse ท่ีเปนท้ังบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเงินสดอิเลคทรอนิกส (e-Money) ในบัตรเดียวกัน ซึ่ง
สามารถทําธุรกรรมการเงินอิเลคทรอนิกสแบบครบวงจร ผานเครื่อง e-Money ATM (ETM) ของธนาคาร และเครื่องเอทีเอ็มของทุกธนาคารผานระบบ 
ATM Pool เพื่อสนับสนุนกลยุทธการตลาดในการขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอยดวยผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางครบวงจร นอกจากนี้ ธนาคารไดรวมมือกับบริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากประจํา/ต๋ัว
แลกเงินที่ใหสิทธิประโยชนดานการคุมครองชีวิตและสุขภาพ (Fixed Deposit/Bill of Exchange with Health Insurance) เปนธนาคารแรกที่ใหความ
คุมครองผูปวยทั้งในและนอกในวงเงินที่สูง ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาอยางมาก ผลสําเร็จดังกลาวเปนการตอกย้ํากลยุทธทางการตลาดในการขยาย
ฐานเงินฝากดวยผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย และตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง  
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1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance) 

ธนาคารทิสโกไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ในป 2548 
โดยธนาคารใหบริการเปนนายหนาประกันครอบคลุมการประกันภัยประเภทตางๆ ในสวนของประกันชีวิต ไดแก ประกันชีวิตรายสามัญท่ัวไป ประกัน
สินเชื่อกลุม  ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุม สวนของประกันวินาศภัย ไดแก ประกันภัยรถยนต ประกันอัคคีภัย และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เปนตน 
ทั้งนี้ เพื่อปกปองความเสี่ยงภัยของลูกคาในชีวิตและทรัพยสิน และเปนอีกหนึ่งทางเลือกทางการเงินที่ครบวงจรของลูกคา ธนาคารไดรวมมือกับบริษัท
ประกันชีวิตท่ีมีชื่อเสียง เปนที่ไววางใจจากลูกคา มีความมั่นคงทางการเงิน และคัดสรรผลิตภัณฑที่บริษัทประกันภัยมีความเชี่ยวชาญสูงสุด โดยในป 
2551 ผลิตภัณฑประกันสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ธนาคารรวมกับบริษัท อเมริกัน อินเตอรเนชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (ประเทศไทย) พัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่ง
ผลิตภัณฑดังกลาวไดรับสนใจจากลูกคาของธนาคารเปนอยางสูง โดยมีจํานวนลูกคาเชาซ้ือของธนาคารทํากรมธรรมประกันสินเชื่อรถยนตสูงถึง 
116,488 ราย จากลูกคาผูทําประกันสินเชื่อเชาซื้อรถยนตกวา 120,000 ราย นอกจากนี้ ธนาคารไดรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตธนกิจ โดยนําเสนอเงินฝากออมทรัพยพวงความคุมครองชีวิตและอุบัติเหตุ (TIP Saving) เพื่อขยายฐานลูกคาท่ีซื้อประกันชีวิตผานการหัก
บัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยผลิตภัณฑดังกลาวไดรับความสนใจจากลูกคาเปนอยางดี   

2. ธุรกิจบริการลูกคาธนบดีธนกิจ (Private Banking) 

   เปนการใหบริการแกลูกคาท่ีมีเงินออมพรอมจะลงทุนตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ประกอบดวยบริการเงินฝาก บริการบริหารจัดการทาง
การเงิน และใหคําปรึกษาในดานการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

3. ธุรกิจบริการสินเชื่อและพาณิชยธนกิจ (Corporate Lending) 

บริการสินเชื่อและพาณิชยธนกิจเปนการใหบริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวของใหแกกลุมลูกคาที่เปนบริษัทหรือ
กลุมองคกรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยบริการหลักเปนการใหสินเชื่อเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคดานการพาณิชยตางๆ และ
การใหบริการที่เก่ียวของ เชน การค้ําประกัน อาวัล การใหคําปรึกษาดานการกูเงินและการปรับโครงสรางหนี้ ฯลฯ โดยแบงประเภทของบริการออกตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้  

• สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียน 

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน   เปนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเปนฤดูกาล เชน การใหสินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินคาเพื่อขาย การขายชําระคืน
เจาหนี้การคาระยะสั้น เปนตน สินเชื่อประเภทนี้เปนสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใชและชําระคืนไดภายในวงเงินที่กําหนดตลอดระยะเวลา
การกู สวนใหญมีการกําหนดอายุวงเงินไวไมเกิน 1 ป โดยจะมีการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป   

• สินเช่ือโครงการและสินเชื่อระยะยาว 

สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว เปนสินเชื่อที่ใหแกโครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีวัตถุประสงคการ
ใชเงินกูชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการที่เปนฐานรายไดของลูกคาและสามารถตรวจสอบความคืบหนาของโครงการได สินเชื่อโครงการและ
สินเชื่อระยะยาวสวนใหญเปนสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไวชัดเจน ใหสอดคลองกับกําหนดเวลาและความคืบหนาของโครงการหรือ
กระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกคา ทั้งน้ีธนาคารมีนโยบายใหการสนับสนุนสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบ
ตางๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ไดแก สินเชื่อ
เพื่อการกอสรางโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการกอสรางหมูบานจัดสรร หรืออาคารชุด 
สินเชื่อเพื่องานรับเหมากอสรางระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรืองานประมูลขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณเครื่องจักร
ขนาดใหญในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

• สินเช่ือเพื่อการพาณิชยอ่ืน 

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกลาวขางตน ธนาคารยังใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชยที่มีวัตถุประสงคหรือลักษณะการกูยืมแบบอื่น 
เชน สินเชื่อที่มีหลักประกันเปนเงินฝากหรือสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะสั้นถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพยสภาพคลอง 
(Marketable Asset) เปนหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ท่ีมีสินทรัพยที่ผูกูซ้ือเพื่อการ
ลงทุนเปนหลักประกัน เชน อสังหาริมทรัพย หรือสินทรัพยอื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนดการชําระคืนตามความสามารถในการ
สรางรายไดของสินทรัพยนั้น (Operating Asset)  
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• บริการออกหนังสือคํ้าประกันและอาวัลต๋ัวเงิน 

ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรับลูกคาท่ีตองการใชในการดําเนินงานบางประเภทที่จําเปนตองมี
การวางหนังสือคํ้าประกันใหกับหนวยงานผูวาจางตางๆ เชน การยื่นประมูลงานตางๆ จนถึง การค้ําประกันผลงานกอสราง หรือการออก
หนังสือคํ้าประกันการสั่งซื้อใหกับผูผลิต เชน การซื้อวัตถุดิบเปนจํานวนมาก ท้ังน้ีเงื่อนไขของหนังสือค้ําประกันสามารถปรับใหเขากับความ
ตองการของผูรับผลประโยชนได 

• บริการใหคําปรึกษา และบริการอื่นๆ ดานเงินกู  

ธนาคารใหคําปรึกษาและบริการอื่นดานเงินกูที่ครบวงจร เชน การใหคําปรึกษาดานโครงสรางทางการเงิน และการปรับ
โครงสรางหนี้ (Loan Restructuring) การเปนผูจัดหาเงินกูรวม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทน
หลักประกัน (Security Agent) เปนตน 

• บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการใหบริการคัสโตเดียน ประกอบดวยการเก็บรักษาทรัพยสินและหลักทรัพย ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย การ
ติดตามสิทธิประโยชนตางๆ ในทรัพยสินของลูกคา อันไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคล 
ตลอดจนการรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจ 19,488.08 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 19.2 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 
24.8 จาก 15,616.55 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ประเภทธุรกิจ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย 7,821.51 9.6 7,342.21 7.2 (6.1) 
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 5,041.33 6.1 8,807.72 8.7 74.7 
  สาธารณูปโภคและการบริการ 2,648.16 3.2 3,212.80 3.2 21.3 
  สินเชื่อธุรกิจอ่ืนๆ 105.55 0.1 125.35 0.1 18.8 
รวมสินเช่ือธุรกิจ 15,616.55 19.0 19,488.08 19.2 24.8 
  สินเชื่อเชาซื้อ 60,586.71 73.6 73,109.19 72.0 20.7 
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ 1,887.89 2.3 1,706.03 1.7 (9.6) 
รวมสินเช่ือรายยอย 62,474.60 75.9 74,815.21 73.7 19.8 
อ่ืนๆ 4,230.71 5.1 7,227.64 7.1 70.8 
รวมของธนาคาร 82,321.85 100.0 101,530.93 100.0 23.3 

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย 

กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธกับธนาคารมานาน และกลุมลูกคาใหมจากภาคธุรกิจสําคัญที่ชวยในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยานยนต/ชิ้นสวน การเกษตรและการแปรรูป
อาหาร การขนสงและระบบลอจิสติกส และอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน พลังงาน 
อสังหาริมทรัพย การกอสรางและวัสดุกอสราง และสาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ธนาคารใหบริการสินเชื่อธุรกิจผานสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสาขาในตางจังหวัด ปจจุบันเจาหนาที่การตลาดของธนาคารจะ
ติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรง หรือในบางกรณีลูกคาที่สนใจอาจติดตอธนาคารก็ได นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประชาสัมพันธผานทางสื่อโฆษณาตางๆ 
เชน วิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน 

4. บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจัดการการเงิน ใหบริการดานการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายสําหรับลูกคากลุมธุรกิจ  ซึ่งจะชวยลูกคาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและลดตนทุนคาใชจายในการบริการจัดการของธุรกิจ ประกอบดวย การบริการ 3 กลุมหลัก คือ กลุมบริการรับเงิน (TISCO 
Collection) กลุมบริการดานการจายเงิน (TISCO Payment) กลุมบริการดานการบริหารสภาพคลอง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (TISCO E-Cash Management) เพื่ออํานวยความสะดวกลูกคาสําหรับทําธุรกรรมและเรียกดูขอมูลตางๆ  
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5. บริหารเงินและการลงทนุ (Corporate Investment) 

หนวยงานการบริหารเงินเปนสวนงานหนึ่งของธนาคาร ทําหนาที่บริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารซึ่งครอบคลุมการจัดหาเงินทุนจาก
สถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดภายใตกลยุทธและนโยบายการควบคุม
ความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ โดยรวมถึงการจัดสภาพคลองใหสอดคลองกับกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย 

สําหรับตราสารหนี้ธนาคารมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งที่
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียน นโยบายการลงทุนของธนาคาร จะเนนการลงทุนระยะยาวในหุนของ
บริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเปนการลงทุนเพื่อเงินปนผลและกําไรจากสวนตางของราคา 

มูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 4,362.63 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.2 จาก 
4,600.69 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

(1) ลักษณะตลาด 

เงินฝาก 
สําหรับ ป 2551 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทย1 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.86 จากสิ้นปท่ีผานมา เนื่องจากธนาคารพาณิชยในประเทศมี

การแขงขันระดมเงินฝากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับผลกระทบจากพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก และการออกเงินฝากประจําอัตรา
ดอกเบี้ยสูงเพื่อชวยบรรเทาปญหาเงินเฟอในชวงไตรมาส 3 ของป 2551  ทั้งน้ี ณ สิ้นป 2551 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญปรับลดลงมาอยูที่รอยละ 1.58 จากรอยละ 2.15 ณ ส้ินป 2550 

ทั้งนี้ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 มียอดคงคางทั้งสิ้น 6,485,616.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 
2551 รอยละ 9.86 โดยเงินฝากของธนาคารทิสโก2 มียอดคงคางทั้งสิ้น 98,903.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2550 รอยละ 50.6  

ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยไทย 

 (หนวย : รอยละตอป) 
 

/1อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

เงินใหสินเชื่อ 
ธุรกิจเชาซื้อรถยนตจะเติบโตตามการขยายตัวของตลาดรถยนต ซึง่ยอดจาํหนายรถยนตในประเทศมีการชะลอตัวต้ังแตสิ้นป 2549 โดยใน

ป 2551 ยอดจําหนายรถยนตในประเทศลดลงรอยละ 2.8  จาก 631,251 คัน ในป 2550 เปน 614,078  คัน ในป 2551 ท้ังน้ี สัดสวนรถยนตใหมในป 
2551 แบงเปนรถยนตนั่งรอยละ 38.9 และรถยนตเพื่อการพาณชิยรอยละ 61.1 

ณ สิน้เดือนธันวาคม 2551 ยอดคงคางสินเชื่อในระบบธนาคารพาณชิยไทย3 มีจํานวน 5,815,275.78 ลานบาท เติบโตขึ้นจากส้ินป 2550 
รอยละ 12.8 โดยเงินใหสินเชื่อของธนาคารมีจาํนวน 99,926.45 ลานบาท เติบโตขึ้นจากสิ้นป 2550 รอยละ 25.1 

 
 
 

                                                           
1 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
2 เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร 
3 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (MLR) /1 7.750 6.920 6.800 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน /1 3.95 2.15 1.58 
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ตารางแสดงยอดขายรถยนตในประเทศไทย ต้ังแตป 2545-ป 2551 

หนวย : คัน ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รถยนตน่ัง 126,253 179,005 209,110 188,211 195,458 182,767 238,990 
รถยนตเพ่ือการพาณิชย 283,009 354,171 419,155 515,050 486,705 448,484 375,088 
รวม 409,262 533,176 628,265 703,261 682,163 631,251 614,078 

ท่ีมา : สถาบันยานยนต 

(2) สภาพการแขงขัน 

ในป 2551 ธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยยังคงมีการขยายตัวอยางแข็งแกรง แมภาวะเศรษฐกิจไทยมีทิศทางชะลอตัวลงจากปจจัยลบดาน
ตางๆ ทั้งจากปญหาความผันผวนของอัตราเงินเฟอ ปญหาความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศ และปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรฐัอเมรกิาที่
ขยายตัวสงผลกระทบในทางลบไปยังเศรษฐกิจทั่วโลก จากปจจัยลบดังกลาวทําใหนักลงทุนและผูบริโภคขาดความเชื่อมั่น และสงผลกระทบตอการ
ขยายตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาส 4    ท้ังน้ี ณ ส้ินป 2551 มีธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 18 แหง และมีสาขา
ธนาคารตางประเทศจํานวน 16 แหง 

ในดานภาวะการแขงขันของตลาดสินเชื่อโดยรวมยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะตลาดสินเชื่อเชาซื้อยังคงเนนการแขงขันกันในดานราคา
และเงื่อนไขการใหเชาซื้อ เชน เงินดาวน ระยะเวลาการผอนชําระ คูแขงสวนใหญเปนบริษัทในเครือธนาคารและธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งมีความ
ไดเปรียบในดานตนทุนเงินทุนในภาวะอัตราดอกเบี้ยในชวงขาลง สวนภาวะการแขงขันดานเงินฝาก ธนาคารพาณิชยหลายแหงมีการระดมเงินฝากทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการบังคับใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ในสวนของสินเชื่อธุรกิจ บริษัทในกลุมธนาคาร
พานิชยจะเนนกลยุทธการสรางคุณภาพสินเชื่อ และลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดลงโดยมุงการปรับโครงสรางหนี้ และเตรียมพรอมท่ีจะรองรับตลาดที่อาจมี
แนวโนมชะลอตัวในปถัดไป โดยเนนการแขงขันดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ และการขยายฐานลูกคาอยางมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณใน
การดําเนินธุรกิจกวา 40 ป ระบบการปฏิบัติการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
และการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

สภาพการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถยนต สามารถแบงกลุมผูประกอบการใหเชาซ้ือเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทลีสซิ่งและสถาบันการเงิน
ตางๆ และ 2) กลุมบริษัทในเครือของผูผลิตและจําหนายรถยนต รวมท้ังส้ินประมาณ 10 ราย การเชาซื้อรถยนตมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมี
บางบริษัทใชกลยุทธดานราคาที่เนนการลดดอกเบี้ยเชาซื้อ ลดอัตราสวนเงินดาวน และระยะเวลาเชาซื้อท่ียาวขึ้น เพื่อดึงดูดลูกคาเปนหลัก ในสวนของ
ธนาคารและบริษัทยอย ไดมุงเนนการขยายฐานลูกคาดวยการเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพและการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายรถยนต (Dealer)  
โดยจะลดดอกเบี้ยตามตลาดเพียงเพื่อรักษาฐานลูกคา ซึ่งในป 2551 น้ี ธนาคารไดปรับสัดสวนการใหเชาซื้อรถมือสองใหเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทน
เฉล่ียสูงขึ้น 

ถึงแมวาการแขงขันของธุรกิจมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคูแขงเพิ่มขึ้นจากกลุมธนาคารภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินท่ี
ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยในป 2547 ซ่ึงอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซ้ือได ธนาคารคาดวาจํานวนคูแขงขันจะไมเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญประกอบธุรกิจเชาซื้อผานบริษัทในเครืออยูแลว ทั้งน้ี ดวยประสบการณที่ยาวนานของธนาคาร
ประกอบกับการมีความสัมพันธที่ดีกับผูแทนขาย ความสามารถในการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิผล และความชํานาญในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมี
ฐานขอมูลของลูกคาท่ีกวางขวาง ทําใหธนาคารมีศักยภาพในการแขงขัน และเชื่อมั่นวาจะสามารถรักษาความเปนผูนําหนึ่งในสามอันดับแรกของธุรกิจ
เชาซื้อไดตอไป 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณทและบริการ 

 (1) แหลงที่มาของเงนิทุน 

นอกจากเงินกองทุนขอธนาคารแลวท่ีมาของเงินทุนสวนใหญไดจากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงิน
กูยืมทั้งที่เปนเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว โดยแหลงที่มาของเงินทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ตารางแสดงแหลงท่ีมาของเงินทุน 
(หนวย : ลานบาท) 

แหลงเงินทุน ป 2549 ป 2550 ป 2551 
เงินฝาก1 63,823.19 65.683.20 98,903.97 
เงินกูยืมระยะยาว 361.70 8,005.05 4,899.30 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 2,566.08 6,402.43 3,951.72 
หนี้สินอื่น 1,916.87 2,436.06 2,463.04 
   รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน 68,667.85 82,526.74 110,218.03 
เงินกองทุน 11,820.26 11,637.50 11,334.12 
   รวมแหลงเงินทุน 80,923.87 94,164.24 121,552.15 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีรายการสินทรัพยและหนี้สินแบงตามอายุของสัญญาไดดังตอไปนี้  
             (หนวย : ลานบาท) 

   เมื่อทวง ไมมี หนี้ที่ไมกอ  
รายการ ถาม 0 – 3 เดือน 3- 12 เดือน 1-5 ป เกิน 5 ป กําหนด ใหเกิดรายได รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสด 595 - - - - - - 595 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 35 13,113 - - - - - 13,148 
หลักทรพัยซื้อโดยมสีัญญาขายคืน - - - - - - - - 
เงินลงทุน – สุทธ ิ 678 2,115 827 735 1 103 - 4,459 
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - - - - 
เงินใหสินเชื่อและลกูหนี้ 2,762 9,433 21,644 61,432 3,130 - 3,241 101,642 
 4,070 24,661 22,471 62,167 3,131 103 3,241 119,844 
หนี้สินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 14,093 30,060 12,820 1,825 78 - - 58,876 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 855 1,071 716 1,310 - - - 3,952 
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม 497 - - - - - - 497 
เงินกูยืม 3,383 30,401 6,168 4,974 1 - - 44,927 
เจาหนี้สาํนักหักบญัช ี - - - - - - - - 
เจาหนี้ธุรกจิหลักทรัพยและสัญญา - - - - - - - 
   ซือ้ขายลวงหนา         
 18,828 61,532 19,704 8,109 79 - - 108,252 
รายการนอกงบดลุ  
การรับอาวัลตัว๋เงินและการค้ําประกนั           
   การกูยืม - 13 46 12 - - - 71 
ภาระผูกพันอืน่ 28 4,587 511 680 - 419 - 6,225 

                                                           
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร 
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โปรดอานรายละเอยีดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสัน้ตามอายสุัญญาในสวนที ่ 2 หวัขอที ่ 1 
ปจจัยความเสี่ยง  

(2) การใหสินเชื่อ 

• นโยบายการใหสนิเชื่อ 

สินเชื่อธุรกิจ 
ธนาคารมีนโยบายที่จะเนนการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอยางระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม ธนาคารจะพิจารณาถึง

ศักยภาพของธุรกจิ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแตละราย 
ธนาคารจะเนนการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่ธนาคารมีความชํานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีท่ี
ธนาคารตองการเขาสูตลาดสินเชื่อใหม ธนาคารจะทําการวิเคราะหถึงโอกาสและปจจัยความเสี่ยงตางๆ อยางทั่วถึงกอน  

นโยบายหลักประกันแตกตางกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกท่ีใชในการรักษา
ระดับมูลคาของหลักประกันใหอยูตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาใหสินเชื่อ
แบบไมมีหลักประกันกับผูกูท่ีมีความนาเชื่อถือสูงเปนรายๆ ไป ในการประเมินมูลคาหลักประกัน ธนาคารไดกําหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินท่ีใช
เปนหลักประกันโดยผูประเมินราคาอิสระหรือหนวยประเมินราคาทรัพยสินของธนาคารกอนการเบิกใชวงเงินกู รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยธนาคารมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผูประเมิน
ราคาภายในและผูประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายธนาคารที่ไดวางไวภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ในการใหสินเชื่อลูกคาแตละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อใหไดลูกคาทีมี่
คุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม โดยมีหนวยงานอิสระทําหนาที่สอบทานและดูแลกระบวนการให
สินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี้เปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนดราคา 
ธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงของผูกู ตลอดจนพิจารณาถึง
ตนทุนเงินทุนของธนาคาร  

สินเชื่อรายยอย 

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญในกลุมสินเชื่อรายยอย ธนาคารมีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาดที่
มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนคุมกับความเสี่ยง โดยการเติบโตของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 2551 ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องแมวาจะไดรับ
ผลกระทบจากภาวะราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนและภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากคูแขงรายใหม อยางไรก็ตาม ธนาคารยังคงใชนโยบายในการแขงขันโดย
รักษาคุณภาพสินเชื่อ และรักษาสวนแบงตลาดมากกวาการแขงขันดานราคา  

ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการใหสินเชื่อเชาซื้อดวยการใชระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้น
จากฐานขอมูลภายในของธนาคาร ระบบดังกลาวชวยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและรนระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ
ใหเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  

ธนาคารมีการพิจารณาการใหสินเชื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อใหสามารถขยายสินเชื่อไดมากตาม เปาหมายการ
เติบโตในเชิงรุกอยางมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาหลักของธนาคารยังคงมีความเสี่ยงต่ํากวาของคูแขง และธนาคารไมมีนโยบายการแขงขันดาน
ราคา แตใชการเพิ่มคุณภาพการใหบริการและการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจเปนเครื่องมือในการแขงขัน สําหรับนโยบายดานหลักประกัน ทรัพยสินที่
ใหเชาซื้อตองมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัยอยางเหมาะสม  

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารมีนโยบายการปลอยสินเชื่อไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหลักประกัน ท้ังนี้ในรายละเอียดจะ
แตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะของหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อ
ชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงขึ้น  

• การอนุมัติวงเงินและอํานาจการอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุมัติสินเชื่อใหแกคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เปนผูดูแล 
ภายใตนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร  
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นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไวอยางชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุกรายการจะตอง
ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเปนสินเชื่อท่ีวงเงินกูมีขนาดใหญ สินเชื่อธุรกิจที่มีขนาดใหญมากจะตองไดรับการอนุมัติ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

สําหรับสินเชื่อรายยอย เน่ืองจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอาํนาจการอนมุติัวงเงนิ
แตละระดับใหแกผูบริหารและหัวหนางานในแตละระดับ นําไปปฏิบัติภายใตนโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวมทีก่ําหนด สินเชื่อรายยอยที่มีขนาดใหญเกิน
กวาระดับปกติเม่ือพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงคของการกูเงิน จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือ
คณะกรรมการบริหารเปนกรณีไป   

สําหรับสินเชื่อเชาซ้ือ ธนาคารไดนําระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เขามาใชรวมเปนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ โดยระบบจะใหคะแนนลูกคาแตละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกคา ลักษณะของสินเชื่อ และเงื่อนไขของสินเชื่อที่ตองการ 

• นโยบายการบรหิารความเสี่ยงจากการใหสินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ 
เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit 
Committee) และหัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เปนผูดูแลการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ นอกจากนี้
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา (Problem Loan Committee) ทําหนาท่ีดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ท่ีมีปญหา และพิจารณาตั้งสํารอง 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรม
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญของกลุมอยางสม่ําเสมอ ภายใตหลักเกณฑการกํากับแบบ
รวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย 

ธนาคารมีหนวยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหนวยงานการตลาด เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นอยางเปน
อิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหนวยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานความ
ถูกตองและโปรงใสของการใหสินเชื่อ 

ธนาคารไดนําระบบจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใชในการประเมินความเสี่ยง ท้ังสําหรับสินเชื่อธุรกิจ 
และสินเชื่อรายยอย โดยไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลประวัติการชําระเงินแยกตามผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ และ
เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเขาสูกฎการดํารงเงินกองทุนของ Basel Committee for Banking Supervision ฉบับใหม ภายใตวิธีการใชการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทั้งน้ีผลท่ีจะไดรับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงดานเครดิตที่แมนยําและ
การใชเงินกองทุนของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ ธนาคารกําหนดใหมีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแตละกลุมสินเชื่อ 
(Concentration Limits) ที่กําหนดใหสามารถใหสินเชื่อตอผูกูหรือกลุมผูกู 1 รายไดไมเกินระดับที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแตละประเภท และติดตาม
ควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณารวมกับการกระจุกตัวของ 
เงินลงทุนในตราสารทุนในแตละภาคอุตสาหกรรมดวย นอกจากนี้ธนาคารยังปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ตาม
ขอกําหนดในการใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่นหรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit) 

• การติดตามหนี ้

ธนาคารกําหนดใหมีหลักเกณฑกระบวนการติดตามสินเชื่อคงคางอยางตอเน่ือง โดยมีการทบทวนการใหสินเชื่ออยางสม่ําเสมอ และ
ติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan Committee) จะไดรับรายงานการ 
ผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ท่ีมีปญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้และกําหนดวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึง
การจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารองหนี้สูญ โดยมุงเนนในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้รายที่สามารถดําเนินการตอไปได  โดยธนาคารได
กําหนดหลักเกณฑ ขอบเขต และการติดตามผลอยางใกลชิด นอกจากนี้ เจาหนาท่ีสินเชื่อจะตองรายงานตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา
เกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง 

สําหรับการติดตามสินเชื่อรายยอยน้ัน ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธในการบริหารและติดตามหนี้ใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ส.ค.บ.) อยางเครงครัด โดยจัดแบงกระบวนการติดตามหนี้ออกเปน 3 สวน คือ 1) งานติดตามหนี้คางชําระ 2) งานเรงรัดหนี้สินและ
การติดตามยึดทรัพยสิน และ 3) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหไดสูงสุด 
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• การปรบัโครงสรางหนี ้

สําหรับลูกหน้ีที่มีปญหา เชน ไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดของทางการเงินของลูกหนี้ ธนาคารมี
นโยบายที่จะปรับโครงสรางหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ใหไดสูงสุด โดยหลักเกณฑการปรับโครงสรางหนี้ของธนาคารสามารถทําไดหลายวิธี 
ประกอบดวย การผอนผันเงื่อนไขการชําระหนี้ในลักษณะตางๆ การโอนทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อเปนการชําระหนี้ การแปลงหนี้เปนตราสารทางการเงิน 
หรือการแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้ เปนตน 

การปรับโครงสรางหนี้สามารถทําไดกับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งท่ีผิดนัดชําระแลวหรือยังไมผิดนัดชําระก็ตาม โดยหนวยงานที่ใหสินเชื่อ
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปรับโครงสรางหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับโครงสรางหนี้ เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจะทําการ
ประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับฐานะและการดําเนินงานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้คืน 
และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสรางหนี้ 

ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหารของธนาคาร เขาขายมี
ผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จะตองใหสถาบันการเงินอ่ืนหรือบุคคลที่สามท่ีไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธนาคารและลูกหนี้ เปนผู
วิเคราะหฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งน้ีธนาคารปฏิบัติตามเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
สําหรับหนี้ท่ีไดรับการปรับโครงสรางหนี้แลวทุกราย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนสถานะการจัดชั้น การคํานวณสวนสูญเสีย และการกันสํารอง 

 
(3) ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน 

ธนาคารมีนโยบายดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยูรอดของธนาคารใน
ระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในอัตราที่ไมต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยง และภาระผูกพันไมตํ่ากวารอยละ 8.50 โดยเงินกองทุน
ชั้นท่ี 1 ตองเปนอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 4.25 ของสินทรัพยเส่ียงและภาระผูกพัน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคาร มีดังตอไปนี้ 

ตารางแสดงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 
 (หนวย : รอยละ) 

 31 ธันวาคม 2550 
(รอยละ) 

31 ธันวาคม 2551 
 (รอยละ) 

ขอกําหนดตาม
กฎหมาย 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง 12.41 11.23 4.25 
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเสี่ยง 12.81 11.71 8.50 

ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่ม่ันคง และมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสูงเกินกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และเพียง
พอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑการตั้งสํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคลอง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน และโครงสรางการระดมทุน
โดยละเอียด รวมท้ังยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบงชี้ที่สําคัญ เชน ระดับของสินทรัพย 
สภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินท่ีครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน  

การบริหารสภาพคลองในแตละวันอยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหลงเงินทุนและการลงทุน ตามประมาณการ
กระแสเงินสดในแตละวันของธนาคาร ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของธนาคารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร และใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องการกําหนดใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

• ใหธนาคารดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของยอดเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากตางประเทศที่มีกําหนดชําระ
ภายในระยะเวลา 1 ป และยอดรวมเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากประชาชนทุกประเภท 

• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมตํ่ากวารอยละ 0.5 หลักทรัพยหรือตราสารซึ่งปราศจากภาระ
ผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมต่ํากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากในธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน 
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(5) การจัดชั้นสนิทรพัย การตั้งสํารอง และการตัดจําหนายหนี้สูญ  

ธนาคารใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรพัยที่ไมมรีาคาหรือเรียก
คืนไมได และสินทรพัยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคนืไมได โดยสรุปไดดังนี้ 

(1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว เชน ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสญู ลูกหนี้
เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้  

(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน เชน สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ที่คาง
ชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือ
ดอกเบ้ียเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพยจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองท่ีมีปญหาในการเรียกใหชําระคืน หรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติ 
เชน ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินหรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปน
ระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรพัยจัดช้ันปกติ หมายถงึ ลูกหนีอ้ื่นท่ีไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสญู สงสัยจะสญู สงสัย ต่ํากวามาตรฐาน หรือกลาวถงึเปนพิเศษ 
ธนาคารมีนโยบายการต้ังสํารองอยางระมัดระวัง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารจึงมีสํารองเทากับ 1,604.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

126.28 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามตารางแสดงสินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในขอ 5.2 ของหัวขอที่ 5 
ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ  
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4. การวิจัยและพัฒนา 

ในป 2551 ธนาคารทิสโกไดมีการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งดานการพัฒนาโครงสราง และการเพิ่มประสทิธภิาพในการทาํงานดานตางๆ 
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการดานการเงินที่มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา
ไดดีมากย่ิงขึ้น 
4.1 กลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ธนาคารทิสโกมีการขยายฐานลูกคารายยอยอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนท่ีการพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการใหบริการ ซึ่งเห็นไดจากการ
นําเสนอผลิตภัณฑดานเงินฝากทั้งประเภทการออมระยะสั้นและระยะยาวตลอดป 2551 นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมีการผสมผสานผลิตภัณฑทางการเงิน
ที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีสิทธิประโยชนดานตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในกลุมตางๆที่มีความตองการ
ดานการออมและการเงินท่ีหลากหลาย และในขณะเดียวกัน ลูกคายังไดรับความสะดวกและสิทธิประโยชนสูงสุด 

 นอกจากการบริการรับฝากเงินที่ที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ และการทํารายการผานเครื่องเอทีเอ็ม ทุกธนาคารโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ธุรกรรมขามเขตแลว ธนาคารยังไดมีการเปดสาขาเพิ่มเติม  เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมไดอยางครอบคลุม และ พัฒนาสาขา
รูปแบบใหม ที่สามารถใหบริการตางๆไดอยางพอเพียง ในขณะที่มีความคุมคาในการลงทุนสูง ซึ่งจะชวยใหธนาคารสามารถเพิ่มจุดใหบริการไดอยาง
รวดเร็วยิ่งข้ึน  

สําหรับลูกคาในกลุมธุรกิจ ธนาคารยังคงขยายการขีดความสามารถในการใหบริการดานบริการจัดการการเงิน (Cash Management) อยาง
ตอเนื่อง ทั้งในดานการใหบริการที่หลากหลายและสะดวกผานชองทางการใหบริการตาง ๆ ทั้งสาขาของธนาคาร และชองทางอิเลคทรอนิกส โดยธนาคาร
ไดเปนตัวแทนรับชําระเงินใหบริการจายเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร และบริการพิมพเช็ค เพื่อใหลูกคาสามารถไดรับบริการไดอยางครบวงจร และรองรับ
การทําธุรกิจของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

ในป 2551 ธนาคารไดรับใบอนุญาตประกอบการเงินอิเลคทรอนิกส จากธนาคารแหงประเทศไทย และนําเสนอบริการ TISCO Purse ซึ่งเปนท้ัง
บัตร เอทีเอ็ม และบัตรเงินสดอิเลคทรอนิกส ซึ่งนอกจากจะใชบริการไดเหมือนบัตรเอทีเอ็ม ทั่วไป ไดที่เครื่องเอทีเอ็มทุกเครื่องแลว ยังสามารถใชเปนบัตร
เงินสดอิเลคทรอนิกส สามารถนําไปเติมเงินและใชจายได ตามรานคาในเครือขายที่รวมใหบริการ โดยธนาคารไดเขารวมในเครือขาย SMART PURSE 
ของบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ทําใหบัตร TISCO Purse ของธนาคาร สามารถนําไปใชไดกับรานคาในเครือขายกวา 8,000 แหง ท่ัวประเทศ และเพือ่
ใหบริการไดครอบคลุมยิ่งขึ้น ธนาคารไดพัฒนาเครื่องโอนเงินอิเลคทรอนิกส (E-Money ATM หรือ ETM) ซึ่งสามารถใหบริการไดเชนเดียวกับเครื่อง 
เอทีเอ็ม ยกเวนการถอนเงินสด แตไดเพิ่มความสามารถในการใหบริการดานเงินอิเลคทรอนิกส เชน การถอนเงินจากบัญชีในรูปแบบเงินอิเลคทรอนิกส
เพื่อเติมลงในบัตร และการโอนเงินจากกระเปาเงินอิเลคทรอนิกสเขาสูบัญชีธนาคาร เพื่อใหผูใชบริการสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
โดยไมตองใชเงินสด โดยธนาคารไดเริ่มใหบริการดังกลาวแลว ในระยะแรก จะเปนการใหบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลกอน นอกจากนี้ 
ธนาคารยังรวมกับองคการภายนอก เชน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชบัตรเงินสดอิเลคทรอนิกสและ เอทีเอ็ม ดังกลาว เปนบัตรประจําตัวนักศึกษาใน
สถาบันอีกดวย 
• การปฏิบตัิงาน 

ในป 2551 ธนาคารไดมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทํางานโดยมุงเนนการตอบสนองตามแนวทางศูนยกลางที่ลูกคา (Client 
Centric) ธนาคารไดทําการปรับกระบวนการทั้งท่ีจุดใหบริการและโครงสรางการทํางานภายในเพื่อใหเกิดความคลองตัว และเพื่อรองรับปริมาณลูกคาท่ี
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยธนาคารยังคงเนนในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางสูงสุด
ธนาคารไดทําการปรับปรุงงานดานการปฏิบัติงานผานหนวยงานเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) ที่ไดจัดตั้งขึ้นในปทผีานมา โดยธนาคารไดทํา
การสานตองานยกเครื่องกระบวนการทํางาน (Re-engineering) ท้ังยังไดริเริ่มโครงการใหมๆ เชน 

- การเปดบัญชีทันใจ (Quick Account Opening) เปนการยกเครื่องกระบวนการเปดบัญชี โดยใชการอานขอมูลจากบัตรประชาชน
ผานเครื่องอานแทนการกรอก ทั้งยังทําการปรับระบบใหเชื่อมโยงขอมูลในการพิมพสมุดฝาก การออกบัตรเอทีเอ็ม และการผลิตรหัส
ลับสําหรับบัตรเอทีเอ็มและบริการแจงยอดทางอิเลคทรอนิกส (E-Statement) ทําใหกระบวนการเปดบัญชีสามารถทําไดภายใน 2 
นาทีจากเดิมที่ใชเวลามากกวา 30 นาที 

- ระบบการรับจายเงินของธนาคาร (Cashiering Process) เปนการยกเครื่องทั้งกระบวนการโดยการแบงงานใหเปนมาตรฐาน 
(Standard Job) แลวใชการรอยเรียงงานขึ้นเปนกระบวนการ การยกเครื่องดังกลาวทําใหมีสามารถแบงสายการผลิตมาตรฐาน 
(Standard Assembly Line) เหลือเพียง 4 สาย แตสามารถรองรับบริการไดเทาเดิม ทั้งน้ีการยกเครื่องกระบวนการดังกลาวจะทําให
ตนทุนตอรายการ (cost per transaction) ถูกลง และกําลังการผลิต (Capacity) เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ธนาคารไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ และการดําเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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- ธนาคารไดรวบรวมหนวยงานบริการลูกคาทางโทรศัพทใหมาอยูภายใตหนวยงานเดียวกันคือ TISCO Contact Center ภายใตการ
ใหบริการลูกคาแบบ One Stop Service ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน โดยใหบริการสอบถามขอมูลในทุกบริการของกลุมทิสโก 
อาทิ บริการธนาคาร สินเชาเชื่อซื้อรถยนต สินเชื่อบาน บริการประกันตางๆ และกองทุนรวม ฯลฯ และยังไดขยายเวลาในการบริการ
เปน 24 ช่ัวโมงทุกวัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาใหสามารถใชบริการตางๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือไดครบถวน 
รวดเร็วตรงตามความตองการมากขึ้น  

- การติดต้ังระบบ Enterprise Content Management ซึ่งเปนระบบท่ีรองรับการเก็บขอมูลตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร แทนการเก็บ
เอกสาร โดยไดเริ่มใชงานกับหนวยงาน Banking Operation เพื่อเก็บขอมูลลายมือช่ือของลูกคา  ทําใหพนักงานธนาคารสามารถ
ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมกับธนาคารไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  และลูกคาสามารถทําธรุกรรมตางๆกบัธนาคาร
ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยไดมีการนําไปใชงานกับหนวยงานสินเชื่อเชาซื้อและหนวยงานบัญชี เพื่อเก็บขอมูลรูปถายสัญญาเชาซื้อ 
ขอมูลรูปถายทะเบียนรถ รายงานตางๆ เพื่อชวยใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วในการคนหาเอกสารตางๆ และเปนการประหยัด
คาใชจายอีกดวย 

- การติดต้ังระบบ Video Conference  & Instant Messaging ซ่ึงเปนชองทางที่พนักงานที่สํานักงานใหญ สามารถติดตอกับพนักงาน
ที่สาขาของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดประชุมทางไกล การฝกอบรมทางไกล สื่อสารนโยบายตางๆ  ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว   

ในดานการบริหารความเสี่ยง ธนาคารไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดจัดตั้งหนวยงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk Management) ขึ้นเพื่อขยายการบริหารความเสี่ยงใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ หนวยงานบริหารความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการมีหนาท่ีกําหนดกรอบการดําเนินการ กําหนดมาตรฐานของสาเหตุและเหตุการณ รวมไปถึงการวางกรอบการบริหารคุณภาพการใหบริการแก
ลูกคาทั้งในดานการเพิ่มผลผลิตและการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ โดยในป 2551 ธนาคารมีการจัดใหแตละพื้นที่ทําการประเมินความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ (Operational Risk Self Assessment) การจัดทําระบบการบริหารรายการผิดปกติ (Incident Management) การจัดต้ังโครงขายคุณภาพ 
(QC Network) 
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5. ทรพัยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ 

5.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ธนาคารมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549-2551 ดังนี้ โดยธนาคารเปนเจาของกรรมสิทธิ์และไมติดภาระผูกพันใดๆ 
                                     (หนวย: ลานบาท) 

รายการ ป 2549/1 ป 2550/1 ป 2551 

ท่ีดิน และอาคารสทุธิ    
1. หองชุดสาํนักงานอาคารทิสโกทาวเวอร ท่ีทําการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 885 839 368 
2. หองชุดสาํนักงานอาคารทิสโกทาวเวอร ท่ีทําการ บรษิัทยอย 377 421 - 
3. หองชุดสาํนักงานบรษิัทหลักทรพัย ทิสโก จํากัดสาขาเชียงใหม ณ อาคารชุด Hillside 

Plaza & Condotel  ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 4 4 - 
4. ที่ดินและอาคาร สาํนักงานบรษิัทหลักทรัพย ทิสโก จํากดั สาขานครปฐม อ.เมือง จ.

นครปฐม 8 8 - 
รวมที่ดินและอาคารสุทธ ิ 1,274 1,272 368 

สวนปรับปรุงสํานักงานสุทธ ิ 95 135 157 
อุปกรณสํานักงานสุทธิ 158 94 158 
อ่ืน ๆ 76 62 18 
รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 1,603 1,563 701 
/1กอนการปรับโครงสรางการถือหุน ธนาคารเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโกซึ่งประกอบดวยบริษัทยอยทั้งหมด 6 บริษัท 

สัญญาเชาระยะยาว 
1. สัญญาเชา 

ธนาคารมีสัญญาเชาท่ีดินและอาคารเพื่อใชเปนสํานักงานและสํานักงานสาขา มีคาใชจายเกิดขึ้นตามจริงในป 2551 และคาใชจายที่เปน
ภาระผูกพันท่ีตองชําระตามสัญญาเชาในป 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 ป 2551 ป 2552/1 
สํานักงานและสาํนกังานสาขา 17,776,923 บาท 30,288,192 บาท 

/1 ยังไมรวมการเชาสาขาที่เปดเพิ่มเติมในป 2552 

2.   สัญญาเชาระหวางธนาคารและบริษัทยอย 
การเชาหองชุดระหวางกันของธนาคารและบรษิทัยอย1 ในอาคารทิสโกทาวเวอร เพื่อใชเปนสาํนักงาน โดยมีการคิดคาเชาระหวางกันใน

อัตราตลาดและมรีะยะเวลาการเชาคราวละ 1-3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

รายการ ผูเชา ผูใหเชา พ้ืนที่เชา 
(ตารางเมตร) 

หองชุดสาํนักงาน อาคารทิสโกทาวเวอร  บรษิัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บรษิัท ทิสโก ลีสซิง่ จาํกัด 4,346.65 
หองชุดสาํนักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  บรษิัท ทิสโก อินฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จาํกัด บรษิัท ทิสโก ลีสซิง่ จาํกัด 1,655.32 
หองชุดสาํนักงานอาคารทิสโกทาวเวอร  บรษิัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธนาคารทิสโก จํากดั (มหาชน) 378.53 

                                                           
1 กอนการปรับโครงสรางการถือหุน ธนาคารเปนบริษัทใหญของกลุมทิสโกซึ่งประกอบดวยบริษัทยอยทั้งหมด 6 บริษัท 
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5.2 เงินใหสินเชื่อ 

นโยบายการจัดชัน้สินทรัพย 

สินทรัพยจัดช้ันของธนาคารประกอบดวยเงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี เงินลงทุน และทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจัดช้ันสินทรัพย
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงสรุปการจัดชั้นสินทรัพย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 ไดดังนี้ 

ตารางแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
  (หนวย: ลานบาท) 

  
เงินใหสนิเช่ือและ

ลูกหนี ้
เงินลงทนุ ทรัพยสินรอ

การขาย 
ทรัพยสินอืน่ รวม รอยละ 

จัดชั้นปกติ 105,512 - - - 105,512 91.8 
จัดชั้นกลาวถงึเปนพิเศษ 6,563 - - - 6,563 5.7 
จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 978 - - - 978 0.8 
จัดชั้นสงสัย 378 - - - 378 0.3 
จัดชั้นสงสัยจะสญู 1,210 306 43 - 1,559 1.4 
รวม 114,641 306 43 - 114,990 100.0 

นโยบายการตั้งสาํรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในขั้นต่ําธนาคารปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการ
จัดชั้นและตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตามระดับชั้นของเงินใหสินเชื่อไวดังตอไปนี ้
1. สินทรพัยจัดชัน้สูญ ใหตัดออกจากบัญช ี
2. สินทรพัยจัดชัน้สงสัยจะสูญ ใหกนัเงนิสํารองในอัตรารอยละ 100 
3. สินทรพัยจัดชัน้สงสัย ใหกันเงนิสํารองในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 100 
4. สินทรพัยจัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน ใหกนัเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 100 
5. สินทรพัยจัดชัน้กลาวถงึเปนพิเศษ ใหกันเงินสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 2 
6. สินทรพัยจัดชัน้ปกติ ใหกันเงินสาํรองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 

โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดวิธีการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับท่ี 39 (IAS 39) ซึ่งมี
หลักเกณฑในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพยจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน สินทรัพยจัดชั้นสงสัย และ สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยใหกันเงิน
สํารองในอัตรารอยละ 100 ของสวนตางระหวางมูลหนี้กับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของ 
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากหลักประกัน รวมถึงการกันสํารองเปนลูกหนี้ (Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบัญชีไดสําหรับกลุมลูกหนี้
ที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่เหมือนกัน 

ปจจุบันธนาคารทิสโกมีนโยบายในการกันเงินสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) สําหรับกลุมลูกหนี้ท่ีมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ี
เหมือนกันและมีขอมูลความเสียหายในอดีตอยางเพียงพอ โดยธนาคารทิสโกไดกําหนดระดับการกันสํารองอยางระมัดระวัง จากการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต 

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้การดอยคาของทรัพยสิน 

การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสินจะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานบัญชีและการประมาณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรูและระงับรับรูรายได  

ธนาคารมีนโยบายการรับรูรายไดดอกเบี้ยที่เขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคาง 
โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียจากสินเชื่อธุรกิจที่คางชําระเปนเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือน และหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อรายยอยท่ีคางชําระ
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เปนเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน ไมวาลูกหนี้รายนั้นจะมีหลักประกันหรือไม และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับท่ีไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลว 
ออกจากบัญชีทั้งหมดสําหรับลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได 

ธนาคารจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยที่ไดรับชําระในภายหลังของลูกหนี้ท่ีหยุดรับรูรายได ตามเกณฑเงินสดและจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑ
คงคางอีก เม่ือไดรับชําระหนี้ท่ีคางเกินกําหนดครบถวนแลว 

กรณีการรับรูรายไดจากการปรับโครงสรางหนี้ของสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑเงินสด  และจะรับรูรายได
ตามเกณฑคงคางอีกครั้งตอเมื่อไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหาแลววา ลูกหนี้กลับมามีความสามารถในการชําระหนี้
ไดตามสัญญา 
5.3 เงินลงทุน 

รายละเอียดของมูลคาเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.4 เงินลงทุน  
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยหนึ่งเกินสมควร โดยจะเนนที่ความเหมาะสมของโอกาสของ
การลงทุนในขณะนั้นวา เอื้ออํานวยในดานผลตอบแทนและความเสี่ยงอยางไร นอกจากนี้ธนาคารยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวม
ความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ดานเขาดวยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยงวาเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของ
โอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุนแตละประเภทหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกตองไดอยางทันทวงที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ไดกลาวไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง  
การต้ังสํารองคาเผ่ือการดอยคา 

ธนาคารตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงิน
ลงทุนช่ัวคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
ผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดย
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน
คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน หรือบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบดุล 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 การขยายชองทางในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อเปนการขยายการบริการใหแกลูกคาและเพื่อเปนการยกระดับการใหบริการลูกคาใหครอบคลุมความตองการของลูกคาอยางครบวงจร และ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ภายในป 2552 ธนาคารจึงมีโครงการที่จะขยายสาขาอีกประมาณ 30 - 35 สาขาทั่วประเทศ โดยจะเลือกทําเลที่ต้ังที่เปนจุดยุทธศาสตร
ของแตละพื้นท่ี และจะมุงเนนถึงกลยุทธที่จะนําไปสูการขยายฐานลูกคาและเพิ่มปริมาณธุรกิจในดานการระดมเงินฝากและการปลอยสินเชื่อใหแข็งแกรง
ขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังคํานึงถึงการใหบริการอันเปนเลิศแกลูกคา โดยจะดําเนินการคัดเลือกพนักงานที่เปนมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางดาน
ผลิตภัณฑทางการเงินไวคอยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา ณ สาขาตางๆ อยางทั่วถึง อันจะสงเสริมใหธนาคารสามารถดํารงศักยภาพในการขยาย
ธุรกิจภายใตแนวโนมสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันไดอยางดีเยี่ยมตอไป  

นอกจากจะมีโครงการขยายสาขาในป 2552 แลว ธนาคารยังมีโครงการขยายการใหบริการของเครื่องเอทีเอ็ม และเครื่องโอนเงินอิเลคทรอนิกส 
(ETM) เพื่ออํานวยความสะดวก และรองรับความตองลูกคาของธนาคารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 13 คดี เปนคดีแพงทั้งหมด รวมมูลคดีประมาณ 
147.21 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน  ทั้งน้ี ไมมีคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารแตประการใด โดยในจํานวน
ขางตนประกอบดวย 7 คดี มูลคดีรวม 6.31 ลานบาท อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินคดีและยังไมไดรับคําพิพากษา  และอีก  4 คดี มูลคดีรวมกัน 83.5 
ลานบาท ท่ีธนาคารไดรับการยกฟองโดยศาลชั้นตนและ/หรือศาลอุทธรณแลว แตโจทกยังอุทธรณหรือฎีกาตอ นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 คดีท่ีเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจบริหารการจัดเก็บหนี้ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย  สุขุมวิท จํากัด ซึ่งธนาคารมีขอตกลงในการไดรับชดเชยความเสียหายที่ธนาคารไดรับ 
(ถามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทจํากัด รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.30.2 คดีฟองรอง ทั้งน้ี ฝายบริหาร
ของธนาคารคาดวา ธนาคารจะไมไดรับผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีฟองรองและกรณีการถูกเรียกรองคาเสียหายดังกลาวขางตน 
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8. โครงสรางเงินทนุ  

8.1 หลักทรัพย 

8.1.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน : 11,002,000,000 บาท  

ทุนชําระแลว : 7,281,522,500 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 544,651,820 หุน และหุนบุริมสิทธิ 183,500,430  หุน  โดยมีมูลคาที่ 
ตราไวหุนละ 10.00 บาท 

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต 

1. ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญ
ดวย 

แมธนาคารไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด ธนาคารอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราที่กําหนดในวรรค
กอนก็ได 

ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปท่ีธนาคารประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลยอนหลังสําหรับปท่ีธนาคารมิได
ประกาศจาย 

2. เมื่อมีการชําระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุนสามัญเทากับมูลคาที่ตราไวของหุน
บุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิที่แตละรายถือ 

กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดในวรรคกอน ใหแบงทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผูถือหุนแตละราย 

กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามท่ีกลาวมาในวรรคแรกแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับ
สวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือหุนสามัญในอัตราเทากัน ตามสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย 

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิท่ีจะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีท่ีธนาคารมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม 

บุริมสิทธิท้ังหมดที่กลาวถึงขางตนของผูถือหุนบุริมสิทธิ ใหมีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวแลว ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเชนเดียวกันกับผูถือหุนสามัญ  และหุนบุริมสิทธิดังกลาวใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือหุนบุริมสิทธิ
ยื่นคําขอแปลงหุนตามแบบที่ธนาคารกําหนด และใหสงมอบใบหุนคืน 
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8.1.2 หุนกู 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมหุีนกูคงเหลือ ดังนี ้

1. หุนกูดอยสิทธ ิไมมีหลักประกนั ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครบกาํหนดไถถอน พ.ศ. 2552 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิม่เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของสถาบันการเงิน 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 161 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 161 หุน 
อายุหุนกู : 10  ป  
วันออกหุนกู : 11 กุมภาพันธ 2542 
วันครบกาํหนดไถถอนหุนกู : 11 กุมภาพันธ 2552 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงทีร่อยละ 6 ตอป 
วันชาํระดอกเบี้ย : ทุกวันที ่11 กุมภาพันธ ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวันชาํระดอกเบี้ยไมตรงกับวนัทําการ 

จะเล่ือนวนัชําระดอกเบี้ยเปนวันทาํการถัดไป 
 
2. หุนกูดอยสิทธ ิไมมีหลักประกนั ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) ครบกาํหนดไถถอน พ.ศ. 2552 ครั้งที ่2 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิม่เงินกองทุนขั้นที่ 2 ของสถาบัน

การเงนิ 
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 : อัตราดอกเบี้ยคงทีร่อยละ 5 ตอป 
วันชาํระดอกเบี้ย : ทุกวันที ่28 พฤษภาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวันชาํระดอกเบี้ยไมตรงกับวนัทําการ 

จะเล่ือนวนัชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป 

3. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2553 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอประชาชนทัว่ไป 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 3,000,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 3,000,000 หุน  
อายุหุนกู : 3 ป  
วันออกหุนกู : วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
วันครบกาํหนดไถถอนหุนกู : วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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หลักประกันหุนกู : ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงทีร่อยละ 3.75 ตอป 
วันชาํระดอกเบี้ย : ทุกวันที ่24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวนัชาํระ

ดอกเบี้ยไมตรงกับวันทาํการ จะเล่ือนวันชาํระดอกเบี้ยเปน วนัทําการถัดไป 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A(tha) จากบรษิทั ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จาํกัด เมือ่วันท่ี 22 ตุลาคม 2551 
ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

4. หุนกูธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ 2555 
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอประชาชนทัว่ไป 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท 
จํานวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หุน 
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 1,000,000 หุน 
อายุหุนกู : 5 ป  
วันออกหุนกู : วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
วันครบกาํหนดไถถอนหุนกู : วันที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
หลักประกันหุนกู : ไมมี 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงทีร่อยละ 4.04 ตอป 
วันชาํระดอกเบี้ย : ทุกวันที ่24 พฤษภาคม และ 24 พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวนัชาํระ

ดอกเบี้ยไมตรงกับวันทาํการ จะเล่ือนวันชาํระดอกเบี้ยเปน วนัทําการถัดไป 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A(tha) จากบรษิทั ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จาํกัด เมือ่วันท่ี 22 ตุลาคม 2551 
ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   

8.1.3 ตั๋วเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีต๋ัวเงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 39,697.19 ลานบาท ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 37.60 ลานบาท 
และต๋ัวแลกเงินมูลคา 39,659.59 ลานบาท 

8.1.4 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของธนาคาร โดย
ที่ขอตกลงดังกลาวมีธนาคารรวมลงนามดวย 

ไมมี 

 

 

 

 

 



สวนที ่2 หัวขอที ่8 โครงสรางเงินทุน  
 

8-4  

8.2 ผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีถือหุนสงูสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2552 มีดังตอไปนี้ 

จํานวนหุน 
ช่ือผูถือหุน 

หุนสามัญ หุนบรุิมสิทธ ิ รวม รอยละ 

1.   บรษิัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)     541,179,179      183,427,226  724,606,405  99.51 
2.   NORBAX INC.,13            750,000                        -         750,000  0.10 
3.   THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED            667,234                        -         667,234  0.09 
4.   UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES CLIENT  
      CUSTODY 

           210,000                        -         210,000  0.03 

5.   CLSA SINGAPORE PTE LTD-A/C 15            170,000                        -         170,000  0.02 
6.   MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC            100,000                        -         100,000  0.01 
7.   นายเลิศ ทิสยากร              96,100                        -           96,100  0.01 
8.   CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH              79,000                        -           79,000  0.01 
9.   THE NORTHERN TRUST COMPANY,MELBOURNE   
       BRANCH CLIENTS ACCOUNT 

             72,400                        -           72,400  0.01 

10. นายสุกจิ หวั่งหลี              64,824                        -           64,824 0.01 
รวมการถือหุนของผูถือหุนสงูสุด 10 รายแรก    543,388,737     183,427,226  726,815,963  99.81 
ผูถือหุนรายยอยอืน่        1,263,083              73,204      1,336,287  0.19 

รวม    544,651,820     183,500,430  728,152,250  100.00 
 

ตามที่ในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กําหนดหามมิใหบุคคลใดถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของสถาบันการเงิน 
แหงใดแหงหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินรอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
หรือเปนไปตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด โดยจํานวนหุนดังกลาวใหรวมถึงหุนของผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตามขางตนที่ถืออยูหรือมีไว
ดวย ท้ังนี้ หุนตามขางตนไมรวมถึงหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง น้ัน  ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 ใหบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ถือหรือมีไวซึ่งหุนของธนาคาร ในอัตรารอยละ 100 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดและเปนจํานวนไมเกิน 728,152,250 หุน 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
ธนาคารจะพิจารณาจายเงินปนผลประจําปใหกับบริษัทใหญตามผลการประกอบการของธนาคารในอัตราการจายเงินปนผลตั้งแตรอยละ 50 

ขึ้นไป เพื่อใหบริษัทใหญมีรายไดเพียงพอที่จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ท้ังนี้ อัตราการจายเงินปนผลของธนาคารขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน กลยุทธ
ธุรกิจ ความจําเปนในการใชเงินเพื่อการลงทุน ความเพียงพอของเงินทุนในระยะยาว รวมถึงภาวการณทางเศรษฐกิจและการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป     

คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถอืหุนได เมื่อเห็นวา ธนาคารมีผลกาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชนนั้น และ
รายงานใหที่ประชมุผูถือหุนทราบในการประชุมครัง้ถัดไป 
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ก���ก����������������� 

ก���ก��M7����=�	�$"'	��M7ก,�	�	���� ���ก������ 	�'��	1; �.�6�ก��G6���ก1"  	���2"AกB�	2���8 2�; ;�'  	��5�-�5�-ก� -	�7�� !"�	��%1
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2�0�'��	��'�" -�� 	�'��	1; �.�6�ก��G6���ก1"  �0� 	���2"AกB�	2���8 2�; ;�'  �0� 	��5�-�5�-ก� -	�7��  �0� 	��%1
�6	8  2�0�'��	��'�" %�'�	 
"'"���0�;0���+��ก�	 !"����
��#��%=���9H�'�	���� 

������ก�������� 
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 �� 	��
�����M��;���=�2	�	ก��$��
=�!"�2กA���ก4�
�2���	ก���ก�� 
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�����ก���ก��ก=�ก��#"��
1	���ก�6
ก=� 	� 

 



������� 2 
������� 9 ก�����ก�� 

 

 9-4  

�����  ������ 
�����!�"#���������$�����#%"ก���ก��&��#�� 

.��(#� "�ก2ก�P8ก��ก=�ก��!�����ก"1+� (Consolidated Supervision) ���ก���ก���	����
=� 	��
������1��7!"( ��	����� �̀��#�#��
	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก�
���	1��#�-�����ก���ก�����4�
( 9+ ��+�'�����%�
��.�,!"����%�
��M" 2,0�����-�;	8%7'%1�H�'M7�/0� 1�	 
-��	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก����ก������	-���� !"� "�ก2ก�P8
��%=���92ก����ก��-��'%���'ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��!"�ก���=�2	�	
�1�ก�$ ก"�1
�8
�'�1�ก�$ ก����� ��!"�ก���=�2	�	ก�$ก�� ก������1�!"���� ������2%���' '�	
��,��ก��1��" ��9;�!"�ก��2'�	 ก�$ก����'�8ก� !"�
	�2
6%��,�	�8 

1. ก=� 	�ก"�1
�8
�'�1�ก�$ ���
�&'�	1��#�!M	�1�ก�$ !"�!M	ก���=�2	�	'�	H�'�	���� .��(#�ก"�1
�8
�'�1�ก�$!"�!M	ก���=�2	�	�1�ก�$
H�'ก"1+�
�%-ก� 

2. $��( ����
��99�#�2ก����ก��$��������
�'�1�ก�$ $�������
�'�1�ก�$ $�������H�'ก���ก�� M7���� ��!"�,	�ก'�	 

3. #��#��ก���=�2	�	ก�$ก��H�'�	����#"��2�"� 2,0��( ����	($�+�ก���ก�� M7���� �� !"�,	�ก'�	�=�2	�	ก�$ก��H�'�	����#��
	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก� #"��$	กK ���!"�กK2ก�P8
��2ก����H��' 

4. �7!"( �2ก���������	($�+�M7���� ��������%����/(	ก����� ��$��ก��'�	H�'�	���� ���/I'ก��!#+'#�&'M7���� �������%7' 

5. �=�2	�	ก��( �������ก������1�.��(	!"�ก��#��$%��.��(	
�������%�
��.�, 

6. �7!"( �ab��$��ก�����'�	2�0��'
��%=���9#+����ก���ก�� 

7. �7!"( ��	������	-������� ������2%���' H�&	#�	 !"�ก������1�%=� �������2%���'
1ก���2.
 -�����ก���ก���	����$�
=�
 	��
���	1��#�!"�����1�ก���`���#�#��	-����!"� "�ก2ก�P8ก����� ������2%���' 

8. ,�$����!#+'#�&'���ก���ก��;1�#+�'O #������$=�2�3	 !"�����2 ���%�2,0���=�2	�	ก��#��.��ก�$!"�'�	2E,�����	2,0��( �
���	($�+�ก���=�2	�	�1�ก�$2�3	*�#��	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก� 

9. �7!"( ��	������	-���� !	�
�' !"�H�&	#�	ก������1�(	ก���	1��#�%�	2;0�� !"�2'�	"'
1	ก���1��"
����%+�	2ก����H��' 

10. �7!"( ���ก����	ก��(	ก��$��%+'���'�	 ( Management Letter) $�กM7�%����9;�.��	�ก!"�H�����2 A	$�กab��$��ก��H�'�	����
#+����ก���ก��-��*�+"+�;�� 

11. $��( ���ก��/+�'�1"�=�	�$H�'ab��$��ก�� !"�/ �0� M7�/0� 1�	���( 9+H�'�	����( ���7+(	�����
��2 ���%� -��( �����%=���9#+�
%��%+�	 �0�$=�	�	H�'ก���ก����%��(	���ก���ก���	���� 

12. �7!"( ����ก���ก��!"����4�
( 9+*�����H���7"
��2,��',�
��$�
=�( �%����/�`���#�#���=�	�$  	��
�� !"��������M��;��*����+�'
%��7��8 

13. ���'�	ก���=�2	�	�1�ก�$ !"�M"���ก��ก��#+�M7�/0� 1�	 

14. ���'�	ก���=�2	�	�1�ก�$ !"�M"���ก��ก��#+����ก���ก�����4�
( 9+��+�'%��=�2%�� .��(#� "�ก2ก�P8ก��ก=�ก��!�����ก"1+�H�'
�	����! +'���2
6*
� 
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(	�) 2551 �	����*��$��( ���ก�����;1����ก���ก���	�������
�&'%�&	 7 ���&' BI�'��กก�+�
��ก=� 	�(	H����'���H�'�	����
��( �$��ก��
���;1����ก���ก����+�'	���
1ก 3 2�0�	  

9.1.2 ���ก���ก��������  
���ก���ก����� ��H�'�	����*�����ก��!#+'#�&'$�ก���ก���ก�����4�
H�'�	���� -��*���������2 A	;��$�ก���4�
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1. 	���2"AกB�	2���8 2�; ;�' (5�	 ��
 ;�') �����	���ก���ก����� �� 
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4. 	��%1
�6	8  2�0�'��	��'�" ก���ก����� �� 
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�����;1����ก���ก��2,0�����
���(	ก�����;1����&'/��*� 
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9.1.3 ���ก���ก���������  
�. ��	
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�� 26 ��	���� 2551 
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.��(#� "�ก2ก�P8ก��ก=�ก��!�����ก"1+� (Consolidated Supervision) ���ก���ก��#��$%��H�'�	����
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�%-ก�
���	1��#�-�����ก���ก�����4�
( 9+ ���
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��2ก����H��' ��+�'
�����%�
��.�,!"����%�
��M" 2,0�����-�;	8%7'%1�H�'M7�/0� 1�	 -��	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก����ก������	-���� !"�
 "�ก2ก�P8
��%=���9(	2�0��'-��'%���'ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��!"�ก���=�2	�	�1�ก�$ ก"�1
�8
�'�1�ก�$ ก����� ��!"�ก���=�2	�	ก�$ก�� ก������1�
!"���� ������2%���' '�	
��,��ก��1��" ��9;�!"�ก��2'�	 ก�$ก����'�8ก� !"�	�2
6%��,�	�8 

1. %��
�	( ��	������ก�����'�	
�'ก��2'�	
��/7ก#��'!"�2,��',� 

2. %��
�	!"����2��	M"( ��	����������ก������1�.��(	 (Internal Control) !"�����ก��#��$%��.��(	 (Internal Audit) 
��
2 ���%�!"������%�
��M" 

3. 2%	�;0���1��"BI�'������2�3	��%��2,0��
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��2�3	M7�%����9;�H�'�	���� ���/I'�+�#��!
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���ก���#��$%��H�'���4�
( 9+ ���
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�)"� 1 ���&' 

4. �7!"( �ก��2�j�2M�H���7"H�'�	����������/7ก#��'!"����/��	 -��2E,��(	ก������ก��
��2ก����-�'ก�	 �0����ก��
����$������
H��!��'
�'M"���-�;	8 

5. $��
=����'�	H�'���ก���ก��#��$%��-��2�j�2M�*��(	���'�	���$=��)H�'�	���� BI�'���'�	��'ก"+��#��'"'	��-�������	
���ก���ก��#��$%�� 

6. ���'�	#+����ก���ก���	����2,0���=�2	�	ก��������1'!ก�*H.��(	����2�"�
�����ก���ก��#��$%��2 A	%���� (	ก���
��
���ก���ก��#��$%��,� �0���H��%'%���+������ก�� �0�ก��ก��
=���'#+�*�	�& BI�'��$��M"ก��
���+�'��	��%=���9#+�N�	�ก��2'�	
!"�M"ก���=�2	�	'�	H�'�	���� 

• ���ก��
��2ก������H��!��'
�'M"���-�;	8 

• ก��
1$��#  �0���%��'M���ก#�  �0��������ก,�+�'
��%=���9(	��������1�.��(	 
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• ก��ab�ak	กK ���!"�กK��2����H�' 	+��'�	ก=�ก���7!"
��2ก����H��'  �ก���ก���ก���	����  �0�M7���� ��*�+
�=�2	�	ก��( ���ก��������1'!ก�*H.��(	����2�"�
�����ก���ก��#��$%��ก=� 	� ���ก���ก��#��$%��$�#��'
2�j�2M�ก��ก��
=���'ก"+��*��(	���'�	���$=��) !"����'�	#+��	����! +'���2
6*
� 

7. �`���#�ก���0�	(�#��
�����ก���ก���	������� �����������2 A	;��H�'���ก���ก��#��$%�� 

8. ���'�	ก���`���#�'�	#��$%��#+����ก���ก���	������+�'%��=�2%�� 

9. ���'�	ก���`���#�'�	#��$%��#+����ก���#��$%��H�'���4�
( 9+��+�'%��=�2%�� .��(#� "�ก2ก�P8ก��ก=�ก��!�����ก"1+�H�'
�	����! +'���2
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9.1.4 ���ก���ก���������� �������!�����"�  

�. ��	
�� 31 ��	���� 2551 ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	H�'�	�������ก������ก���ก��$=�	�	 3 
+�	��'	�& 

 

#$%�-�ก'� �(����! 

1. 	�'กJ4�� �����1>� �����	���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 

2. 	���2"AกB�	2���8 2�; ;�' (5�	 ��
 ;�') ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 

3. 	��5�-�5�-ก� -	�7�� ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 
 

 H��2H# �=�	�$  	��
��!"��������M��;��H�'���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	  
1. ก=� 	�	-����  "�ก2ก�P8 !"�����ก��(	ก��%�� �ก���ก��!"������	2$�� 	��
����� �� 2,0��2%	�( ����ก���ก���	����

,�$�����	1��#�  
2. ���2"0�ก !"�2%	�;0���1��"
�����1�%���#�2 ���%�2,0���=��'#=�! 	+'#+�'O ��'#+�*�	�& 2,0��2%	�#+� ���ก���ก���	���� 

• ก���ก���	���� 
• ก���ก��(	���ก���ก��;1��+��#+�'O 
��*�������� ����=�	�$ 	��
�� !"��������M��;��-��#�'$�ก���ก���ก���	���� 
• �����	2$�� 	��
����� �� 

3. �7!"( ����ก���ก���	������H	��!"��'�8���ก��
��2 ���%�ก���'�8ก� ���/I'��ก������2�"���	( �%���"��'ก��%.�,!��"���
��
2�"���	!�"'*� !"�,�$����
�
�	����ก���=��'#=�! 	+' ����;=�	�9 !"����%�ก���8H�'ก���ก��2�3	����O  

4. ,�$����
�
�	 !"�ก=� 	�	-����ก��$+���+�#��!
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�%-ก� #��
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5. �7!"( �ก���ก�� *�����M"#��!
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��!"��������M��;��
����#+��	���� -��ก���ก��
��*�������� ���( ��� 	��
��
!"��������M��;��2,���HI&	���*������+�#��!
	
��2 ���%�ก�� 	��
��!"��������M��;��
��*�������� ���	�&	 

6. ก=� 	�!	�
�'ก�����2��	M"'�	H�'ก���ก��!"�,	�ก'�	(	ก"1+�
�%-ก� 2,0��,�$��������M"#��!
	���$=��) -��$�#��'�=�	I'/I'
 	��
���������M��;�� !"�����2%���'
��2ก����H��' ���/I'( �����%=���9ก��ก��2,����7"�+�H�'%+�	H�'M7�/0� 1�	(	����������ก��ก��
,�$�������2��	M"���� 

7. 6Iก4� !"�2%	� "�ก2ก�P8 ����ก�� ���/I'H�&	#�	(	ก���=�2	�	ก�����2��	M"'�	H�'���ก���ก���	���� 
8. �7!"( ���ก��$��
=�!M	%0�
��#=�! 	+'H�'�����	2$�� 	��
����� �� 2,0��( �ก���=�2	�	�1�ก�$2�3	*���+�'����0�	!"�#+�2	0��' -��$�

�=�2	�	ก��
�
�	!M	��'ก"+��2�3	����O 
9. 2�j�2M�	-����2ก����ก��ก��%�� � !"�����ก��%�� �*��(	���'�	���$=��) 

�	I�' .�� "�'$�กก������-��'%���'ก��/0� 1�	2�3	�7�!�����4�
-5"��&' ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	���67	�8��7+
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���4�
( 9+ �0� ���4�
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���"�2����ก��2H���+�����;1�H�'ก���ก���	����(	�) 2551 ����'	�& 

$=�	�	���&'
��2H���+�����;1� 

;0��-%ก1" 
���ก���ก��
�	���� 

���ก���ก��
��� �� 

���ก���ก��
#��$%�� 

���ก���ก��%�� �
!"�,�$����
�+�#��!
	 

������ก��'�"$����(�
�� (#��(�) 7 12 13 8 

1.  ��. ,�%�KN .��2ก4� 7    
2.  	���"�� ��'ก�ก	ก 7 11   
3.  	�'กJ4�� �����1>� 7  6 

($�ก$=�	�	 6 ���&') 
8 

4.  �6. ��. ��'���#	8 2,����$�����>	8 7  13  
5.  6. ��. ,���," �1��
��,�8 
("���ก2�0����	
�� 6 #1"��� 2551) 

5 
($�ก$=�	�	 5 ���&') 

 9 
($�ก$=�	�	 9 ���&') 

 

6. 	��2%'���� %�	
�� 
(,�	$�ก#=�! 	+'#������2�0����	
�� 25 2�4��	 2551) 

3 
($�ก$=�	�	 3 ���&') 

   

7.  	�'%���	���� ก	ก��>	8/1 4 
($�ก$=�	�	 4 ���&') 

 7 
($�ก$=�	�	 7 ���&') 

 

8.  ��. ���6 !%'%1,��� 
("���ก2�0����	
�� 21 ก�กK��� 2551) 

4 
($�ก$=�	�	 4 ���&') 

   

9.  	����#B7-	�1 5�2Bก��� 
 

4 
($�ก$=�	�	 4 ���&') 

6 
($�ก$=�	�	 6 ���&') 

 4 
($�ก$=�	�	 4 ���&') 

10. 	��5�-�5�-ก� -	�7��/2 0 
($�ก$=�	�	 1 ���&') 

0 
($�ก$=�	�	 1 ���&') 

  

11. 	���2"AกB�	2���8 2�; ;�' (5�	 ��
 ;�') 6 
($�ก$=�	�	 7 ���&') 

12  8 

12. 	������ -�� 

 

3 
($�ก$=�	�	 4 ���&') 

   

13.  	��!�		�� 2%��	 !�� ���/3 1 
($�ก$=�	�	 1 ���&') 

   

14.  	��,�;�� E�	
����;�#� 6 11   
15.  	�'��	1; �.�6�ก��G6���ก1" 7    

/1 2H���=��'#=�! 	+'!
		��2%'���� %�	
�� BI�',�	$�ก#=�! 	+'#������2�0����	
�� 25 2�4��	 2551 -���	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	�'%��
�	���� ก	ก��>	8 2H���=��'2�3	ก���ก�� 2�0����	
�� 27 ,J4.��� 2551 	�ก$�ก	�& 	�'%���	���� ก	ก��>	8 2H���=��'#=�! 	+'ก���ก��#��$%��!
	 	�'กJ4�� 
�����1>� 2�0����	
�� 20 ��/1	��	 2551 

/2 2H���=��'#=�! 	+'!
		����#B7-	�1 5�2Bก��� BI�'"���ก2�0����	
�� 7 ก�กK��� 2551 -���	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	��5�-�5�-ก� -	�7�� 
2�3	ก���ก�� 2�0����	
�� 25 ,J6$�ก��	 2551 

/3  2H���=��'#=�! 	+'!
		������ -�� BI�'"���ก2�0����	
�� 16 ก�กK��� 2551 �	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	��!�		�� 2%��	 !����� 2H���=��'
#=�! 	+'ก���ก��!
	 2�0����	
�� 20 %�' ��� 2551 #+���2�0����	
�� 27 #1"��� 2551  	��!�		�� 2%��	 !�� ��� *��H�"���ก$�ก#=�! 	+'ก���ก���	����!"��	����
*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 2�0����	
�� 31 #1"��� 2551 
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9.1.5 *+������� 
M7���� ��H�'�	����  �. ��	
�� 13 �ก���� 2552 ���ก������M7���� ����'	�&  

;0��-%ก1" #=�! 	+' 
	��%1
�6	8  2�0�'��	��'�" ก���ก���=�	��ก�� 

• 	��6�ก��G;��  ,�;�,�>	8 
             	��6�ก��G;��  ,�;�,�>	8 

      	�'%��	�.� 2�l�� 
      	��%� ��� !B+�I&' 
 	��%���# .��� �9 
	��;"�# 6�"�m6��ก1"  
	���1+'-�$	8  $��%��$�#�ก1" 
	���1
�,'48  6���'68$���� 
      	��%12
, #�������ก�$ 
      	��%�6�ก��G �'68�;������;�8 
      	���1+'-�$	8  $��%��$�#�ก1" 
      	�'%����.�  2�##��� ��� 
      	�����กJ# ;1� 6���'68  
      	��2%/��� 2"�&������� 
      	�'%��$��1.� ;�	�,'68*,6�" 
      	��%�;�#� "�.�,'68  
      	����N	�	
8 �	�	#8�������
�8  
      	�'%�	�ก� %1.�,  
      	��;"�# 6�"�m6��ก1"  

                   	��,�
��6	8 ;�#9� 

��'ก���ก���=�	��ก��%��ก��#"��!"�"7ก���%��,�	�8 
 �� 	��%�����4�
�	ก�$ (��ก4�ก��) 
 �� 	��,���;�8�	ก�$ 
 �� 	���1�ก�$"7ก���H	��ก"�'!"�H	���+�� 
 �� 	�����ก��;=���2'�	 
 �� 	��%���	ก�$"7ก�������+�� 
��' �� 	��%���	ก�$"7ก�������+��!"� �� 	����� ��ก��H��ก�1'2
, 
��' �� 	��%���	ก�$"7ก�������+��!"� �� 	����� ��ก��H��
�'%�H� 
 �� 	��2;+�B0&�-�/( �+ 
 �� 	��2;+�B0&�-�/2ก+� 
 �� 	��2;+�B0&�2,0��ก��,���;�8 (��ก4�ก��)        
 �� 	��%�	2;0��2�	ก���%'�8!"�ก��H��#�' 
 �� 	��%�	2;0��2� � 
 �� 	�����ก�	;���#�	ก�$ 
 �� 	�����ก�	.���	ก�$ 
 �� 	��,�>	�%�H� 
 �� 	��67	�8���ก��"7ก��� 
 �� 	���	ก�$%+�	�1��" 
 �� 	��ก��#"��"7ก�������+�� (��ก4�ก��) 
��' �� 	��ก��#"��"7ก�������+�� 

• 	��2���  �j'%1
���'68 
             	�'%��ก���P��#	8   �'4� 
             	�'%����;K� ,Jก4�	1��" 
             	��/	�� ;����1���ก1" 
             	�'��""� ,�����;ก1" 
             	�'"���� ก1";�#�;�� 
             	�';1#���  -�;�����; 
             	�'%��99� 2ก#1�1�� 
             	��ก�##�;��  #�		�$���8 
                     	��ก�##�;��  #�		�$���8 

        	�'%��99� 2ก#1�1�� 

M7�;+��ก���ก���=�	��ก��%����� ��2'�	!"�2'�	a�ก 
 �� 	��ก����� ��2'�	 
��' �� 	��ก����� ��2'�	 
 �� 	���	����	ก�$ 
��' �� 	���	����	ก�$ 
 �� 	�����ก����%-#2���	 
��' �� 	�����ก����%-#2���	 
 �� 	�����ก��2'�	a�ก 
��' �� 	�����ก��2'�	a�ก 
 �� 	�����ก��2'�	a�ก%�H� 
 �� 	��%	��%	1	� �̀��#�ก��2'�	a�ก 
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;0��-%ก1" #=�! 	+' 

• 	���n99�  �1>�2$��9�'68 
            	�'%���,�,�  �1+	;"�		
8 
            	�'%����
�,�8   #�&'$�#ก��19 
           	�'%���������#	8 ,1+��	#�� 
            	������
�8  �1+'%���-�.�% 
                    	������
�8  �1+'%���-�.�% 
                    	�'%���������#	8 ,1+��	#�� 

M7�;+��ก���ก���=�	��ก��%���`���#�ก���	���� 
 �� 	����� ��%�	2;0���1�ก�$ 
 �� 	����� ��%�	2;0���1�ก�$H	��ก"�'!"�H	���+�� 
 �� 	���`���#�ก��;=���2'�	!"�-"$�%#�ก�	���� 
��' �� 	���`���#�ก��;=���2'�	!"�-"$�%#�ก�	���� 
 �� 	���`���#�ก��;=���2'�	 
 �� 	����� ����#�!"�-"$�%#�ก�	���� 

• 	�'%��	�
��	  ��6������ 
              	�'%1
��	� 2�0�'!�	 
              	��2�;,�	�	
8 %1
�6	
��' 
                    	�'�.�%%� ���/$�	�� 
                     	�'%��%1	� 
�'%���#�,���; 
                     	�'%��	"�	��� 2	���%��7��8 
                     	�'%��E�	
	�  6��%1������*" 
                     	�'%��2,A9
�,�8  2 "+��192$��9 
                     	����,$	8   #��ก��1� 
                     	��%1ก�$  %ก1"�'68( 9+ 
                     	�'ก1%1�� ���/�6��2�l 
                     	��
�'6�ก��G  	�"2
��	 

M7�;+��ก���ก���=�	��ก��%������1�%�	2;0�� 
��' �� 	��%������1�%�	2;0�� 
��' �� 	��%������1�%�	2;0�� 
 �� 	������1�%�	2;0���1�ก�$ 
��' �� 	������1�%�	2;0���1�ก�$ 
 �� 	��%=�	�ก���ก���ก��%�	2;0�� 
 �� 	�����2��	����
��,�8%�	 
 �� 	������1�%�	2;0������+�� 
 �� 	����� ��%�	2;0������+�� 
 �� 	����� ��!"�%	��%	1	%�	2;0������+�� 
��' �� 	����� ��!"�%	��%	1	%�	2;0������+�� 
 �� 	��,�>	� 	�&!"�กK ���%�	2;0������+�� 

• 	��5�-�;� ��-#  �� 	���1�ก�$9���1b	 

 

 ���2 #1: - M7���� ��(	
��	�& �����"1�2ก�	ก�+�M7���� ��#��2ก�P8	����H�'%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 
  -  �� 	��%������1�ก��2'�	!"���� ������2%���'*��!ก+ 	��;�#�� $�	
�'�� !"� �� 	����9;� *��!ก+	�'%��;1#�	�� *�ก�%� %�'ก�����4�
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�����#���������$�����ก���ก�������/ก�� 
 

.��(#� "�ก2ก�P8ก��ก=�ก��!�����ก"1+� (Consolidated Supervision) ก���ก���=�	��ก��
=� 	��
����� ��$��ก��'�	���$=���	 ���
�&'
����1��7!"( ��	�����`���#�#��	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'ก"1+�
�%-ก�
���	1��#�-�����ก���ก�����4�
( 9+ ��+�'�����%�
��.�,!"�
���%�
��M" 2,0�����-�;	8%7'%1�H�'M7�/0� 1�	 

1. ��'ก"�1
�8!"�!M	ก���=�2	�	�1�ก�$H�'�	���� #��ก"�1
�8H�'ก"1+�
�%-ก� 

2. ����1��7!"( �ก���=�2	�	!M	�1�ก�$H�'�	����2�3	*���+�'�����%�
��.�, !"�%���"��'ก��
�6
�'ก���=�2	�	�1�ก�$H�'ก"1+�
�%-ก� 

3. ก=�ก�� �7!" !"�����1�ก���=�2	�	�1�ก�$���$=���	H�'�	����  #��	-����!"� "�ก2ก�P8H�'ก"1+�
�%-ก� 

4. ����1��7!"ก��( ����ก�� ก���`���#�'�	 ���
�&'ก����� ������2%���'!"�����1�H�'�	���� 

5. #��#��ก���=�2	�	'�	 !"�M"���ก��ก��H�'�	������+�'%��=�2%�� 

6. ����1�'�������H�'�	���� !"���� ��
��,��ก�H�'�	������+�'�����%�
��.�, 

7. ����1��7!"( �ก���=�2	�	�1�ก�$H�'�	����2�3	*�#��กK ���!"�กK2ก�P8
��2ก����H��' 

9.2 ก�������ก���ก�� ก���ก����������*+������� 

9.2.1 ก������������!��,ก���ก�����ก���ก������� 
ก+�	ก������-��'%���'ก��/0� 1�	(	�7�!�����4�
-5"��&' ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	H�'�	���� $�,�$�������2"0�ก!"�

ก"��	ก��'�1��"
�����1�%���#�2 ���%�  ���/I'�������7� ����%����/ !"����%�ก���8(	���	#+�'O ������2H��($2,��',����	ก��2'�	 ก���	���� 
26�4Nก�$ กK ��� !"��0�	O -���=�	I'/I'����$=�2�3	H�'�'�8ก� !"�ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��
���� 
�&'	�&���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	
H�'�	����$����:n'H��2%	�!	�H�'M7�/0� 1�	����+��BI�'2%	�;0���1��"
�����*�����ก��!#+'#�&'2�3	ก���ก�� �0�ก���ก����%��H�'�	�������� (	ก��
%�� �!"�!#+'#�&'�1��"2H���=��'#=�! 	+'ก���ก����%��	�&	 �1��"��'ก"+��$�#��'���1�%���#�#�����ก�6H�'%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก��
 "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 #"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
� !"�	-����!"�!	�
�'�`���#�ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'�	���� #��
��%�1�*��(	H�� 
9.3 

���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	$�2%	�#+����ก���ก���	����2,0��,�$����!#+'#�&'ก���ก��!
	ก���
��#=�! 	+'ก���ก��
�+�'"'(	���ก���ก��2,���2 #1�0�		�ก$�ก/I'������ก#������  �0�2,0��,�$����2%	�#+�
�����;1�M7�/0� 1�	2,0��!#+'#�&'ก���ก��(	ก���
��ก���ก��
,�	#=�! 	+'#������  �0�!#+'#�&'ก���ก��( �+2,���2#�� -�� "�ก2ก�P8(	ก��!#+'#�&'!"�/��/�	ก���ก��#��
�����1*��(	H����'���H�'�	����
2�3	��'	�& 

1. ( �M7�/0� 1�	-���#�H�'
�����;1�M7�/0� 1�	 ก=� 	�$=�	�	M7�
��$��=��'#=�! 	+'ก���ก��H�'�	����2�3	���&'���� -��( ���$=�	�	*�+ 
	���ก�+� 9 �	 -��ก���ก��$=�	�	*�+	���ก�+�กI�' 	I�'H�'$=�	�	ก���ก��
�&' �� #��'��/��	
����7+(	��;����$�ก� !"���ก���ก��
����
%�9;�#�*
�#��
��กK ���ก=� 	� 

2. (	ก��"'��!		2%��'2"0�ก#�&'ก���ก��( �
�����;1�M7�/0� 1�	2"0�ก#�&'#�� "�ก2ก�P8!"�����ก����'#+�*�	�& 

(1) M7�/0� 1�	�	 	I�'����!		2%��'2
+�ก��$=�	�	 1�	
��#	/0��7�����$=�	�	ก���ก��
��$�2"0�ก#�&' 

(2) M7�/0� 1�	!#+"��	$�(;���!		2%��'
������7+
�&' ��#�� (1) 2"0�ก#�&'�1��"2���� �0� "���	2�3	ก���ก��กA*�� (	ก���
��2"0�ก#�&'
�1��" "���	2�3	ก���ก��$�!�+'��!		2%��'( �!ก+M7�(���ก	���2,��'(�กA*��  
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(3) �1��"BI�'*�������!		2%��'%7'%1�#��"=����"'�� 2�3	M7�*�����ก��2"0�ก#�&'2�3	ก���ก��2
+�$=�	�	ก���ก��
��$�,I'�� (	ก���
��
�1��"BI�'*�����ก��2"0�ก#�&'(	"=����/��"'�� ����!		2%��'2
+�ก�	2ก�	$=�	�	ก���ก��
��$�,I'�� ( �2"0�ก-������$��%"�ก2,0��( �*��
$=�	�	ก���ก��
��$�,I'�� 

3. (	ก�����;1�M7�/0� 1�	%���9���$=��)
1ก���&' ( �2"0�ก#�&'���ก���ก��
�&';1�,����ก�	(	����2���� !#+( ����ก���ก��;1�2�����ก4�ก��
(	#=�! 	+'2,0���=�2	�	ก�$ก��H�'���4�
#+�*�,"�'ก+�	2
+�
��$=�2�3	$	ก�+����ก���ก��;1�( �+$�2H����� 	��
�� ก���ก��M7���ก*�	�&	
$�*�����2"0�ก2H�����#=�! 	+'��กกA*�� 

4. M7�2�3	ก���ก��	�&	2E,��!#+M7�/0� 1�	(	ก�����;1�M7�/0� 1�	2
+�	�&	
��$�#�&' �0�/�	*�� ��+�'*�กA�� /�� �ก�+���#=�! 	+'�+�'"'(	
���ก���ก��2,���2 #1�0�	 	�ก$�ก/I'������ก#������  �0�%�&	ก=� 	�2�"���'
�����1*��!"�� ( �ก���ก��
���'2 "0���7+#�&'M7��0�	HI&	( �+
( �2#A�
���+�' 2��	!#+����H�'ก���ก��$�2 "0�	���ก�+�%�'2�0�	 
�&'	�& �#�(	ก��#�&'ก���ก����'ก"+��#��'���ก��������!		2%��'*�+
	���ก�+�%��(	%��H�'$=�	�	ก���ก��
����'2 "0���7+  !#+M7�
��*�����ก��#�&'$�กก���ก��
���'2 "0���'�+�	�& $��'��7+(	#=�! 	+'*��2,��'2
+�
ก=� 	�2�"�
��ก���ก��M7�
��2H�2H��%0�#=�! 	+'!
	;��
��$���7+*�� (	ก���
�����;1�M7�/0� 1�	/�	ก���ก��M7� 	I�'!"�#�&'M7��0�	HI&	*��!
	
��  
M7�
�����!#+'#�&'	�&	( ���7+(	#=�! 	+'*��2,��'2
+�ก=� 	�2�"�
��ก���ก��M7�/7ก/�		�&	;��
��$���7+*�� 

5. 
�����;1�M7�/0� 1�	��$"'�#�( �ก���ก���	(���ก$�ก#=�! 	+'ก+�	/I'������ก#������*��������!		2%��'*�+	���ก�+�%��(	%��H�'
$=�	�	M7�/0� 1�	BI�'�����;1�!"���%�
����ก2%��' !"��� 1�		�����ก�	*��*�+	���ก�+�กI�' 	I�'H�'$=�	�	 1�	
��/0�-��M7�/0� 1�	
�������;1�
!"���%�
����ก2%��' 

	�ก$�ก	�& �	����ก=� 	�( ���$=�	�	ก���ก��
��*�+*��2�3	M7���� �������%7'��กก�+�$=�	�	ก���ก��
��2�3	M7���� �������%7' (	H��
��$=�	�	
#��!
	H�'M7�/0� 1�	���( 9+!#+"����$�2�3	*�#��%��%+�	ก��/0� 1�	 2,0��ก��/+�'�1"�=�	�$��+�'2 ���%� 

��+�'*�กA�� .�� "�'ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	H�' ���4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� 
(� �;	) $�2�3	M7�ก=� 	�	-����  "�ก2ก�P8 !"�����ก��(	ก��%�� �ก���ก��!"�ก���ก����%��H�'���4�
�+��(	ก"1+�
�%-ก�BI�'���/I'�	���� 2,0��
2%	�( ����ก���ก��!"�M7�/0� 1�	H�'���4�
( 9+,�$�����	1��#�#+�*� 

9.2.2 ก������������!��,*+������� 
ก+�	ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 $�,�$�������2"0�ก!"�ก"��	ก��'�1��"
��������%����/

!"��1�%���#�
��2 ���%� 2,0���=��'#=�! 	+'M7���� ��%7'%1� -�����n$$��2�0&�'#�	
��(;����ก��ก��,�$���� *��!ก+ �1�%���#� �����7�����%����/ !"�
���%�ก���8(	%��'�	���	ก��2'�	 M7�
��*�����ก�����2"0�ก( ��=��'#=�! 	+'�����!	����!"���%��
�6	8(	ก����� ��$��ก��(	!	�
�'2����ก��
���ก���ก�����4�
2,0��( �ก���=�2	�	'�	H�'�'�8ก����%�M"%=�2�A$"1"+�'#��2�o� ��� BI�'M7���� ��%7'%1�!"����ก���ก���	����$�#��'������
*����'($BI�'ก�	!"�ก�	#"��$	��ก�����%�	'�	ก�	��+�'(ก"�;��  -�����ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	$�2%	�;0���1��"
��*�����ก��
���2"0�ก#+����ก���ก�� 2,0��,�$����!#+'#�&'#+�*�   

%=� ���#=�! 	+'M7���� ���0�	O M7���� ��%7'%1�$�2�3	M7�,�$�����1�%���#�2,0��2%	�#+����ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	  !"�2%	�
#+����ก���ก����� ��H�'�	����2,0��,�$�����	1��#�!#+'#�&'#+�*� 

��+�'*�กA�� .�� "�'ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 ���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	H�' ���4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� 
(� �;	) $�2�3	M7�ก=� 	�	-����  "�ก2ก�P8 !"�����ก��(	ก��%�� �M7���� �������%7'H�'���4�
�+��(	ก"1+�
�%-ก�BI�'���/I'�	���� 2,0��2%	�( �
���ก���ก����� ��,�$�����	1��#�#+�*� 

9.3 �'�������-�ก���ก������� 
�	����ก=� 	��1�%���#�H�'ก���ก����%��BI�'2H��'��ก�+�H��ก=� 	�H�'%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8  !"�

#"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
� -���I� "�ก!	��`���#�
����(	ก��ก=�ก���7!"ก�$ก����'	�& 
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1. /0� 1�	*�+2ก�	����"� 0.25 H�'$=�	�	 1�	
����%�
����ก2%��'
�&' ��H�'���4�
 ���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�
�+��  �0�	�#��1��"
����$��
����H��!��' 
�&'	�& ( �	�����/I' 1�	
��/0���7+-��M7�
��2ก����H��'H�'ก���ก����%�����	�&	O ����  

2. *�+2�3	 �0�2��2�3	ก���ก��
����%+�	�+����� ��'�	 "7ก$��' ,	�ก'�	 
����Iก4�
��*�����2'�	2�0�	���$=�  �0�M7����=�	�$����1�(	���4�
 
���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�
�+�� ���4�
�+��"=����2����ก�	  �0�	�#��1��"
����$������H��!��' 2��	!#+$�*��,�	$�กก����"�ก4��
��'ก"+����!"��*�+	���ก�+� 2 �)  

3. *�+2�3	�1��"
��������%��,�	�8
�'%��-" �#  �0�-��ก��$�
�2���	#��กK ��� (	"�ก4��
��2�3	 ���������  �7+%��% ,��	��' !"�
�1#� ���
�&'�7+%��%H�'�1#� H�'M7���� �� M7�/0� 1�	���( 9+ M7����=�	�$����1�  �0��1��"
��$�*�����ก��2%	�( �2�3	M7���� ��  �0�M7���
�=�	�$����1�H�'���4�
  �0����4�
�+�� 

4. *�+�� �0�2��������%��,�	�8
�'�1�ก�$#��"�ก4��
��ก=� 	�-�����ก���ก��ก=�ก��#"��
1	 ก�����4�
 ���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�

�+��  �0�	�#��1��"
����$������H��!��'(	"�ก4��
����$2�3	ก��H��H��'ก��(;���$��9����+�'��%��H�'#	 ���
�&'*�+2�3	 �0�2��2�3	
M7�/0� 1�	���( 9+ ก���ก��BI�'*�+(;+ก���ก����%��  �0�M7���� �� H�'M7�
��������%��,�	�8
�'�1�ก�$ก�����4�
 ���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�

�+��  �0�	�#��1��"
����$������H��!��' 2��	!#+$�*��,�	$�กก����"�ก4����'ก"+����!"��*�+	���ก�+� 2 �) 

5. *�+2�3	 �0�2��2�3	M7�%����9;�H�'���4�
 ���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�
�+��  �0�	�#��1��"
����$������H��!��' !"�*�+2�3	M7�/0� 1�	���
( 9+ ก���ก��BI�'*�+(;+ก���ก����%�� M7���� ��  �0� 1�	%+�	M7�$��ก��H�'%=�	�ก'�	%����9;� BI�'��M7�%����9;�H�'���4�
 ���4�
( 9+ 
���4�
�+�� ���4�
�+��  �0�	�#��1��"
����$������H��!��'%�'ก����7+ 2��	!#+$�*��,�	$�กก����"�ก4����'ก"+����!"��*�+	���ก�+� 2 �) 

6. *�+2�3	 �0�2��2�3	M7�( ����ก��
�'��;�;�,(�O BI�'���/I'ก��( ����ก��2�3	
����Iก4�กK ��� �0�
����Iก4�
�'ก��2'�	 BI�'*������+����ก��
2ก�	ก�+�%�'"��	��
#+��) $�ก���4�
 ���4�
( 9+ ���4�
�+�� ���4�
�+��  �0�	�#��1��"
����$������H��!��' 
�&'	�& (	ก���
��M7�( ����ก��

�'��;�;�,2�3		�#��1��" ( ����/I'ก��2�3	M7�/0� 1�	���( 9+ ก���ก��BI�'*�+(;+ก���ก����%�� M7���� ��  �0� 1�	%+�	M7�$��ก��H�'            
M7�( ����ก��
�'��;�;�,	�&	���� 2��	!#+$�*��,�	$�กก����"�ก4����'ก"+����!"��*�+	���ก�+� 2 �) 

7. *�+2�3	ก���ก��
��*�����ก��!#+'#�&'HI&	2,0��2�3	#��!
	H�'ก���ก��H�'���4�
 M7�/0� 1�	���( 9+  �0�M7�/0� 1�	BI�'2�3	M7�
��2ก����H��'ก��         
M7�/0� 1�	���( 9+H�'���4�
 

8. *�+��"�ก4���0�	(�
��
=�( �*�+%����/( �����2 A	��+�'2�3	��%��2ก����ก��ก���=�2	�	'�	H�'���4�
 

9.4 �!�����"�ก���ก�����*+������� 

9.4.1 ��.��.ก(���	�!�����"�ก���ก�����*+������� 

�+�#��!
	ก���ก���	����ก=� 	�-��
�����;1�M7�/0� 1�	 BI�'M+�	ก��,�$����!"�	=�2%	�-�����ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 

�&'	�& �+�#��!
	��'ก"+��$�#��'��H��2H#!"�%+�	���ก��
��%����/�I'�7�ก���ก��
��������%����/!"�������%=���9#+�ก���`���#� 	��
��H�'
���ก���ก��*�� !"�$� "�ก2"���'ก��$+���+�#��!
	
����ก2ก�	����$=�2�3	 (	ก��ก=� 	��+�#��!
	%=� ���ก���ก��$�,�$����#�� "�ก�`���#�
-��
���*�(	�1#%� ก��� BI�',�$����$�ก���%�ก���8
=�'�	 ����#�&'($!"�
1+�2
 ���
�&'�1����-�;	8#+�'O 
��ก���ก��!#+"��	%����/
=�( �ก��
�	����*�� 

(	ก���
�����ก���ก����� ���( �ก���ก�����(�
=� 	��
��2,���2#�� (2;+	 ก��2�3	%��;�ก(	���ก���ก��#+�'O 2�3	#�	) ก���ก�����	�&	
$�*������+�#��!
	2,���2#��#������2 ���%� -�����ก���ก���	����2�3	M7�,�$�����+�#��!
	ก���ก��
��*�������� ��� 	��
��2,���2#��
��'ก"+�� %=� ����+�#��!
	M7���� �������%7'$�%���"��'ก��M"ก���=�2	�	'�	H�'�	����!"�M"'�	H�'M7���� ��!#+"��	 ���
�&'2�3	*�#��
 "�กก��!"�	-����
�����ก���ก����� ���	1��#�-��*�����ก�������'$�ก���ก���ก���	����  

ก��ก=� 	��+�#��!
	$�#��'*�����ก���	1��#�#��"=�����=�	�$2,0�� "�ก2"���'����H��!��'
�'M"���-�;	8!"�2,0������-��+'(% 2;+	 M7�/0� 1�	
�	1��#��+�#��!
	H�'���ก���ก�� ���ก���ก���	�����	1��#��+�#��!
	H�'ก���ก����� �� !"����ก���ก����� ���	1��#��+�#��!
	H�'
M7���� �������%7' -�������ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	2�3	M7�,�$��������2 ���%� 
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�	I�' .�� "�'ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 BI�'���4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� (� �;	) 2�3	���4�
( 9+H�'ก"1+�!
	�	����
�%-ก� $=�ก�� 
(� �;	) ��'	�&	�+�#��!
	ก���ก��$�;=���-�����4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� (� �;	) 2,��'! +'2���� 
 
9.4.2 �!�����"�"/%012����0�� 

(	�) 2551 �	����ก=� 	��+�#��!
	ก���ก���	���� ��'	�& 

���ก���ก�� �+�#��!
	 
���2�0�	 (��
) 

2��&����;1� 
(��
/ก�����;1�) 

���ก���ก���	����   
�����	ก���ก�� 60,000 15,000/1 
ก���ก�� 25,000 15,000/1 

���ก���ก��#��$%��   
�����	���ก���ก��#��$%�� 50,000 - 
ก���ก��#��$%�� 40,000 - 

���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	   
�����	ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 - 25,000 
ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 - 15,000 

���ก���ก����� ��   
�����	���ก���ก����� �� 40,000 - 
ก���ก����� �� 35,000 - 

/1 2E,��ก���ก��
��*�+2�3	%��;�ก(	���ก���ก��;1��0�	O 
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�+�#��!
	ก���ก���	����(	;+�'��	
�� 1 �ก���� - 31 ��	���� 2551 2�3	��'	�& 
�+�#��!
	ก���ก�� (��
) 

���ก���ก���	���� ���ก���ก�� 
%�� �!"�,�$����

�+�#��!
	 

��� 

���	�����ก���ก���	���� 

�+�#��!
	
���2�0�	 

�+�2��&�
���;1� 

���ก���ก�� 
��� �� 

���ก���ก��
#��$%�� 

�+�2��&����;1�  

1.  ��. ,�%�KN .��2ก4� 720,000 105,000    825,000 
2.  	���"�� ��'ก�ก	ก 300,000  480,000   780,000 
3.  	�'กJ4�� �����1>� 300,000   240,000 225,000 765,000 
4.  �6. ��. ��'���#	8 2,����$�����>	8 300,000   600,000  900,000 
5.  6. ��. ,���," �1��
��,�8 
      ("���ก2�0����	
�� 6 #1"��� 2551) 

225,000   360,000  585,000 
 

6.  	��2%'���� %�	
�� 
 

100,000 45,000    145,000 
 

7.  	�'%���	���� ก	ก��>	8/1 200,000   240,000  440,000 
8.  ��. ���6 !%'%1,��� 

("���ก2�0����	
�� 21 ก�กK��� 2551) 

175,000 60,000    235,000 
 

9.  	����#B7-	�1 5�2Bก��� 
 

150,000  210,000  60,000 420,000 
 

10. 	��5�-�5�-ก� -	�7��/2 50,000  70,000  15,000 135,000 
11. 	���2"AกB�	2���8 2�; ;�' (5�	 ��
 ;�') 300,000  420,000  135,000 855,000 
12. 	������ -�� 175,000 45,000    220,000 
13. 	��!�		�� 2%��	 !�� ���/3 75,000 30,000    105,000 
14.  	��,�;�� E�	
����;�#� 300,000  420,000   720,000 
15.  	�'��	1; �.�6�ก��G6���ก1" 300,000 105,000    405,000 

��� 3,670,000 390,000 1,600,000 1,440,000 435,000 7,535,000 
/1 2H���=��'#=�! 	+'!
		��2%'���� %�	
�� BI�',�	$�ก#=�! 	+'#������2�0����	
�� 25 2�4��	 2551 -���	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	�'%��
�	���� ก	ก��>	8 2H���=��'#=�! 	+'2�3	ก���ก�� 2�0����	
�� 27 ,J4.��� 2551 	�ก$�ก	�& 	�'%���	���� ก	ก��>	8 2H���=��'#=�! 	+'ก���ก��#��$%��!
	 
	�'กJ4�� �����1>� 2�0����	
�� 20 ��/1	��	 2551 

/2 2H���=��'#=�! 	+'!
		����#B7-	�1 5�2Bก��� BI�'"���ก2�0����	
�� 7 ก�กK��� 2551 -���	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	��5�-�5�-ก� -	�7�� 
2�3	ก���ก�� 2�0����	
�� 25 ,J6$�ก��	 2551 

/3  2H���=��'#=�! 	+'!
		������ -�� BI�'"���ก2�0����	
�� 16 ก�กK��� 2551 �	����*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 ( � 	��!�		�� 2%��	 !����� 2H���=��'
#=�! 	+'ก���ก��!
	 2�0����	
�� 20 %�' ��� 2551 #+���2�0����	
�� 27 #1"��� 2551  	��!�		�� 2%��	 !�� ��� *��H�"���ก$�ก#=�! 	+'ก���ก���	����!"��	����
*���=�2	�	ก��$�
�2���	#+�ก��
��',���;�8 2�0����	
�� 31 #1"��� 2551 

(	�) 2551 �	����$+���+�#��!
	( �!ก+���ก���ก���	���� ���ก���ก����� �� ���ก���ก��#��$%�� ���ก���ก��%�� �!"�
,�$�����+�#��!
	 !"�M7���� �� 2�3	$=�	�	���  159,958,509 ��
 -����7+(	�7��+�#��!
	���2�0�	 �+�2��&����;1� 2'�	2�0�	  
2'�	%�
�ก�'
1	%=���'2"�&�';�, !"�-�	�%BI�'!��M�	#��M"ก���=�2	�	'�	H�'�	���� 
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9.5 ก��ก(�ก��	+��ก��ก��  

����#�� 	�ก/I'����%=���9H�'ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��
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��*�+%����/���+�����;1�*������#	2�' !"����������%'�8$����E�	
�( ��1��"�0�	2H�����;1�!
	*�� �	����*��2%	�;0��
ก���ก����%����กก�+� 1 �	 ,���������#� ( �M7�/0� 1�	2"0�ก 	�ก2 	0�$�กก���ก��
��2�3	M7���� ��  �0��1��"�0�	 �	(��	 	I�'2H�����;1�!
	 -��
�	����*��!	� 	�'%0����E�	
�,����!����ก2%��'"'��!		
��M7�/0� 1�	%����/ก=� 	�
�6
�'ก��"'��!		2%��'*�� 	�ก$�ก	�& M7�/0� 1�	%����/
���	8- "� 	�'%0����E�	
����2.
�0�	*��$�ก2�A�*B#8H�'�	������ก���� 

- ก��2�j�-�ก�%( �M7�/0� 1�	B�ก/��!"�!%�'�������2 A	 

ก+�	��	���;1� �	����2�j�-�ก�%( �M7�/0� 1�	%+'�=�/��2ก����ก�����2�A	
��#��'ก��( ����ก���ก��!"�ab����� ��;�&!$'(	 
��	���;1� ����'�	����M+�	
�'-
�%��!"�$� �����2"�
��	�ก%8/I' 	+��'�		�ก"'
1	%��,�	�82�3	ก��"+�' 	�� H��
��(	��	���;1�M7�/0� 1�	 
�����	
�����;1�*��$��%��2�"�( �2 ���%�!"�%+'2%���( �M7�/0� 1�	��-�ก�%2
+�2
���ก�	(	ก��!%�'�������2 A	!"�%��/��#+�
�����;1�#����2����
����ก�����;1� !"�2�0��'
��2%	�  �	����$��=�2	�	ก����+�'��
��%1�( �ก���ก��
1ก�	 M7���� �������%7'H�'�	����!"����4�
�+�� ���
�&'M7�%����9;� 
2H���+�����;1�M7�/0� 1�	2,0��;�&!$'H��B�ก/����ก���� -��ก���ก��!"�M7���� ��$�������!"�;�&!$'2 #1M"��+�'#�'���2�A	$	2�3	
��ก��$+�' 

(	ก�����;1�%���9M7�/0� 1�	���$=��) 2551 !"�ก�����;1���%���9M7�/0� 1�	���&'
�� 1/2551 ก���ก���	����2H���+�����;1� 11 
+�	 
-��M7�%����9;� !"�M7���� �������%7' *��2H���+�����;1�-��,����2,���'ก�	 ���ก������ M7�;+��ก���ก���=�	��ก�� %��%�	2;0���1�ก�$H	��ก"�'!"�
H	���+�� M7�;+��ก���ก���=�	��ก�� %��ก=�ก��!"�����1� M7�;+��ก���ก���=�	��ก�� %���	ก�$"7ก�������+�� M7�;+��ก���ก���=�	��ก�� %��
��� ��2'�	!"��	����	ก�$ ก���ก��M7�$��ก�� ���4�
 "�ก
��,�8 
�%-ก� $=�ก�� ก���ก��M7�$��ก�� !"���'ก���ก��M7�$��ก�� ���4�
 "�ก
��,�8$��ก��
ก�'
1	 
�%-ก� $=�ก�� 

- ก���=�2	�	ก�����;1�!"���ก2%��'"'��!		 


�����;1� $�,�$������2��������#��"=����
��ก=� 	�*��(	 	�'%0�	�����;1� 2��	!#+
�����;1�$����#�( �2�"���	"=������2��������
������!		2%��'*�+	���ก�+�%�'(	%��H�'$=�	�	M7�/0� 1�	
�������;1�M7�/0� 1�	  �0�M7�/0� 1�	BI�'�� 1�		�����ก�	*��*�+	���ก�+� 	I�'(	%��H�'$=�	�	 1�	
��
$=� 	+��*��
�&' ��$�H�( �
�����;1�,�$����2�0��'�0�		�ก$�ก
��ก=� 	�*��(	 	�'%0�	�����;1�กA*�� -��ก+�	2����,�$������2��������#+�'O $���ก��
!$�'( �M7�/0� 1�	���
���%�
��(	ก��"'��!		 ��!		2%��'
��#��'ก��(	!#+"����� !"�����ก����ก2%��'"'��!		(	!#+"���2��������  (	ก�� 
��ก2%��'"'��!		 2,0������-��+'(% #��$%��*�� !"�2,0��( �ก���`���#�#+�M7�/0� 1�	2�3	*���+�'2
+�2
���ก�	��ก
��%1� �	����	=���#�"'��!		��(;�
(	
1ก���� 
�&'	�& �	����*��$��( �M7�%����9;�2�3	M7�#��$%������-��+'(% !"�/7ก#��'H�'ก��"'��!		2%��'����  2�0��2%�A$%�&	ก��#��$	����!		 $�
���ก�6M"ก��"'��!		(	!#+"�����#+�
�����;1�M7�/0� 1�	 -�����1M"ก��"'��!		2%��'H�'M7�/0� 1�	
��"'�#�2 A	���� *�+2 A	���� !"�'���ก2%��' 

%=� ���ก�����;1�%���9M7�/0� 1�	���$=��) 2551 !"�ก�����;1���%���9M7�/0� 1�	���&'
�� 1/2551 ก�����;1��=�2	�	*���������
2�������� *�+��ก��!$ก2�ก%��
����H���7"2,���2#����+�'ก�
�	 �	 !"�*�+2,��� �0�%"��"=��������ก�����;1�  �0�2�"���	!�"'H���7"%=���9-��*�+!$�' 
M7�/0� 1�	
���"+�' 	�� 
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2. ก��17������!�*+�U$��'���.!�0"!�0"/.�ก�� 

 �	�����`���#�#+�M7�/0� 1�	
1กก"1+�*�+�+�$�2�3	M7�/0� 1�	���( 9+ ����+�� �1��"������  �0�%/���	 ���/I'M7�/0� 1�	#+�';�#� 
�&'
��2�3	
M7���� �� �0�*�+2�3	M7���� �� ��������2�3	���� 2%��.��2
+�2
���ก�	 M7�/0� 1�	$�*�����H���7"
��%=���9H�'�	������+�'/7ก#��'���/��	(	2�"�
2����ก�	 	�ก$�กก����ก4�%�
��H�'M7�/0� 1�	��+�'2
+�2
���ก�	#��
��2�j�2M�(	H�� 1 �+�����2�0��'ก��2�j�-�ก�%( �M7�/0� 1�	2%	���2��������ก�����;1�
%���9M7�/0� 1�	 !"��1��"2,0�����ก��,�$����2"0�ก#�&'2�3	ก���ก�� ก��2%	�;0��ก���ก����%��2�3	M7�������E�	
�$�กM7�/0� 1�	(	ก��2H���+�����;1�  
ก��!$�'���"�2����ก�����;1�!"�2�ก%��ก�����;1� ก��2�j�-�ก�%( �M7�/0� 1�	B�ก/��!"�!%�'�������2 A	(	
�����;1� !"��	�&	 �	����*��
�=�2	�	ก��2,0��( �M7�/0� 1�	����+��%����/(;�%�
��*��2#A�
�� ��'
��ก"+��#+�*�	�& 

(	ก����ก2%��'"'��!		!#+'#�&'ก���ก�� �	����(;�����ก��"'��!		2%��'!��%�%� (Cumulative Voting) BI�'2�3	ก��2�j�-�ก�%( � 
M7�/0� 1�	����+��%����/(;�%�
��(	ก��2%	�!"�!#+'#�&'ก���ก����%��*�� ,����ก��( �M7�/0� 1�	"'��!		!#+'#�&'ก���ก��2�3	����	2,0������2�3	����
!"�-��+'(%��ก���� 

%=� ���M"H�'ก�����;1�M7�/0� 1�		�&	 �	����$�!$�'�#�
�����;1�M7�/0� 1�	M+�	;+�'
�'ก��2�j�2M�H���7"H�'#"�� "�ก
��,�8! +' 
���2
6*
�-��
�	
�.��(	��	���;1�2,0��( �	�ก"'
1	
���
���ก�	 !"�$��
=����'�	ก�����;1�
����%���%=���9���/��	 -����ก����	
Iก�=�;�&!$'
��2�3	
%���%=���9 �=�/��!"��������2 A	#+�'O !"��#�
�&' ��H�'
�����;1�M7�/0� 1�	 !�ก2�3	��!		
��2 A	���� *�+2 A	����  �0�'���ก2%��' BI�'�	����$�
2M�!,�+���'�	��'ก"+��(	2�A�*B#8H�'�	���� !"�	=�%+'#"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
� .��(	 14 ��		��$�ก��	���;1�M7�/0� 1�	 !"�$��2กA����'�	
ก�����;1�*�� � %=�	�ก'�	H�'�	����  	�ก$�ก	�& �	������'*��$��( ���ก����	
Iก2 #1ก���8ก�����;1�M7�/0� 1�	"'�	!M+	��	
Iก.�, (CD) 2,0��
2M�!,�+!ก+M7�/0� 1�	
��%	($ -��!$�'����$=�	'H����!M+	��	
Iก.�,��'ก"+��*��
�� 	+��'�		�ก"'
1	%��,�	�8H�'�	���� 

(	ก�����;1�%���9M7�/0� 1�	���$=��) 2551 !"�ก�����;1���%���9M7�/0� 1�	���&'
�� 1/2551 BI�'$��HI&	(	��	
�� 25 2�4��	 2551 �	����*��
!$�'�#�
�����;1�M+�	
�'2�A�*B#8H�'#"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
�(	��	���;1� !"�2M�!,�+���'�	ก�����;1�(	��	
�� 8 ,J4.��� 2551 BI�'
%���"��'ก������2�"�
��ก=� 	�*��(	����ก+�	 

(	���	��#�ก���o�'ก�	����H��!��'
�'M"���-�;	8   �	����*��ก=� 	�!	�
�'ก���`���#�'�	H�',	�ก'�	( ��`���#� 	��
������
����%1$��#�1#����� �`���#�#��กK ��� กK��2����#+�'O !"�*�+( �����%=���9#+�M"���-�;	8%+�	#	2 	0��������M��;��
����#+��	���� BI�'���/I'
ก��
��,	�ก'�	*�+	=�H���7".��(	*�(;�2,0�����-�;	8%+�	#	 
�&'	�& �	����*��������!	�� �̀��#�
�'���	�1�ก�$ กK��2����!"�H����'��� ���/I'
$��������(	ก�����ก���1�ก�$H�'�	����*��(	�7+�0��`���#�'�	 (Compliance Manual) BI�'*��2�j�2M�*��(	����%0��%��H���7".��(	�'�8ก�2,0��( �
,	�ก'�	
���-��
���ก�	 �7+�0�� �̀��#�'�	��'ก"+�������"1�/I' "�ก2ก�P8!"�����ก��(	ก���o�'ก�	����H��!��'
�'M"���-�;	8 

�	����*��ก=� 	���2����2ก����ก��ก��B0&�H�� "�ก
��,�8H�',	�ก'�	-��( �,	�ก'�	2�j���9;�B0&�H�� "�ก
��,�8ก�����4�
 "�ก
��,�8 

�%-ก� $=�ก�� BI�'2�3	���4�
�+��2
+�	�&	 !"�#��'H��	1��#� �0����'�	M7���'�����9;�!"�ab��ก=�ก��ก+�	
=����ก��B0&�H�� ��ก
�&'��' ���M7���� �������%7'
!"�M7���%+�	����7�H���7".��(	 
=�ก��B0&�H�� "�ก
��,�8H�'�	����#�&'!#+%�&	��	
=�ก��%1�
���H�'
1ก2�0�	 $	/I'��	���ก�6'�ก��2'�	 �0����ก���+�
!%�'%�	
��,�8!"� 	�&%�	 (!�� �.,. 1.1) H�'�	���� �	������ก��ก=� 	��
"'-
4 �ก,��+���ก��	=�H���7".��(	*�(;�2,0�����-�;	8%+�	#	#��
��2����H�'�	���� (Employee Code of Conduct)  

%=� ���ก���ก��!"�M7���� �� ���/I'�7+%��%!"��1#�
����'*�+���"1	�#�.��� 2�0����ก��2�"���	!�"'ก��/0� "�ก
��,�8H�'�	���� $�#��'
!$�'( ��	����
��� !"����'�	ก��2�"���	!�"'ก��/0� "�ก
��,�8#+�%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 #����#�� 59 
! +',����;��99�#� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 ,.6. 2535 .��(	 3 ��	
=�ก��	��$�ก��	
����ก��2�"���	!�"' 	�ก$�ก	�& ก���ก��#��'���'�	
ก��/0� 1�	H�'�	����( ����ก���ก��#��$%��
���
1ก*#���%��ก���� 

2	0��'$�ก�	����( �����%=���9��+�'���'#+�����ก����� ��'�	ก��$��ก��
�������%�
��.�, .��(#�ก���ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��
���� 
(Good Governance) $I'*�+��	-����%	��%	1	ก��
=����ก���� �+�'ก�	ก���1��"
����$������H��!��'  ��+�'*�กA#��  �ก������$=�2�3	#��'
=�
���ก��2ก����-�' �0����ก��
����$ก+�( �2ก������H��!��'
�'M"���-�;	8   ���ก����'ก"+��
1ก���ก��$�M+�	ก��,�$������+�'������!"����ก1�
-�����ก���ก��#��$%�� BI�'$����'�	 !"�/ �0�	=�2%	�2,0��H��	1��#�$�ก
�����;1����ก���ก��#+�*� (!"��!#+ก���) 
�&'	�& �	����$�,�$����
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���ก��-��/0�2%�0�	2�3	ก��
=����ก��
��ก��
=�ก���1��".��	�ก M7���%+�	*��2%��2�3	,�264(	���ก��(�$�*�+��%�
����ก2%��'"'��!		(	ก���	1��#�
���ก����'ก"+�� 

3. �"��"-�*+��/�!��T	�0�/. 

�	������	-������ก4�%�
��!"�M"���-�;	8H�'M7���%+�	*��2%��
1กก"1+���+�'2��+'���� !"�2	0��'$�ก������� ��'H�'M7���%+�	*��2%��
!#ก#+�'ก�	 ��'	�&	�	����$�,�$����/I'%�
��#��กK ���
��M7���%+�	*��2%��!#+"�ก"1+�,I'*�������+�'"�2����/��/��	 !"��7!"( ����	($�+�%�
����'ก"+��
*�����ก���1�����'!"��`���#������������������' ���
�&'��	-����%+'2%��������+���0�ก��M7���%+�	*��2%��2,0��2%���%���'����%��,�	�8!"��������	�'

�'�1�ก�$
�����'�0	 

M7�/0� 1�	 : �	����( �����%=���9/I'%�
��(	����2�3	2$��H�'H�'M7�/0� 1�	 -����2$#	����8
��$�#��!
	����*����'($
��*�����$�ก 
M7�/0� 1�	����M"���ก��ก��
���� ,�>	��1�.�,���ก�� H���-�ก�%
�'�1�ก�$ 2,0��ก��2#��-#��+�'���	�' !"�( �M7�/0� 1�	*��
(;�%�
��H�'#	2�'��+�'2#A�
�� 2;+	 ก��	=�����ก��"'��!		2%��'!��%�%� (Cumulative Voting) ��(;�(	ก��!#+'#�&'
ก���ก�� 
�&'	�& 	-������ก4�%�
��!"�M"���-�;	8H�'M7�/0� 1�	���ก`��7+(	H�� 1. %�
��H�'M7�/0� 1�	 !"�H�� 2. ก���`���#�
#+�M7�/0� 1�	��+�'2
+�2
���ก�	 H��'#�	 

 

,	�ก'�	 : �	����#�� 	�ก/I'�1��+�!"�����
1+�2
2,0��M"'�	
����H�',	�ก'�	 -��%	��%	1	ก��2���	�7� !"�,�>	�6�ก�.�,H�'
,	�ก'�	��+�'#+�2	0��'2,0��( ����ก��
��%���'����,I',�($!ก+"7ก���������#�N�	%7'%1�H�'$����������;�;�, *�+�+� 
$�2�3	ก��a�ก���������7�,0&	N�	 !"�
�ก4�2E,��'�	  �0�ก��a�ก����#��	-����
��ก=� 	�(	!#+"��)  

(	���	�+�#��!
	  �	����(;�������� ��M"ก���`���#�'�	
�����	($*���+�,	�ก'�	$�*�����M"#��!
	
��2�3	����2�0��
�'�8ก����"12�o� ��� !"��`���#�#+�,	�ก'�	��+�'�1#�����!"�2%��.�� ���*�/I'ก��$��( ���%��%��ก��,	�ก'�	
�&'(	
2�0��'H�'%1H.�,!"������"��.��(	;���# *�+�+�$�2�3	ก��#��$�+�'ก�����$=��) ก��$��#�&';���%�	
	�ก��#+�'O ก��

=����ก�	;���#!"����ก�	ก��2��	
�' ���
�&'ก��$��B��� 	�*:
1ก�) 2�3	#�	 
�&'	�& ���"�2����2ก����ก��ก���7!"%�
��!"�
M"���-�;	8H�',	�ก'�	���ก`(	H�� 9.8.2-9.8.4 H�' ��H�� 9. ก��$��ก�� 

 

"7ก��� : ,�	�ก�$ (Mission) !"��+�	��� (Value) H�'�	���� (���"�2�������ก`(	H�� 2.2 H�' ��H�� 2. "�ก4��ก�����ก��
�1�ก�$) "��	%�
��	( �2 A	/I'
�6
�'!"�2�o� ���2����ก�	
��$�
=�( ��	�������"1��%��
�6	8 (Vision) 
��ก=� 	�*�� �0� q2��
$�2�3	
�'2"0�ก!�กH�'"7ก���r   ก"+���0� (%+($�1+'���ก��"7ก���2�3	 "�ก %����/#��%	�'����#��'ก��
�� "�ก "��
H�'"7ก���-��	=�2%	�!	����!"�,�>	�����ก��
��2 ���%� %�	����%��,�	�8ก��"7ก�������ก��������ก��
����
��%1� 2,���
�1��+�(	ก�����ก�����������7�����;=�	�9(	��;�;�,!"�ก���`���#�'�	
��	+�2;0��/0�!"�2�3	
��*����'($ .��(#���#�N�	
%7'%1�H�'$����������;�;�, 

�	����#�� 	�ก���+� H�����2 A	H�'"7ก���2�3	H���7"
��%=���9���' �	����*��2�j�;+�'
�'( �"7ก���!%�'�������2 A	M+�	

�'67	�8���ก��"7ก���%��,�	�8 2��	82#��8���ก��
�&'
��%=�	�ก'�	( 9+!"�%�H� !"�2��*B#8H�'�	���� 2,0��( �"7ก���
���2��	 !"�2%	�!	� -���	����$�	=�H���7"
��*�� �����2��	M"����,I',�($H�'"7ก���!"�	=���,�>	� ������1'
M"�#.��P8!"�ก��( ����ก��
�������%�
��.�,��กHI&	 	�ก$�ก	�& �	������'$��( �������ก�����2�0��'������'
1กH8$�ก"7ก��� 
-��ก=� 	�( ��� 	+��'�	���2�0��'H�����'2���	#+�'O $�ก"7ก���BI�'��7+.��(#����
=�'�	ก=�ก��!"�#��$%�� 
��2�3	��%��(	
ก��	=�2%	�#+�M7���� �������%7'-��#�' -���	����$�2กA���ก4�H���7"H�'"7ก���*��2�3	����"�� 

-��'%���'
�'�1�ก�$H�'�	����2�3	ก�����67	�8
��"7ก��� (Client Centric) 2,0��( ����ก��!"�	=�2%	�M"�#.��P8
����
��%1�
!"�#��%	�'����#��'ก��H�'"7ก���2�3	 "�ก ���*�/I'ก��H���;+�'
�'ก��( ����ก�� *�+�+�$�2�3	%�H�  �0�
��H�� 
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2,0��2H��/I'"7ก���( �*����ก
��%1� ���ก��ก��ก��,�>	��1�.�, 
�&'���	M"�#.��P8 ���ก�� ����ก��
=�'�	 !"�2
�-	-"��
%��%	2
6  	�ก$�ก	�& �	������'�1+'2	�	ก��%���'!��	�8 (Branding) !"���ก4�.�,"�ก4�8
����H�'�'�8ก� !"�	=�����
"7ก���%��,�	�8��(;� (Customer Relationship Management) 2,0��H���-�ก�%
�'�1�ก�$ !"���ก4�����%��,�	�8
����ก��
"7ก��� 

�7+���!"�
2$�� 	�& 

: �	����� �̀��#�#��2'0��	*H%�99�
��( �*��ก���7+���!"�2$�� 	�&H�'�	������+�'2�3	����!"�2%��.�� !"�*�+��� �0�( �
M"���-�;	8(�O 
��*�+%1$��#ก���7+���!"�2$�� 	�& �	����
�%-ก�*�������'��" qBest Dealer Compliancer$�กก�����ก�6
��'��" Best Bond Award BI�'2�3	��'��"%=� ���M7����#��%�� 	�&
������#�N�	ก��� �̀��#�'�	��2�+	$�ก%����#"��#��
%�� 	�&*
� 2 �)#��#+�ก�	 (	�) 2550-2551 	�ก$�ก	�& �	����
�%-ก���'*�������'��" qM7���� 1�	ก7�.��2�ก;	���2�����r $�ก
	�#�%�� The Asset #+�2	0��'2�3	�)
�� 3 BI�'2�3	ก��%=���$�������2 A	H�'	�ก"'
1	%/���	ก�+� 300 %/���	(	#"��
%=���9 9 ! +'
���.7��.��2�2;�� #+����ก��H�'M7����#��%�� 	�&(	.7��.��  

�7+!H+' : �	�����=�2	�	�1�ก�$���� "�กก��!H+'H�	
��2�3	����!"���$������� ���,J#��`���#�#��ก���ก#�ก�H�'ก��!H+'H�	
���� 
!"�*�+!H+'H�	(	"�ก4��
��ก+�( �2ก��M"ก��
�(	
�'"�#+��1#%� ก���-����� 

 

%�'�� : �	����#�� 	�ก/I'�������M��;��
��,I'��#+�%�'��-���=�2	�	ก�$ก���2,0��%�'��(	�7�!��#+�'O ��+�'#+�2	0��'����7+*�
ก��ก���=�2	�	�1�ก�$ -��( �����%=���9���	ก��6Iก4�!"�;+��2 "0�M7�����-�ก�%( �,�>	�6�ก�.�,H�'#	2�'*����+�'
���'�0	 ���/I'ก���=�2	�	ก�$ก���2,0��%+'2%���6�"���>	���� !"��	1��ก48%��'!��"�����ก����   


�&'	�& ก"1+�
�%-ก�*��ก+�#�&'�7"	���
�%-ก�2,0��ก��ก16"HI&	(	�) 2525 2,0���=�2	�	ก�$ก���
�'%�'��(	������� *�+�+�$�2�3	ก��
%	��%	1	ก��6Iก4�!ก+	�ก2���	
��H��!�"	
1	
��,�8  ก��%	��%	1	�+���ก4�,����"!ก+M7��b���	�/� !"�
1,,".�,  
ก��;+��2 "0��1��"M7�H��!�"	
1	
��,�8(	ก�����ก����;�;�, !"�ก���+���0�ก���'�8ก�ก��ก16"�0�	O 2,0���=�2,A9
%��������-�;	8���	%�'��%'2���� 8 

	�ก$�กก���=�2	�	ก�$ก���
�'%�'����+�'#+�2	0��'M+�	�7"	���
�%-ก�2,0��ก��ก16"!"�� �	������'( �ก��%	��%	1	ก��
,�>	�%�'��!"�;1�;	���	�0�	O -��#�' 2;+	  

• ���$�����,��2#��8!"��1�ก��8ก��6Iก4�  

• ;+��2 "0�$�' ���;��!�	.��(#� 

• ;+��2 "0�2�Aก����-�ก�%M+�	-��'ก�� UNICEF 

• ;+��2 "0�	�ก2���	��
�BI�� 

• ;+��2 "0�M7����%�.��	��8ก�% �"�  

(���"�2����ก�$ก����������M��;��#+�%�'��(	�) 2551 ���ก`(	H�� 13.3 H�' ��H�� 13. H���7"�0�	) 

%��'!��"��� : �	������	-����%	��%	1	!	��`���#�2ก����ก��ก����ก4�
��,��ก� !"�%��'!��"���
�&'.��(	!"�.��	�ก�'�8ก���+�'
%��=�2%�� -��%+'2%���( �,	�ก'�	��$�#%=�	Iก!"��������M��;��#+�%�'��!"�%��'!��"��� 	�ก$�ก	�& (	ก��( ����ก��
�'
ก��2'�	H�'�	���� �	�����I� "�กก��
=������7�$�ก"7ก��� 2,0��( ����	($�+����ก��
�'ก��2'�	��'ก"+��*�+2�3	ก��%+'2%���
ก�$ก��
��H��#+�กK ���!"�H����'���2ก����ก��%��'!��"���  �0�ก+�( �2ก��M"ก��
�(�O #+�%�'��!"�%��'!��"��� 

ก�$ก����	1��ก48%��'!��"���
���	����$������+�'#+�2	0��'#�&'!#+�) 2532 *��!ก+ก�$ก����"7ก�b�!"��=��1'��ก4�#�	*��(	
-��'ก���"7ก�b�/������$=��)#��$�' ���#+�'O 
������2
6 -��ก���+���0��+��($ก�	H�'M7���� ��!"�,	�ก'�	 ��	2�3	ก��
%+'2%����������M��;��#+�%�'��!"�%��'!��"��� ���
�&'%���'$�#%=�	Iก
����(	ก���	1��ก48%��'!��"���   

	�ก$�ก	�& �	������'( �����%=���9!"�%+'2%���ก��%���'$�#%=�	Iก!ก+,	�ก'�	(	ก����� ���,"�''�	!"�
��,��ก� 2;+	 
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ก���j���'*:
��*�+$=�2�3	 ก��(;��1�ก��8%=�	�ก'�	
��2�3	��#�#+�%��'!��"��� !"�ก��"�������H�� 2�3	#�	 -��(	�) 
2551 ก"1+�
�%-ก�*��$��#�&' 	+��'�	
����Iก4�-��'ก��"�ก���"+��ก<�B2�0�	ก��$ก!"�	�� 	��B0&�H�����8��	2����# 
(���"�2����ก�$ก����������M��;��#+�%��'!��"���(	�) 2551 ���ก`(	H�� 13 .3 H�' ��H�� 13. H���7"�0�	) 

�	����*��������	-����#+�'O 2ก����ก��ก����ก4�%�
��!"�M"���-�;	8H�'M7���%+�	*��%+�	2%��
1กก"1+�*��(	�7+�0��`���#�'�	 
(Compliance Manual) BI�',	�ก'�	%����/6Iก4�*��$�ก����%0��%��H���7".��(	�'�8ก� (intranet system qmytiscor) 

4.      ก��01V	0*.-���+���������1�!W� 

�	����#�� 	�ก/I'����%=���9H�'ก��2�j�2M�H���7"
��%=���9H�'�	���� BI�'���/I'H���7"
�'ก��2'�	!"�H���7"
����(;+H���7"
�'
ก��2'�	��+�'/7ก#��' ���/��	 -��+'(% !"�2%��.�� !"�
�	ก���8 ���
�&'2�3	*�#��กK ���!"���2����#+�'O 
��2ก����H��' 
�&'.�4�*
�!"�
.�4���'กJ4 M+�	;+�'
�'#+�'O 
��%���ก#+�ก����	 � 2;+	 2�A�*B#8H�'�	���� H+�����;�%��,�	�8 ก�����;1�	�ก��2���� 8 ;+�'
�'ก��2�j�2M�H���7"
H�'#"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
� !"�H�'%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 2�3	#�	 

�	����$��
=����'�	#+�'O 
�&'
��	=�%+'#+� 	+��'�	
��2ก����H��'!"�2M�!,�+#+�%�����;	�	,0&	N�	H�'����2�3	����!"�'+��#+�ก��
2H��($  -�����ก���ก���	������ 	��
��$��
=����'�	������/I'M"ก���=�2	�	'�	H�'�	����!"�2 #1ก���8%=���9(	����)( �M7�/0� 1�	*�����
��� 
!"����M��;��#+�ก�����2��	����2,��',�H�'����ก������1�.��(	BI�'���2��	-�����ก���ก����� ��!"�#��$%��-�����ก���ก��
#��$%�� #"��$	�����'����/7ก#��'H�'���'�	
�'ก��2'�	#+�M7�/0� 1�	 ���ก���ก���	����*����� ���( ����ก���ก��#��$%��%��
�	
���'�	
�'ก��2'�	H�'�	����!"����4�
�+��( ���ก��$��
=���+�'/7ก#��'#����#�N�	ก����9;�
�������'
���*� !"���ก��2�j�2M�H���7"��+�'-��+'(%
2,��',�#+�M7�"'
1	(	ก��#��%�	($"'
1	 ���ก���ก���	����*��$��
=����'�	��'ก"+��!"����ก���ก��#��$%��*����ก���'�	2ก����ก�����2�A	
ก��#��$%������7+ก�����'�	H�'M7�%����9;� -�����'�	H�'���ก���ก���	���� ���ก���ก��#��$%�� !"����'�	H�'M7�%����9;�  
�����"�2�������ก`(	!��!%�'���ก��H���7"���$=��) !"����'�	���$=��) 

�	����ก=� 	�	-����ก��ก=�ก���7!"ก�$ก����+�'2�3	"��"�ก4�8��ก4�!"�2�j�2M�*��(	2�A�*B#8H�'�	����  -���	������ก��
,�$����M"ก���`���#�#��	-������'ก"+����+�'%��=�2%��
�&'$�กM"ก��%=���$ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��H�'���4�
$�
�2���	(	.�,���
��$��
=�-��
%����%+'2%���%/���	ก���ก�����4�
*
� ��������%	��%	1	$�ก%=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 !"�#"�� "�ก
��,�8
! +'���2
6*
� 
�&'	�&$�กก��%=���$"+�%1�(	�) 2551 �	����*����!		2E"������(	����� q��2"�6r !"�2�3	 1 (	 22 ���4�
"=����!�ก
��*����!		%7'%1� 
-��ก��%=���$��'#�� "�กก��H�' OECD BI�'!�+'��ก2�3	 5  ��� �7+ *��!ก+ %�
��H�'M7�/0� 1�	 ก���`���#�#+�M7�/0� 1�	��+�'2
+�2
���ก�	 %�
��H�'M7���%+�	
*��2%�� ก��2�j�2M�H���7"!"�����-��+'(% !"��������M��;��H�'���ก���ก��  �	����*�����'�	M"ก�����2��	��'ก"+��( ����ก���ก��
#��$%��H�'�	�������
��� !"�	=�2%	�
�����;1����ก���ก��  ,����ก��,�$����H��2%	�!	�2,0��	=�*�,�>	�!"�������1'ก��ก=�ก���7!"ก�$ก��
H�'�	����#+�*� 

�	����$��( ���ก��2�j�2M����;0�� !"��=�	�$ 	��
��H�'���ก���ก�� !"����ก���ก��;1��0�	O $=�	�	���&'H�'ก�����;1� !"�
$=�	�	���&'
��ก���ก��!#+"��	2H���+�����;1�(	�)
��M+�	�� ��'���"�2����
�����ก`(	H�� 9.1 -��'%���'ก��$��ก�� (	 ��H��
�� 9. ก��$��ก�� 	�ก$�ก	�& 
��'*����ก��2�j�2M��
��
ก��
=�'�	H�'���ก���ก��#��$%�� !"����ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	 (	�)
��M+�	��#��
�����ก`(	
���'�	H�'���ก���ก��
�&' 2 ��� BI�'2�3	2�ก%��!	�H�'!��!%�'���ก��H���7"���$=��) !"����'�	���$=��) ���/I'��ก��2�j�2M�	-����ก��
ก=� 	��+�#��!
	ก���ก��!"�M7���� �������%7' ,�����+�#��!
	H�'ก���ก��!#+"�
+�	 
�&'
����7+(	�7�#��2'�	!"���(;+#��2'�	 ��'���"�2����
��
���ก`(	H�� 9.4 �+�#��!
	ก���ก��!"�M7���� �������%7' (	 ��H��
�� 9. ก��$��ก�� 

 	+��'�		�ก"'
1	%��,�	�8 (Corporate Secretariat and Investor Relations) 
=� 	��
��2M�!,�+H���7"H�'�	���� 
�&'H���7"
�'ก��2'�	
!"�H���7"
���*�( �!ก+M7�/0� 1�	 	�ก"'
1	 	�ก��2���� 8 "�ก
��,�8 ���4�
$����	�������	+�2;0��/0� !"� 	+��'�	.����N
��2ก����H��' M+�	;+�'
�'#+�'O 
*��!ก+ ก�����'�	#+�#"�� "�ก
��,�8! +'���2
6*
� %=�	�ก'�	���ก���ก��ก=�ก�� "�ก
��,�8!"�#"�� "�ก
��,�8 !"�2�A�*B#8H�'�	���� (	 ��H��
	�ก"'
1	%��,�	�8 2,0��( �M7�%	($%����/6Iก4�H���7"*��-��%���ก  
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 	�ก$�ก	�& ��'��ก��$��ก�$ก���#+�'O 2,0��2M�!,�+!"�;�&!$'H���7"H�'�	���� ���/I'2�j�-�ก�%( �M7�2H���+��ก�$ก���B�ก/��H���7"��+�'
-��+'(% -����M7���� �������%7' 2H���+��ก��;�&!$'����  

 1.  ก�����;1�	�ก��2���� 82,0��;�&!$'M"���ก��ก�����*#���% (Quarterly Analyst Meeting) $=�	�	 4 ���&' !"�;�&!$'���"�2����
(	���2�A	�0�	O $=�	�	 4 ���&' ��M7�2H���+�������� 35-50 �	#+����&' 

  2.  ก��!/"'H+��#+�%0����";	 (Press Conference) $=�	�	 16 ���&'  ��%0����";	2H���+�������� 20 %0��#+����&' 

3.  ก��( �H���7"!��#��#+�#��!ก+	�ก"'
1	!"�	�ก��2���� 8 
�&'(	���2
6!"�$�ก#+�'���2
6 $=�	�	 38 ���&' -��2�3	ก��2H��,�
%��.�4�8!��#��#+�#�� (One-on-One Meeting) 25 ���&' !"�ก�����;1�
�'-
�6�,
8 (Conference Call) 13 ���&' 

4.  ก��,���M7�/0� 1�	!"�	�ก"'
1	
�&'(	���2
6!"�#+�'���2
6 �����"1����2
6#+�'O 
�&'(	
����2���ก� �1-�� !"�2�2;�� 2;+	 
% ��N�2���ก� ��'กJ4 5+�'ก' !"�%�'�-��8  2�3	#�	 -�������"�2������'	�& 

4.1. ก��2H��,�	�ก"'
1	2E,����� (Non-deal Roadshow) $=�	�	 1 ���&' 

4.2. ก�����;1�	�ก"'
1	 (Investor Conference) $=�	�	 8 ���&' !�+'2�3	(	���2
6 4 ���&'  !"�#+�'���2
6 4 ���&' 


�&'	�& M7�%	($%����/#��#+� 	+��'�		�ก"'
1	%��,�	�8*��
��  


����7+ : �����
�%-ก� 
��2���8 ;�&	 7 /.%�
�2 	0� 
    !H�'%�"� 2H#��'��ก ก�1'2
,� �	�� 10500 
-
�6�,
8 : 0 2633 6899 
-
�%�� : 0 2633 6818 
*��4���8��2"Aก
��	�ก%8 : IR@tisco.co.th 
2�A�*B#8 : www.tisco.co.th  

5. �������*�	#��-����ก���ก�� 

5.1 -��'%���'���ก���ก�� 

�	������ก��$��
=�!	��`���#�2ก����ก���'�8���ก��!"��1�%���#�H�'ก���ก��2�3	"��"�ก4�8��ก4� -��*�����ก���	1��#�$�ก
���ก���ก���	����#���=�!	�	=�H�'���ก���ก��%�� �!"�,�$�����+�#��!
	  !	��`���#���'ก"+��$��
=�HI&	#�� "�กก��ก=�ก���7!"ก�$ก��
��
�� -��ก=� 	�( �ก���ก��H�'�	������$=�	�	 9-12 �	 ���ก������ก���ก��
��2�3	M7���� ��*�+2ก�	 3 �	 ก���ก��$=�	�	*�+	���ก�+� 1 (	 3 H�'
$=�	�	ก���ก��
�&' ��#��'2�3	ก���ก����%��BI�'���1�%���#�#��H�� 9.3 H�' ��H�� 9. ก��$��ก�� 	�ก$�ก	�& �	����ก=� 	�!	��`���#�2�0&�'#�	�+�
����$=�	�	ก���ก��
��2�3	#��!
	H�'M7�/0� 1�	���( 9+ -�����'��'#��%��%+�	ก��/0� 1�	H�'M7�/0� 1�	���( 9+!#+"����  BI�'$�%+'M"( �*�+���1��"(�
�1��" 	I�' �0�ก"1+�(�ก"1+� 	I�'���=�	�$-��*�+��H��$=�ก��   
�&'	�& ก���ก���	����������ก���=��'#=�! 	+'
��ก=� 	�*��;��2$	#��H����'���H�'�	���� 
ก"+���0� (	ก�����;1�M7�/0� 1�	%���9���$=��)
1ก���&'( �2"0�ก#�&'���ก���ก��
�&';1�,����ก�	(	����2���� -��( ����ก���ก��;1�2�����ก4�ก��(	
#=�! 	+'2,0���=�2	�	ก�$ก��H�'���4�
#+�*�,"�'ก+�	2
+�
��$=�2�3	 $	ก�+����ก���ก��;1�( �+$�2H����� 	��
��   

2,0��( �ก���ก��!"�M7���� �������%7'%����/�1
�62�"�(	ก����� ��$��ก���	����*����+�'2#A�
��  �	����$I'ก=� 	�( �ก���ก��!"�
M7���� �������%7'H�'�	�����=��'#=�! 	+'�����	ก���ก�� ก���ก����� ��  �0�ก���ก��M7����=�	�$"'	����+�'(���+�' 	I�' �0� "����+�'(	
���4�
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#$%�-����ก'� ���ก�+�� 
	���"��  ��'ก�ก	ก • Chairman 2000 Program 

• Directors Certification Program  
�6. ��. ��'���#	8 2,����$�����>	8 • Role of Chairman Program  

• Monitoring the Internal Audit Function 
• Audit Committee Program 
• Director Certification Program 
• Director Accreditation Program 
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9.6 ���.�����'�ก�� 
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��$�	=�*�%7+ �0���$	=�*�%7+����H��!��'
�'M"���-�;	8�� �+�'
,	�ก'�	ก���	����  �0�"7ก��� 

7. ก��%	��%	1	
�'ก��2�0�' 

 

�	������กK ������$��
1	 �0�
��,�8(�O ( �!ก+,���ก��2�0�'  �0�M7�%�������2"0�ก#�&'
�'
ก��2�0�' !"� ���$+��2'�	( �H����;ก�����$=�  �0�H����;ก��ก��2�0�'  
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9.7 ก��	+��0�$%�ก��W#�-���+�K�.W� 

�	����*��ก=� 	�!	�
�'ก���`���#�'�	H�',	�ก'�	( ��`���#� 	��
����������%1$��#�1#����� � �̀��#�#��กK ��� กK��2����#+�'O !"�ก��
*�+( �����%=���9#+�M"���-�;	8%+�	#��2 	0��������M��;��
����#+��	���� BI�'���/I'ก��
��,	�ก'�	*�+	=�H���7".��(	*�(;�2,0�����-�;	8%+�	#	 

�&'	�&�	����*��������!	�� �̀��#�
�'���	�1�ก�$ กK��2����!"�H����'��� ���/I'$��������(	ก�����ก���1�ก�$H�'�	����*��(	�7+�0�� �̀��#�'�	 
(Compliance Manual) �	��������2����2ก����ก��ก��B0&�H�� "�ก
��,�8H�',	�ก'�	 BI�'ก=� 	�( �M7���� �������%7' !"�,	�ก'�	2�j���9;�B0&�H��
 "�ก
��,�8ก�� �". 
�%-ก� BI�'2�3	���4�
�+�� !"�H��	1��#�M7���'�����9;�!"�ab��ก=�ก��ก+�	
=����ก��B0&�H��  �0����'�	ก��B0&�H�� "�'ก��
=�
���ก�� !"��!#+ก��� 	�ก$�ก	�&�	������'ก=� 	� ���M7���� �������%7'!"�M7���%+�	����7�H���7".��(	B0&�H�� "�ก
��,�8H�'�	����(	;+�'2�"�#�&'!#+
��	
=�ก��%1�
���H�'2�0�	/I'��	
��'�ก��2'�	H�'�	����*�����ก��2M�!,�+#+�%�����;	
1ก2�0�	 -���	��������#�ก��"'-
4 �ก,��+���ก��	=�
H���7".��(	*�(;�2,0�����-�;	8%+�	#	#����2����H�'�	���� 

9.8 �'���ก� 

� ��	
�� 31 ��	����  2551 �	����
�%-ก���,	�ก'�	���
�&' �� 1,753 �	 (*�+���M7���� �������%7') !�+'2�3	,	�ก'�	���$=� 1,437�	 !"�
,	�ก'�	%�99�$��'  316  �	 ��'���"�2����#+�*�	�& 

 
 
 
    * .�� "�'ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 

(	�) 2551 ก"1+�
�%-ก���ก������-��'%���'ก��/0� 1�	 -��$��#�&'���4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� (� �;	) HI&	��2�3	���4�
( 9+H�'ก"1+�
!
	�	����
�%-ก� $�ก!M	ก������-��'%���'ก��/0� 1�	��'ก"+�� �	����
�%-ก�*����ก��-�	����,	�ก'�	(	 	+��'�	���	ก��ก=�ก���7!"!"�
 	+��'�	%	��%	1	ก"�'-ก�*����67	�8
�����4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� (� �;	) 
=�( ��	����
�%-ก�$���,	�ก'�	2E,��(	%+�	ก��#"��!"�
"7ก���%��,�	�8 !"�%+�	� �̀��#�ก��!"�����1�%�	2;0��  
�&'	�& (	�) 2551 �	����
�%-ก�*��$+���+�#��!
	( �!ก+,	�ก'�	2�3	2'�	 755,377,944.29 ��
  

9.8.1 ก�"'��(���0�/,.#/ -������� 
ก"1+�
�%-ก�$��#�&'ก�'
1	%=���'2"�&�';�,HI&	#��กKก��
��' 162 (,.6. 2526) 2,0��2�3	%��%��ก��!ก+,	�ก'�	 -������#/1���%'�82,0��%+'2%���ก��

����������H�',	�ก'�	ก"1+�
�%-ก� BI�'$�
=�( �,	�ก'�	��2'�	���*��(;�2�0��2ก4������1  �0�2�0����ก$�ก'�	 ��'	�&	2,0��( �,	�ก'�	2H������ก�����
(	ก�'
1	%=���'2"�&�';�,!"�� ,	�ก'�	$�*�����2'�	#+�2�0��%�&	%��;�ก.�,$�กก�'
1	 !"�*��	=�2'�	ก�'
1	#��กKก��
��'E���
�� 162 (,.6. 2526) 
2H��2�3	ก�'
1	$�
�2���	#��,����;��99�#�ก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,.6. 2530 #�&'!#+��	
�� 21 ��/1	��	 2533 (		�� qก�'
1	%=���'2"�&�';�,
,	�ก'�	
�%-ก� BI�'$�
�2���	!"��r ,����
�&'��H����'���H�'ก�'
1	 2,0��( �
���/I'กK ��2���� !"�%�
��#+�'O #�&'!#+ก��2H��2�3	%��;�ก$	/I'ก��%�&	%1�
%��;�ก.�,ก�'
1	 

2'�	%�%� %��;�ก$�$+��2'�	%�%�2H��ก�'
1	 -��( �	��$��' �ก$�ก�+�$��' !"��	=�%+'2H��ก�'
1	(	��#������"� 5 H�'�+�$��'#"��*�  �0�(	
��#��2����ก�	ก����#��2'�	%�
�H�'	��$��' 
�&'	�&HI&	��7+ก������%����($H�'%��;�ก -��%��;�ก%����/!$�'2�"���	!�"'ก�� �ก2'�	%�%�*���)"� 1 ���&'  

 

 

 

 

 

 

 31 �.�. 2550 (��) 31 �.�. 2551 (��)* 

�	����
�%-ก� 1,525     1,753 
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2'�	%�
� 	��$��'$+��2'�	%�
�( �!ก+ก�'
1	(	��	2����ก��
��%��;�ก$+��2'�	%�%�2H��ก�'
1	#�����1'�	(	��#������"�H�'�+�$��' ��'	�& 

$=�	�	�)
��
=�'�	 ��#��2'�	%�
�H�'	��$��' (����"�) 

�)
�� 1 5 
�)
�� 2 6 
�)
�� 3 7 
�)
�� 4 8 
�)
�� 5 9 
�)
�� 6 !"��)#+�O *� 10 

ก�'
1	��'*��$��#�&'���ก���ก�� BI�'���ก������ก���ก��
����$�กก��2"0�ก#�&'H�'%��;�ก !"�ก���ก��
����$�กก��!#+'#�&'H�'	��$��'  
ก���ก��!#+"�
+�	$���7+(	��������"� 2 �) !"�ก���ก��
��#��'��ก#������ %����/ก"��2H����2�3	ก���ก��*����ก  �ก*�����ก��2"0�ก#�&'  �0�
!#+'#�&'!"��!#+ก��� ���ก���ก����'ก"+�� ���=�	�$ 	��
��!"��������M��;��(	ก������1��7!"ก����� ��ก�'
1	 ���/I'ก��ก=� 	�	-����ก��
"'
1	!
	%��;�ก
�&' �� 

(	�) 2545  2,0��2�3	ก��2�j�-�ก�%( �%��;�ก%����/2"0�ก	-����ก��"'
1	*��#������#��'ก�� !"�2 ���%���ก
��%1� ก"1+�
�%-ก�$I'*�� 
$�
�2���	ก�'
1	2,���HI&	��ก 1 ก�'
1	 -��(;�;0���+� qก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,	�ก'�	
�%-ก� 2,0��ก����� BI�'$�
�2���	!"��r !"�*��2�"���	;0�� 
ก�'
1	2��� qก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,	�ก'�	
�%-ก� BI�'$�
�2���	!"��r 2�3	 qก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,	�ก'�	
�%-ก� 2,0��ก��"'
1	 BI�'$�
�2���	!"��r 
-��
�&' 2 ก�'
1	$�!#ก#+�'ก�	(	2�0��'H�'	-����ก��"'
1	2
+�	�&	 !"�ก"1+�
�%-ก���'2�j�-�ก�%( �%����/-�	����ก�'
1	*���)"� 1 ���&' 

H���7"ก�'
1	%=���'2"�&�';�,H�'�	����
�%-ก� �����"�2���� ��'	�& � ��	
�� 31 ��	����  2551  qก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,	�ก'�	
�%-ก� 2,0��ก��
"'
1	 BI�'$�
�2���	!"��r ��%��;�ก
�&'%�&	 744 �	 H	��H�'ก�'
1	 322,870,405.41 ��
  !"� qก�'
1	%=���'2"�&�';�, ,	�ก'�	
�%-ก� 2,0��ก����� 
BI�'$�
�2���	!"��r ��%��;�ก
�&'%�&	  412   �	 H	��H�'ก�'
1	  117,685,947.18  ��
 

9.8.2 ��.��."�%�T1	���"�� .�ก��'��� 

2,0��2%���%���'�1�"�ก.�,!"�2�ก"�ก4�8H�'ก"1+�
�%-ก�  (	�) 2551 ���4�
 
�%-ก�*:!		2;��"ก�1<� $=�ก�� (� �;	) BI�'2�3	���4�
( 9+H�'ก"1+� 

�%-ก�*��ก=� 	�	-����
���*����	
��,��ก��1��"�����"1�
1ก���4�
�+��(	ก"1+� 2,0��( �����#�N�	%7'(	�����2����ก�	 !"�2�3	ก��2,���
���%�
��.�,(	ก����� �� !"�����#+�2	0��'%��=�2%��H�''�	 2;+	 ����ก����� ��-��'%���'2'�	2�0�	 ����ก��$+��2'�	2�0�	 ก��2กA�H���7"
2ก����ก��,	�ก'�	2�0&�'#�	  (	H��2����ก�	ก"1+�
�%-ก�*��ก��$���=�	�$2,0��2�j�-�ก�%( �%��'�	�1�ก�$!#+"�%��*���=�2	�	ก�����	
��,��ก��1��"H�'
#	��+�'2 ���%� 2,0��( �%����/!H+'H�	*��(	%.���!��"���
�'�1�ก�$H�'!#+"����4�
.��(	!	�	-����
���*���'#+�*�	�& 

1. ���กW�ก��17������!��'���-�ก�'!�"���ก� (Principles of Dealing with People at TISCO Group) 

2	0��'$�กก��%���'.�,"�ก4�8����2�3	�0���;�,!"�	+�2;0��/0�(	�1�ก�$ก��2'�	������%=���9��+�'���' ก"1+�
�%-ก�$I'*����'!	�����+�	���
2,0�� "+� "��!"�%���'�1�"�ก�H�'ก"1+�
�%-ก�( ���
�6	�#�2E,��
��2 ���%�ก���+�	���H�'ก"1+�
�%-ก�,����%�
��	/I',J#�ก���H�'�1��"��	$���
%+�	%+'2%���( ��'�8ก����%�����%=�2�A$ 4 ���ก��H�'ก"1+�
�%-ก� ����'#+�*�	�&  

• "7ก���2�3	 "�ก (Customer Priority) 

• B0��%�#�8���1����� (Integrity) 

• %���'M"'�	
��	+�2;0��/0� (Reliability) 

• 2;����;�9��+�'M7�	=� (Mastery) 
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2. ก���!���� ��ก�� (Hiring) 

2,0��#��%	�'"�ก4����	 "�ก "��H�'�1�ก�$(	H��2����ก��ก���=��'��>	����H�'ก"1+�
�%-ก�*�� ก"1+�
�%-ก�$I'(;�H������%����/ 3 
���ก��2�3	2ก�P8(	ก���+�$��',	�ก'�	 *��!ก+ H������%����/���	�'�8ก� (Organizational Core Competencies) H������%����/(	ก��
=�'�	 
(Functional Competencies) !"�H������%����/(	ก��2�3	M7�	=� (Leadership Competencies) 
�&'	�& ก"1+�
�%-ก�$��+�$��',	�ก'�	
����
�6	�#�!"�
����%����/
�'��;�;�,
��/7ก#��'2 ���%�BI�'$�;+��( �,	�ก'�	2 "+�	�&	%����/,�>	�6�ก�.�, 2,0��
��$�
=�'�	�+��ก��ก"1+�
�%-ก�(	�������*�� 

2,0��( �2�3	*�#�� "�ก���4�
.���"
����  ก"1+�
�%-ก���	-����
��$�*�+,�$�����+�$��'9�#�%	�
 !"�%��;�ก(	��������H�' 
���ก���ก�����4�
(	ก"1+�
�%-ก� !"�ab����� ��H�'ก"1+�
�%-ก� ���/I'2$�� 	��
�����1-%
�����=�	�$��� ������ -��ab��
��,��ก��1��"�� 	��
��$�� �
2��0��'�0�
��2 ���(	ก�����%����!"����%��,	�ก'�	 !#+ก��#��%�	($�+�$��'2�3	�������M��;��H�'M7���� ��(	%�'ก��	�&	O 

ก"1+�
�%-ก���	-����2"0��	#=�! 	+'  �0�-�ก����#=�! 	+'$�ก.��(	�'�8ก�(	ก���
����#=�! 	+'�+�'  ��+�'*�กA�� M7���� ��!"�ab��
��,��ก�
�1��"กA�� 	��
��(	ก��%�� ��1�"�ก�$�ก.��	�ก�'�8ก�
���������7� ����%����/  �ก,�$����2 A	�+�������2 ���%� 2,0����ก4���#�N�	�1�.�,
H�'
��,��ก��1��"( ���7+(	�����
����#"��2�"� -��,	�ก'�	( �+$�#��'��
�ก4�����%����/ !"�,J#�ก���
��M%�M%�	2H��ก����>	����H�'
ก"1+�
�%-ก�*����+�'ก"�ก"0	 

3. ก��"(���"/%ก�'!�"���ก� (Employment at TISCO Group) 

2,0��%+'2%�����#�N�	%7'%1�H�'����2�3	���4�
.���" ก"1+�
�%-ก�*��ก=� 	� q "�ก�`���#�
�'�1�ก�$r (Business Code of Conduct) HI&	
2,0��!%�'�����1+'���	(	ก��2�3	,"2�0�'��H�'%�'��  "�ก2ก�P82 "+�	�&$�#��'*�����ก��2���,!"��`���#�#��(	
1ก%/�	
��!"�
1ก-�ก�% -��ab��
��� ��$��=�2	�	ก��#+�'O 
��$=�2�3	2,0��( �!	+($�+���ก��� �̀��#�#�� "�ก2ก�P82 "+�	�&(	
1ก�����;�&	  BI�',	�ก'�	
��*�+�`���#�#�� q "�ก�`���#�
�'�1�ก�$r 
��'ก"+��$�*�+%����/
=�'�	ก��ก"1+�
�%-ก�#+�*�!"�$�#��'/7กH�( ���ก$�กก"1+�
�%-ก� 

ก"1+�
�%-ก���	-����(	ก���+�$��'������� ก����ก$�ก'�	$�2ก��HI&	2E,��(	ก���ก��ab�ak	 "�กก��H�'ก"1+�
�%-ก� ก��ก��
=�
����M��(	
�'�1�ก�$ ก��2ก4������1 ก��"���ก-��%����($ !"�ก��ก��
=�BI�'2H��H+��#��'��ก$�ก'�	#��
��ก=� 	�(	��2����!"�H����'���
��
ก"1+�
�%-ก�$�
�2���	*��ก��ก��
��'!�''�	2
+�	�&	 2�0��(�กA#��
��ก"1+�
�%-ก�*�+%����/�=��' 	+��'�	 �0� 	+���1�ก�$(�*��*�� ก"1+�
�%-ก�$��=�2	�	ก��
2
+�
��%����2,0�� "�ก2"���'ก��2ก��.���ก���+�''�	!"�2,0��� �̀��#�( �2�3	*�#��กK ���!�''�	
��2ก����H��' -��$�,�����( �,	�ก'�	H�'ก"1+�
�%-ก�
*���������2�0�����		���
��%1�2
+�
��$�2�3	*�*�� 

4. ก��1��0���*����ก�� �g���'��� (People Assessment and Development) 

4.1 ก�����2��	M" 

ก��%���'�1��+��1��"2����#�	$�ก�1�.�,H�'�1��"
��������2 ���%�ก��ก"�1
�8 ��>	���� 2
�-	-"�� !"�%.�,!��"���H�'
ก"1+�
�%-ก� ��'	�&	ก�����2��	M",	�ก'�	$I'2ก��HI&	
1กH�&	#�		��#�&'!#+ก�����2"0�ก,	�ก'�	( �+$	/I'ก��2"0��	#=�! 	+' ก��,�>	���;�,ก��
=�'�	 
!"�ก����'!M	%0�
��#=�! 	+' ab��
��,��ก��1��"�� 	��
��$�� �2��0��'�0�(	ก�����2��	( �(	������'�8ก� !"� 	+���1�ก�$!#+"� 	+������%��(	
ก������(;�2��0��'�0���'ก"+��.��(#��=�!	�	=�H�'ab��
��,��ก��1��"2,0��( �%���"��'ก��%.�,!��"���ก��� �̀��#�'�	H�'!#+"�! +'  -��%����/
��ก4���#�N�	�1�.�,�1��"H�'�'�8ก�*��*��(	H��2����ก�	 

4.2 ก��,�>	��1��" 

2,0��( ��'�8ก�������2$��92#��-#��+�'#+�2	0��' ก��,�>	�,	�ก'�	BI�'2�3	
��,��ก�
��%=���9
��%1�$I'/0�2�3		-����
��%=���9H�' 
ก"1+�
�%-ก� 2,0��( �2ก����>	����ก��2���	�7� ก"1+�
�%-ก�$I'��	-����%	��%	1	( ���ก��,�>	�
�&'(	%+�	H�'����#��'ก��H�'�'�8ก�!"�ก��,�>	�%+�	
�1��"H�',	�ก'�	2�' 
�&'	�& 2,0��( �2ก��ก��,�>	�
�����'�0	����ก��2���	�7�-��#	2�'��+�'#+�2	0��' ��>	����(	ก��2���	�7�H�',	�ก'�		�&$�%+'M"( �
ก"1+�
�%-ก�,�>	�2�3	�'�8ก�
�������%�
��.�,%7'��+�'#+�2	0��'#+�*� 
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(	������'�8ก� ab��
��,��ก��1��"�� 	��
��( ������7�!"�,�>	�
�ก4�����%����/2,0�����-�;	8(	ก��!H+'H�	H�'���4�
 (	
�����%���1�ก�$ ab��
��,��ก��1��"�� 	��
��( ��=�!	�	=�(	���	2
�	��!"�����ก��,�>	�2,0��( �ก��2���	�7�!"�ก��,�>	�#�	
1	���	�1�"�ก���
���%�
��.�,%7'%1�!"�2�3	ก��2,����+�( �ก���1�ก�$-����� ab��
��,��ก��1��"��'�� 	��
��2กA���	
Iก�����7�!"�
�ก4�����%����/H�' 	+���1�ก�$
#+�'O (	ก"1+�
�%-ก�*������ 

5. ก������������ก�������"���#�#/  (Career Management) 

2,0��2�3	!�'ก��#1�	%=� ���,	�ก'�	!"�2,0��2%���%���'����!HA'!ก�+'( �ก���'�8ก� ,	�ก'�	
1ก�	��-�ก�%ก��� 	��(	;���#ก��
=�'�	
�&'(	
�����2����ก�	!"�(	�����%7'HI&	 ก"1+�
�%-ก�2	�	2�0��' qก��2"0��	#=�! 	+'$�ก.��(	r %=� ���#=�! 	+''�	
���+�'��7+ �ก2��	(	ก���
��.��(	�'�8ก�*�+��M7�
��
2 ���%� $I'$�,�$�����1��".��	�ก 

ก"1+�
�%-ก�2�j�ก���'%=� ���ก��,�>	�!"�����ก��� 	��(	;���#ก��
=�'�	(	
1ก�����;�&	 .��(	ก"1+�
�%-ก�
�&'.��(	 	+���1�ก�$2����ก�	
!"�H��� 	+��'�	 ก��%0��%��2ก����ก��ก��,�>	�!"�����ก��� 	��(	;���#ก��
=�'�	�� �+�'  �� 	��%��'�	!"�,	�ก'�	$�#��'ก��
=���+�'2�j�2M�
2,0������-��+'(%!"�2,0��( �������� ��'2�3	
��2H��($-��;��2$	 

6. ก��������*��� (Performance Management) 

ก����� ��M"'�	����#/1���%'�82,0��%���'( �,	�ก'�	�������1+'���	(	ก��( ����ก��
�����1�.�,!ก+"7ก��� !"�2,0��%���'%��,�	�.�,!"�
����*��2	0&�2;0��($�� �+�' �� 	��!"�M7��`���#�'�	 (	H��2����ก�	ก����� ��M"'�	2�3	�������M��;����	%=���9H�' �� 	��
1ก�	
�����
��
 	��
��
(	ก��ก=�ก���7!" ก��( ��=�!	�	=�!"�ก��;�&!	�!	�
�'��+�'%��=�2%��2�3	2��0��'�0�
����
��%1�(	ก��,�>	�M"'�	!"�(	ก��;+��( �,	�ก'�	*��,�>	�

�ก4�����%����/H�'#	 ก����� ��M"'�	��+�'�����%�
��.�,BI�'2	�	ก�����%�M"%=�2�A$#����#/1���%'�8
��#��'ก��2�3	�������M��;�� "�กH�'
 �� 	��
1ก�	 -�� �� 	��$�#��'������#�&'($ !"�����%����/(	ก��(;�����!"�����ก����� ��M"'�	 BI�'�'�8���ก��H�'����!"�����ก����� ��
M"'�	*��!%�'*��(	!	�
�'!"��7+�0��`���#�BI�'���ก��	-����	�& -��ab��
��,��ก��1��"�� 	��
��,�>	�������1' !"���ก4�!	�
�'!"��7+�0��`���#�
��'ก"+�� 

7. �!�����"��������	�ก�� ��ก�� (Employee Compensation and Benefits) 

ก"1+�
�%-ก�/0��+�,	�ก'�	2�3	
��,��ก�
��%=���9
��%1�
��$�#��'�7!"(	2�0��'H�'%1H.�,!"������"��.��(	;���# 2,0��( �,	�ก'�	
=�'�	
��+�'������%1H ก"1+�
�%-ก�$I'*��$��( ���ก��#��$�+�'ก��,	�ก'�	���$=�
1ก�) 2,0��( �,	�ก'�	*��
���/I'%1H.�,H�'#	2�'!"�$�*�������ก4�-��*��
�	
 �ก,�%��'M���ก#�(	�+�'ก�� ,	�ก'�	
����กก����กก=�"�'ก�� ก"1+�
�%-ก�กA*��$��#�&';���#+�'O 2;+	 ;���!�-����  ;���-��� ;���!����	#�	 ;���
:1#��" ;���ก�"8: 2�3	#�	  	�ก$�ก	�& ก"1+�
�%-ก���'*��
=����ก�	;���#!"����ก�	ก��2��	
�'( �ก��,	�ก'�	
1ก�	  !"�$��( ���ก��B��� 	�*:
1ก�) 
-�������ก���ก�������"��.��(	%/�	
��
=�'�	2�3	M7��7!" !"���'�����ก���ก��%��%��ก��
��
=� 	��
������1��7!" !"�2%	�!	�(	2�0��'%��%��ก��
�� �+�'ก"1+�
�%-ก�ก��,	�ก'�	��ก���� 

ก"1+�
�%-ก���	-����(	ก��( ��+�#��!
	
���� ��-��'%���'
��2�3	����!"���M"(	ก��$7'($( �ก��,	�ก'�	 �+�#��!
	,	�ก'�	$�������ก�	
 "���7�!��2,0��( �%���"��'ก��"�ก4��H�''�	 �1�%'�8!"��1�
�	H�'#"��!�''�	 -���+�#��!
	��'ก"+�����/I'2'�	2�0�	 -�	�% 2'�	$7'($
�&'
!���'
��!"�M�	!�� ���/I'���ก�	%�'��  �+���ก4�,����" !"�M"���-�;	8%��%��ก���0�	O 

ก"1+�
�%-ก�(;�����ก����� ���+�$��'!�� Broad Banding 2,0������%���ก(	ก���=�2	�	'�	H�'�'�8ก�
����ก��!�+'�����;�&		��� ����	�&
�������0� �1+	2,0��( �%����/����#��2H��ก��ก��2�"���	!�"'H�'%.�,#"��*�� -��'%���'H�'����	�&
=�( ��������0� �1+	��ก,�
��$�( ���'��"
#��!
	!ก+M"'�	!"�����;=�	�9(	��;�;�,#"��$	6�ก�.�,H�',	�ก'�	
�&'(	�����M7�2;����;�9!"�,	�ก'�	
���*� 

(	ก��ก=� 	��+�#��!
	$�(;�������+�#��!
	.��	�ก!"�H��ก=� 	����	����2�3	����.��(	H�'ก"1+�
�%-ก�2�3	2ก�P8  �� 	�� 

1ก�	�� 	��
�����M��;��(	ก��2%	��+�#��!
	( �ก��,	�ก'�	H�'#	.��(#�ก���	-����H�'ก"1+�
�%-ก�-���=�	I'/I'%.�,#"��.��(	���2
6 
����%����/(	ก��!H+'H�	(	�1#%� ก���ก��2'�	 M"'�	 
�ก4� !"�6�ก�.�,(	ก��,�>	�H�',	�ก'�	!#+"��	-�� �� 	��
1ก�	�� 	��
��!$�'
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�+�#��!
	H�',	�ก'�	!#+"��	#��H��2H#�������M��;��H�',	�ก'�	��������/7ก#��' ;��2$	 !"�-��+'(% -������;+��2 "0�!"�%	��%	1	
$�กab��
��,��ก��1��" 

����/7ก#��' ;��2$	 !"�-��+'(%(	2�0��'��'ก"+��/0�2�3	%+�	%=���9H�'ก��,7��1�%	
	��� �+�' �� 	��!#+"��	ก��,	�ก'�	H�'#	 !#+
*�+�+��+�#��!
	$�������%=���92,��'(�#+�,	�ก'�	!#+"��	กA#�� ก"1+�
�%-ก�,�$�����+�*�+2E,���+�#��!
	2
+�	�&	
��2�3	!�'$7'($%=� ���,	�ก'�	  
ก��#�&'2�o� ����+��ก�	�� �+�' �� 	��!"�,	�ก'�	M+�	������� ��M"ก���`���#�'�	 (Performance Management System) ����%��,�	�8
����
�� �+�'ก�	 ก��,�>	�!"�����ก��� 	��(	��;�;�,-�����กA/0�2�3	%��'%=���9
��$���ก4�
��,��ก��1��"��	���+�*��*����+�'�� 

ก"1+�
�%-ก�( ���'��"#��!
	!ก+,	�ก'�	(	ก�����'#+�*�	�& 

7.1 �+�#��!
	#���
��
 	��
��!"��������M��;�� 

'�	
1ก#=�! 	+'(	ก"1+�
�%-ก���ก��ก=� 	��
��
 	��
��!"��������M��;��*��(	���� Broad Banding '�	!#+"�#=�! 	+'��ก��
ก=� 	���#���+�#��!
	*��BI�'2�3	M"$�กก��%=���$H���7"H�'#"�� !"�ก��2�����2
������
��N�	 (Benchmarking)  M7�
=�'�	$�*������+�#��!
	
.��(	H��2H#��#���+�#��!
	H�''�	#�� Band 	�&	 O 

�+�#��!
	H�',	�ก'�	!#+"��	$�,�$����$�ก
�ก4� �����7� ,J#�ก��� 
�6	�#� !"�6�ก�.�,(	ก����%+�	%+'2%����1�ก�$  -��
$���ก�����2��	M"!"�( ���'��"%=� ���ก��,�>	������H������%����/  �� 	��%��'�	�� 	��
�����M��;��-��#�'(	ก�����2��	,	�ก'�	(	
��H�'
#	2,0��( �*������+�#��!
	��+�'2�3	���� 

7.2 �+�#��!
	#��M"'�	 

��#/1���%'�8!"�2�o� ���M"'�	H�',	�ก'�	!#+"��	$�ก=� 	�!"�#ก"'ก�	(	#�	#�	�) ,	�ก'�	
��%����/
=�*��#��
2�o� �����%�
��*�������'��"(	�7�2'�	-�	�%  �0�2'�	$7'($  �0���'��"(	�7��0�	(�#��
��ก"1+�
�%-ก����ก�6ก=� 	� 

���2.
�1�ก�$
��!#ก#+�'ก�	(	ก"1+�
�%-ก�%����/*������+�#��!
	(	�7�!��
��!#ก#+�'ก�	*�#��
��ab����� �� �����	2$�� 	��
��
��� ��  !"�ก���ก���=�	��ก��2 A	%���� 
�&'	�& 2,0��M"%=�2�A$H�'�1�ก�$ 

8. ก��	(�0���ก��	���"�� .�ก��'��� (Human Resource Administration) 

2,0��� �̀��#�#��กK ���!"���2����H����'������	!�''�	��+�'2��+'���� ก���=�2	�	ก��(�O 
�&' ��(	���	
��,��ก��1��"H�'ก"1+�
�%-ก�
(	%+�	
��2ก����ก��กK ���!�''�	$������7+
��ab��
��,��ก��1��"2,0��( �%����/$��ก��*����+�'/7ก#��'2 ���%� 	-����!"�/ �0�ก���=�2	�	ก�����	

��,��ก��1��"(�O 
��H��ก��กK ���!�''�	H�'���2
6$�/7ก�ก2"�ก-����#-	��#� ���/I'ก��ก=� 	���2�����`���#�( �%���"��'ก��กK ���!�''�	

��*��ก=� 	���ก��( �+ 

ก��2กA���	
IกH���7"2ก����ก��,	�ก'�	H�'ก"1+�
�%-ก�$������7+
��ab��
��,��ก��1��" 2,0��ก����� ��
��,��ก��1��" 
�&'(	�����%7'!"�
�����
���*� ก��-�	 �0�2�"���	%/�	�.�,H�',	�ก'�	(	 	+���1�ก�$(�.��(	ก"1+�
�%-ก�$�#��'�=�2	�	ก��#��!	�
�'!"������`���#����	
��,��ก�
�1��"H�'ก"1+�
�%-ก� 

9. ก�����*��$�"�	�(����! (Succession Planning) 

2,0��2�3	ก��2#�����'�8ก�( �,����%=� ����	��# '�	(	#=�! 	+'%=���9O 
�&' ��$�#��'��ก��,�>	�#��M7�%0�
��#=�! 	+'!"���ก����'
!M	ก��,�>	�*��-��"�2���� ก����'!M	���;+�''�	$�ก=�ก���7!"-�������	2$�� 	��
����� ��!"�ก���ก���=�	��ก�� -��ก��%	��%	1	$�กab��

��,��ก��1��" 

%=� ���'�	(	#=�! 	+'M7���� �������%7' ���ก���ก����� ��BI� '*���������=�	�$$�ก���ก���ก��H�'���4�
( 9+$�#�& '
����	1ก���ก��HI&	2,0��ก"��	ก��'!"����2��	#��M7�%0�
��#=�! 	+'-��ก��%	��%	1	H�'�����	2$�� 	��
����� �� ก���ก���=�	��ก�� !"�ab��

��,��ก��1��" 
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9.8.3 ��	���ก�� �g����jก� 
 

ก"1+�
�%-ก�*���1+'2	�	*�%7+����2�3	�'�8ก�! +'ก��2���	�7� (Learning Organization) M+�	ก��,�>	�6�ก�.�,!"����%�
��M", ก��2,���
M"M"�#, !"�ก��,�>	�6�ก�.�,����2�3	M7�	=� BI�'%��'2 "+�	�&*��
=�( �2ก��ก��2�"���	!�"'#+��'�8ก���+�'��ก!"�	=���BI�'ก��,�>	�2;�'�1
�6�%#�8
��+�'#+�2	0��' (	�) 2551 ก"1+�
�%-ก���'�'�=�2	�	-��'ก��2,0��ก��,�>	���+�'#+�2	0��' ��'	�& 

 
1. ���ก��ก��W�����ก���+ก���	��."���ก�����	j (Branded Customer Service) 
 
��������#��'ก��
�'���	ก��2'�	H�'"7ก���
��2�"���	!�"'��+�'���2�A� ก"1+�
�%-ก�$I'$=�2�3	#��'2M;�9 	��ก������
��
����+�'���' 

ก"1+�
�%-ก�*��#�� 	�ก/I'����%=���9(	ก���1+'2	�	�1�.�,H�'ก��( ����ก��"7ก���2,0��2,������������,I',�($!"�����$'��ก.�ก��H�'"7ก��� ���
�&'
2,0��������1'6�ก�.�, "�ก!"�M"ก���`���#�'�	H�'�'�8ก�  	+��'�	,�>	��'�8ก�*���=�2	�	-��'ก��ก��( ����ก��"7ก�������
�%-ก�!��	�8 BI�'
���ก������ก�$ก���#+�'O ��
�2;+	 ก��%=���$!"���$��ก��( ����ก��"7ก��� (Customer Service Research and Survey), ก�$ก���2,0��2%���%���'
�1�"�ก.�,!"�ก��!#+'ก�� (Business Grooming Enhancement Activity), ก�$ก������'($"7ก�������ก�����ก��
��2 	0���#�N�	H�'
�%-ก�, !"�
ก�$ก���,J#�ก���ก�����ก��
��2�3	2"�6H�'
�%-ก� (Customer Service Awareness and Intervention Activity) 

(	%+�	H�'ก��%=���$!"���$��ก��( ����ก��"7ก��� ����#/1���%'�82,0��
��$�2H��/I'����#��'ก�� ������� ��' !"�����,I',�($H�'"7ก���
ก"1+�
�%-ก�
����#+�ก��( ����ก��H�',	�ก'�	 �7�!��H�'ก��%=���$!"���$��(	���&'	�&���ก������ "�ก "������ก�� ��
�2;+	 ก��%��.�4�8ก"1+� (Focus 
Group Interview), ก��%��.�4�8%+�	�1��" (Face-To-Face Interview), !"�ก��(;�!��%��/�� -��ก"1+�2�o� ���(	ก��%=���$!"���$�� *��!ก+ 
"7ก���H�'
�%-ก�, ,	�ก'�	�	ก�$%�H� (Teller), ,	�ก'�	���ก��"7ก��� (Customer Service Staff), !"�ab����� �� M"H�'ก����$��
��*��	�&	$�/7ก(;�2�3	
,0&	N�	H�'-��'ก��
��$��+';�&/I'��#�N�	,J#�ก���!"�
�6	�#�(	ก��( ����ก��"7ก���(	%+�	H�',	�ก'�	M7�
�����M��;��#��#+�ก��"7ก���-��#�'
�&' ��
H�'ก"1+�
�%-ก�  

 	�ก$�ก	�& ก�$ก���ก������
7#! +'����'�� (The Business Grooming Training) *��/7ก$��HI&	%=� ���,	�ก'�	M7�
�����M��;��#��#+�ก��
"7ก���-��#�'$�ก
1ก%�H� *�+�+�$�2�3	,	�ก'�	�	ก�$%�H� (Teller), M7�$��ก�����	ก�����ก��"7ก��� (Counter Service manager), ,	�ก'�	���ก��
"7ก��� (Customer Service Staff), ,	�ก'�	ก��#"��%�	2;0�� (All Finance Marketing), !"� M7�$��ก��%�H� (Branch Manager) 2,0��2%���%���'
�1�"�ก.�,
����( �!ก+,	�ก'�	
�&'(	2�0��'H�'ก��!#+' 	��, ก��$��!#+'
�'M�, ก��!#+'ก��, !"��1�"�ก.�,  	+��'�	,�>	��'�8ก�*��$��( ���ก�$ก���
���'($"7ก�������ก�����ก��
��2 	0���#�N�	H�'
�%-ก� (Customer Service Awareness Activity) 2,0��%���'����2H��($!"�����#0�	#��(	ก��%+'M+�	
��#�N�	ก��( ����ก��"7ก�������
�%-ก�!��	�8 ��ก
�&'#��������ก�$ก���,J#�ก���ก�����ก��
��2�3	2"�6H�'
�%-ก� (Customer Service Intervention 
Activity) BI�'��2�o� ���
��$�,�>	�,0&	N�	ก��( ����ก��"7ก��� 2,0��	=�*�%7+,J#�ก���ก��( ����ก��"7ก�����+�'/7ก#��' ��
�2;+	 ก��#��	���"7ก��� ก��
�`���#�'�	(	 	��
�� !"�ก��$��ก��#+��=����'2���	H�'"7ก��� 2�3	#�	 

 "�'2%�A$%�&	ก�$ก�����'ก"+�� ก������2�"���	,J#�ก���
��#���� *��!ก+ ก��#��#�&'ก"��'2,0��2กA�,J#�ก���ก��( ����ก��"7ก���(	
%/�	ก���8$��'H�'�	����(	
1ก%�H�H�',	�ก'�	�	ก�$%�H� (Teller) !"�"7ก��� -��M7�
����ก��( ����ก��
��2�3	2"�6!"�M7�
�����1�"�ก.�,
����/7ก#��'!"�
2 ���%�$�*�������'��" qTISCO�s Best Teller Awardr !"� qTISCO�s Business Grooming Awardr BI�',��������'��"*��$��HI&	(	'�	%�'%���8�)( �+
H�'%�H��	����
������2
6 

2.  ���ก��0��������M�ก.K� ���1����"��*� (Performance and Competency Development  Program) 

ก"1+�
�%-ก�*��%	��%	1	( ���ก��,�>	�2%���%���'���%�
��.�,H�'�1�"�ก� !"��'�8ก���+�'#+�2	0��' -��(	�)2551 	+��'�	,�>	��'�8ก�
*���=�2	�	-��'ก��2,0��2%���%���'6�ก�.�,!"����%�
��M" 
����;0���+� #�	!��ก���`���#�'�	
��2�3	2"�6H�'
�%-ก� (TISCO Best Practice Model) -����
��#/1���%'�82,0��$��
=� �7+�0�#�	!��ก���`���#�'�	
��2�3	2"�6%=� ���,	�ก'�	M7��� 	��
��#��#+�!"�%���'����%��,�	�8ก��"7ก��� 2,0��( ����"1H��
����%����/%7'%1�H�'�1��"!"�
��'�	 
�&'
�'���	�����7� ����2H��($(	'�	 
�ก4�
��$=�2�3	(	ก���1+'%7+M7�
���`���#�'�	2�3	2"�6!"�%���'( �2�3	
#�	!����#�N�	!"�ก"�1
�8(	ก���`���#�'�	H�',	�ก'�	
�%-ก�(	�n$$1��	!"��1+	#+�*� 
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ก"1+�2�o� ��� "�ก(	�) 2551 	�&*��!ก+M7�
��
=� 	��
��2ก����H��'ก��'�	H�� ก��#"�� !"�ก��( ����ก��"7ก���-��2�����=�2	�	-��'ก��	�&�+��ก��
���4�
 "�ก
��,�8$��ก��ก�'
1	
�%-ก�  	+��'�	ก��#"�� ก�'
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9.8.4 ��	���ก�� �g��"�� .�ก��'��� (Human Resources Development) 

�) 2552 	�& 2�3	�)
��ก"1+�
�%-ก���'�'�1+'2	�	2�0��'H�'ก��H���;+�'
�'(	ก��( ����ก��"7ก���( ������"1���กHI&	 ก��( ����ก��!�� Customer 
Centric !"�ก��,�>	�,	�ก'�	
����6�ก�.�,%7'( �������%����/��กHI&	#������$=�2�3	(	'�	 !M	ก��,�>	��1�"�ก�H�'ก"1+�
�%-ก�$I'�1+'2	�	*�
��
ก��%���'!"�ก���7!",	�ก'�	
��2�3	ก"1+�
����6�ก�.�,%7' (Talent) BI�'2�3	ก=�"�'%=���9(	ก��H��2�"0��	�'�8ก�2�3	 "�ก 

%=� ����) 2552 	�& ก"1+�
�%-ก�*����ก��$������ "�ก%7#�#+�' O ��'	�& 

1. ก��klก���������+� $,�m�� ���"�ก8�0n ���� 

�) 2551 	�& ก"1+�
�%-ก���ก��$�����������7�,0&	N�	#+�'O ( �ก��,	�ก'�	
���*�!"�,	�ก'�	
��2H��( �+ 2,0��2�3	ก������,0&	N�	�����7�����
2H��($
��$=�2�3	#+�ก��
=�'�	(	ก"1+�
�%-ก� !"�2,0��( �,	�ก'�	*����-�ก�%2,���,7	�����7� ����%����/ ���/I'ก��2%���%���'�������
�� "�ก "�� ��	
$�;+��( �,	�ก'�	����������7� %����/	=�*�(;����ก��ก�����2;�'%���'%���8 ���/I'ก�����2��	%/�	ก���8#+�'O 
��2ก��HI&	(	�	��#*����+�'��
 "�กก��!"�2 #1M"  

(	%+�	H�'ก��a�ก
�ก4�2E,��'�	  	+��'�	#+�'O $���!M	ก������2%���%���'�����7�( �ก���1�"�ก�
��!#ก#+�'ก�	 -�� 	+��'�	,�>	�
�1�"�ก�$�$�� � "�ก%7#�( �#����#/1���%'�8H�'!#+"� 	+��'�	 BI�'��
�&' "�ก%7#�
��$��HI&	.��(	#������#��'ก��H�'!#+"� 	+��'�	 *��!ก+ 
 "�ก%7#� Coaching and Feedback Skills %=� ��� �� 	��'�	  "�ก%7#� Receiving Feedback Skills %=� ���,	�ก'�	  "�ก%7#� ก���o�'ก�	!"�
��������ก��:�ก2'�	  "�ก%7#�ก��#��$�7,�%���8#  "�ก%7#�2,0��#+�(��	19�##+�' O ก��,�>	��1�"�ก.�,!"�ก����'#��(	
��%������%=� ���
,	�ก'�	 	��2��	82#��8�	����!"�,	�ก'�	���	ก��#"�� ก�$ก���2%���%���'
��'�	%=� ���,	�ก'�	( �+ !"� "�ก%7#�ก��(;� Lotus Notes & 
Workflow Application, ก��
=�'�	2�3	
��,  2�3	#�	 ���/I'ก��$��%+',	�ก'�	*�2H���+��ก������%���	�
��$��-��%/���	.��	�ก 2;+	  "�ก%7#����	
��9;� .�4� IT HR Risk Financial Advisor �"� 

2. ก��klก���������.��.1���(�1o 2552 

	-�������	,�>	��1�"�ก����$=��) 2552 �1+'2	�	ก"1+�'�	 "�ก 2 ก"1+� �0� ก"1+� �� 	��'�	 !"�ก"1+�,	�ก'�	
����6�ก�.�,%7' (Talent) 
-��ก"1+� �� 	��'�	�����%��'�	 *��ก=� 	�( ���ก������ "�ก%7#� TISCO Professional Look BI�'$�2	�	ก��,�>	��1�"�ก.�,.��	�ก!"�.��(	  
!"�$�� "�ก%7#�a�ก����,	�ก'�	
��( ����ก��"7ก���2#A��7�!��2	0��'$�กก"1+�
�%-ก�2"A'2 A	����%=���9H�'ก�����ก��"7ก���(	�1��n$$1��	�+�������



������� 2 
������� 9 ก�����ก�� 

 

 9-38  

#��'ก��
��2�"���	*���+�'*� !"�(	N�	�
����7+(	'�	( ����ก��(	�7�H�'%/���	ก��2'�	 �����!	�
�'(	ก��( ����ก��#+�'*�$�ก2�����+�'*����'   
2	0&� �ก��a�ก�������ก������ �����7���	2
�	��   M"�#.��P8 !"��7�!��ก��( ����ก����+�'2�3	2"�6#����#�N�	
�%-ก� 

3.  ���ก�� �g��*+�������klก��	 (Executive Trainee) 

ก"1+�
�%-ก�$��( ���-��'ก��,�>	�M7���� ��a�ก �� (Executive Trainee) ����+�'#+�2	0��' ����2"A'2 A	�+�ก��,�>	�,	�ก'�	
����6�ก�.�,
2�3	%��'%=���9 ,	�ก'�	
��*��2H��-��'ก��	�&%+�	 	I�'*�����ก�����2"0�ก��$�ก,	�ก'�	
��$�ก��6Iก4���������99�-
!"���6�ก�.�, !"���ก%+�	 	I�'��
$�ก,	�ก'�	
�������%�ก���8ก��
=�'�	(	ก"1+�
�%-ก�!"���.���M7�	=� M7����ก������$�*�����ก������2ก����ก���1�ก�$#+�'O H�'ก"1+�
�%-ก� ก"�1
�8(	
ก���=�2	�	�1�ก�$  �n$$��! +'����%=�2�A$ (Key success factor) !"�ก��$��ก��#�� "�ก�����.���" ���/I'ก��!�+'�n	���%�ก���8$�กM7�2;����;�9
���	#+�'O 
�&'$�ก��
��ก������ �� 	��(	ก"1+�
�%-ก�!"���
��ก�M7�
�'�1��1>�.��	�ก ��	$�;+��( �,	�ก'�	2ก���������%���'%���8 %����/��2���� 8
����7�(	ก���=�2	�	�1�ก�$ 2,0�� "+� "��( �2�3	 rTISCO Officerr  !"�2#����,����
��$�2�3	M7���� ��H�'ก"1+�
�%-ก�(	�	��# 

 



 สวนที ่2 หัวขอที ่10 การควบคุมภายใน  

 

10-1 

10. การควบคุมภายใน  

10.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน 

กลุมทิสโกไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในเปนอยางย่ิง โดยเนนใหมีความพอเพียงและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถปองกัน
กลุมทิสโกไมใหเกิดความเสียหายหรือจากการท่ีผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานจะนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสําคัญ
ตอขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของผูสอบบัญชีอิสระและผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย รวมไปถึงหนวยงานกํากับดูแลตางๆที่เกี่ยวของ 

ในการดําเนินงานภายใตแผนธุรกิจของทุกหนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลงานได เพื่อการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้กลุมทิสโกไดกําหนดแผนงาน การฝกอบรมเพิ่มความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ท้ังยังจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อสราง
ความเขาใจและการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติขององคกร 

ระบบควบคุมภายในของกลุมทิสโกอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ”) ผานทาง
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางสําคัญของระบบควบคุมภายในของกลุมทิสโกเปนดังน้ี 
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คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปญหา

กรรมการอํานวยการ

ควบคุมสินเชื่อ

บรษิัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)

บมจ.ธนาคารทิสโก

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

• จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของกลุมทิสโก

• จัดใหมีกลยุทธและแผนธุรกิจของกลุม
• กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนิน
ธุรกิจของกลุม

• แตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย• กําหนดนโยบาย และกลยุทธการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

ของกลุม
• กํากับ ดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงของกลุม
• ดูแลใหกลุมมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

• สอบทานงบการเงิน การตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

• สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด ตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ

• ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความโปรงใส
และครบถวน 

• กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของกลุม
• ดูแลใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุม  และการปฏิบัติตามนโยบายฯ
• พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆและดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายจัดการมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัท 
• ทบทวนและติดตามการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุม

• ดูแลใหกลุมทิสโกปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ

• ดูแลใหกลุมทิสโกมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

กํากับและ
ควบคุมภายใน

ตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการกํากับ
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ

• กําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม  และดูแลการ
ปฏิบัติตามนโยบายฯที่กําหนด

• กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุม

• กําหนดกลยุทธ และแผนธุรกิจของกลุม 
รวมทั้งดูแลการปฏิบัติตามแผนและกล
ยุทธที่วางไว

• กํากับดูแลใหบริษัทยอยในกลุมปฏิบัติ
ตามกลยุทธ และแนวทางการกํากับดูแล
กิจการของกลุม

• กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจ 
ตลอดจนผลการดําเนินงาน และ
งบประมาณของกลุม

บริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง
ดานปฏบิัติการ

วางแผนและ
งบประมาณ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมทิสโก

บรษิัทยอย

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดูแลใหธนาคารนํานโยบาย
และกลยุทธบริหารความ
เสี่ยงของกลุมไปปฏิบัติ

• กํากับ ดูแล และควบคุมการ
ปฏิบัติตามนโยบายและกล
ยุทธบริหารความเสี่ยงของ
กลุม

• สอบทานใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของกลุม ทิส โก  รวมทั้งกฎหมาย  และ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ

• สอบทานงบการเงิน ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
• ดูแลใหการเปดเผยขอมูลมีความโปรงใสและครบถวน

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

ควบคุมสินเชื่อ

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• ดูแลใหธนาคารนํานโยบาย
พิจารณาสินเชื่อ และนโยบาย
พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหาของ
กลุมไปปฏิบัติ

• กํากับ ดูแล และควบคุมการ
ปฏิบัติตามนโยบายพิจารณา
สินเชื่อ และนโยบายพิจารณา
สินเชื่อที่มีปญหาของกลุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

สําหรับบริษัทยอย ที่มีการอนุมัติสินเชื่อ
(ตามความเหมาะสม)

• พิจารณาสินเชื่อภายใต
อํานาจที่ไดรับอนุมัติ

• ดูแลใหธนาคาร/บริษัทปฏบิัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุมทิสโก
• กําหนดกลยุทธทางธุรกิจและแผนการดําเนินงาน
• ดูแลการปฏบิัติตามนโยบายและแผนธุรกิจ

• กําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกลยุทธของกลุม  
• ดูแลใหการดําเนินแผนธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
• กํากับ ควบคุม และติดตามการดําเนินกิจการ

• รับขอรองเรียนจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับ
พฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ หรือ
ผูบริหารไดกระทําความผิดตามมาตราที่ระบุไว
ในพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการบริหาร

• กํากับ ดูแล และควบคุม
การดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ
ของกลุมทิสโก
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กลุมทิสโกมีการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและควบคุมภายในแบบรวมศูนยอยูที่บริษัทและเปนไปตามเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยมีโครงสรางสําคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของกลุมทิสโกโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเกณฑการ
กํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจดานตางๆ  สําหรับบริษัทซ่ึงเปนบริษัทใหญ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจดานเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับบริษัทลูกอื่นๆรวมถึงธนาคารทิสโกนั้น มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจดานเพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับความสําคัญและความซับซอนของธุรกิจท่ีเกี่ยวของ โดยแบง
ออกเปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา  โดยมีการกําหนดแนวนโยบาย
สําหรับการควบคุมภายในรวมไปถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อยางเปนลายลักษณอักษรชัดเจน  

คณะกรรมการเฉพาะกิจดานตางๆ ของบริษัท 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางและขอกําหนดในการบริหารความเสีย่ง 
และทบทวนฐานะความเสี่ยงโดยรวมของกลุมทิสโกอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ครบถวนและทัน
สถานการณ  

ฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของกลุมทิสโก ตามแนวทางและขอกําหนดในการ
บริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงานฐานะความเสี่ยงตอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและสาย
งานที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหมของกลุมทิสโก 

• คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีหนาท่ีพิจารณาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็นปญหา และขอ
รองเรียนตางๆ ที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการดําเนินงานอยางทั่วถึง โดยมีสาย
กํากับและควบคุมภายในเปนหนวยงานสนับสนุน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานกํากับและควบคุมภายในของธนาคาร, บริษัทหลักทรัพย 
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน มีหนาที่กํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน และดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ในการปฏิบัติงานในระดับรายการ และรายงานตอหัวหนาสายกํากับและควบคุมภายใน เพื่อทบทวนการกํากับและควบคุมในการ
ปฏิบัติงานในระดับรายการ เพื่อใหมีการกํากับและควบคุมภายในอยางพอเพียงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งยัง
สอดคลองกับขอกําหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ 

• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดแนวทางปฏิบัติและการใช
อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบขอมูลทั้งดานความครบถวนและความปลอดภัยของขอมูล 

คณะกรรมการเฉพาะกิจดานตางๆ ของธนาคารและบริษัทยอยอื่น ๆ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก  ทําหนาที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทมา
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหนวยงานตางๆของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะเปน
ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

ฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีสนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร ตามแนวทางและขอกําหนดในการ
บริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงานฐานะความเสี่ยงตอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและสาย
งานที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจใหม 

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโกและบรษิัทยอยอื่นท่ีทาํธรุกิจการใหสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมี
ปญหาของธนาคารทิสโก มีหนาที่กาํหนดแนวทางการพจิารณาสนิเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชือ่ระดับรายการ เพือ่ให
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มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ครบถวน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการประเมินและตดิตาม
ควบคุมการพิจารณาสินเชือ่ในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบทานสินเชือ่ (Credit Review) ทําหนาที่สอบทานและ
ตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชือ่ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทําหนาที่โดยอิสระที่จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งจัดทําโดย
คณะกรรมการบริหารทุกป โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกลุมทิสโก ทบทวนนโยบายและแนวทางในการควบคุมภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงดูแลกําหนดแนวทางของคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑและคณะกรรมการตรวจสอบในบริษัทยอยตางๆ เพื่อ
ประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท และประเมินวามีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในอยางเพียงพอใน
ทุกการปฏิบัติงาน และเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป  
สําหรับบริษัทยอยอื่นที่มีความสําคัญและอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการจะกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายในของแตละบริษัท โดยในสวนของธนาคารทิสโกนั้นคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะถูกแตงต้ังโดยบริษัท โดยมีทําหนาที่โดย
อิสระท่ีจะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะ
ทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สําหรับการตรวจสอบควบคุมภายในบริษัทอื่น ๆ จะรายงานมาที่คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทโดยตรง  

ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แนวทางและระเบียบปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ท้ังยังประสานงานกับฝายบริหารและหนวยธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน  

 
10.1.1 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวม 13 ครั้ง โดยไดดําเนินการที่สาํคัญดังตอไปน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต กอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการธนาคาร  

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยผูสอบบัญชี  โดยพิจารณารายงานสรุปขอสังเกตที่ตรวจพบและรายงาน
ผลการประเมินที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และการประเมินธุรกรรมของธนาคารกับบุคคล พนักงาน และกิจการที่
เก่ียวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกตางจากปกติ 

3. คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหแตงตั้งนายณรงค พันตาวงษ  จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551  

4. สอบทานและอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของธนาคาร  รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

5. ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานกํากับ และหัวหนาหนวยงานกฎหมายของธนาคาร เพื่อรับทราบสถานภาพและความคืบหนาของคดีที่
ธนาคารและบริษัทยอยถูกฟองรอง  รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ และ
รายการที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นในระหวางป 
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6. ประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อรับทราบและติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง เชน การปฏิบัติ
ตามแนวทาง Basel II  การรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา นโยบายการปองกันและปรามปรามการฟอก
เงิน แนวทางและเครื่องมือท่ีใชในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีที่
เปลี่ยนแปลง 

7. ใหความเห็นแกผูถือหุนธนาคาร นักลงทุนและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับเหตุผลและขอเท็จจริงในการเพิกถอนหุนธนาคารออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งส 

8. รับทราบผลการประเมินจากองคกรภายนอกและผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และประเมินการแกไขปรับปรุงตามขอสังเกตที่สําคัญ 

9. อนุมัติ แผนการตรวจสอบ กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  และ
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน  

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาและจัดทําแผนประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมท้ังทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบไดเปรียบเทียบกิจกรรมที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นวา สมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของธนาคารถูกตอง
ตามที่ควรและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นวาธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  และได
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) 

10.2  ความเห็นของคณะกรรมการธนาคารตอการควบคมุภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเขารวมประชุม
ครบทุกคน คณะกรรมการธนาคารไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของธนาคารในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาธนาคารมี
ระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

 

10.3  ความเห็นของผูสอบบัญชีตอระบบควบคุมภายใน 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร ไมไดมีความเห็นเพิ่มเติมตอระบบควบคุมภายในของธนาคารในป 
2551 แตอยางใด 
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11. รายการระหวางกนั  
รายการระหวางในป 2551 ธนาคารมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

เปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการของธนาคาร กลาวคือ  โดย ธนาคารไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาในการดําเนินธุรกิจบัตร
สมาชิกกับ บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด เพื่อใหบริการบัตรเงินสดอิเลคทรอนิกส (TISCO Purse) แกลูกคาของธนาคาร ทั้งน้ี ราคาและเงื่อนไขตางๆ ท่ี
ธนาคารไดรับเปนไปตามที่บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ไดปฏิบัติตอลูกคารายอ่ืน ๆ   

ท้ังน้ี รายการดังกลาวเปนรายการที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และมูลคาของรายการต่ํากวารอยละ 0.03 ของมลูคาสินทรพัย
ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร ณ สิ้นป 2551 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายการดังกลาวไดผานการพิจารณาและรับทราบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมกับรายงานตอคณะกรรมการธนาคารเปนท่ีเรียบรอย 

รายละเอียดของการทําธุรกรรมระหวางธนาคารและบริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด เปนดังนี้ 
 

บุคคลที่มีความขัดแยง ลักษณะของรายการ มูลคาของรายการ ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ 

ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม 
ธนาคารทิสโก 
ตําแหนง : ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 
การถือหุนในธนาคาร :  ไมมี 

บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด 
ตําแหนง : ประธานกรรมการและ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
การถือหุนในบริษัท : ไมมี 

การใหบริการบัตรเงิน
สดอิเลคทรอนิกส 
(TISCO Purse) ซึ่งเปน
รายการสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกจิปกติของ
ธนาคาร โดยขอตกลงมี
ราคาและเงื่อนไข
เชนเดียวกับการคา
โดยทั่วไป 

• ในป 2551 มีธรุกรรมมูลคา
ประมาณ 11 ลานบาท 

หลังจากที่ไดพจิารณาเรือ่งการทํา
ธุรกรรมและประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Compliance Issue) 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
การทํารายการระหวางธนาคาร
ทิสโก และบรษิัท ไทยสมารท
คารด จํากัด โดยธุรกรรมดังกลาว
เปนไปเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร  

11.1 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ธนาคารจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ธนาคารไดใหความสําคัญอยางย่ิงตอระบบการบริหารงานการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Governance) และสอดคลองกับหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ และธนาคารยังปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางบุคคล/
หนวยงานที่มีความเกี่ยวของ (Related Party Transaction Policy) ที่กําหนดโดยบริษัทแม ดังนั้น ธนาคารจึงไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง อยางไรก็ตาม หากตองมีการทํารายการ รายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของธนาคาร 
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12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน  

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินเฉพาะกจิการของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) สาํหรับป ส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเฉพาะกจิการของ ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ไดแก นาย
ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชรีับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3315 จากบรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีทีร่ับรองทัว่ไป 

งบการเงินเฉพาะกิจการของ ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเฉพาะกจิการของ ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ไดแก นาย
ณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชรีับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3315 จากบรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้  

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบญัชีทีร่ับรองทัว่ไป 
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ตารางสรปุงบการเงินของธนาคาร 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)   
งบดุล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
  หนวย: บาท 

  ป 2549 ป 2550 ป 2551 

สินทรัพย    
เงินสด         209,087,846          439,197,848          595,120,161  
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ       
     มีดอกเบี้ย                          -                            -      13,113,647,326  
     ไมมีดอกเบ้ีย         480,066,266          555,659,355            34,692,996  
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในตางประเทศ       
     มีดอกเบี้ย                          -                            -                            -   
     ไมมีดอกเบ้ีย         102,154,800            95,252,768                           -   
   รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-สุทธิ         582,221,066          650,912,123     13,148,340,322  
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน      1,718,000,000       2,400,000,000    -  
เงินลงทุน       
     เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ         723,292,076          924,589,793       2,521,088,917  
     เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ      3,007,622,036       3,676,094,933       1,841,528,286  
    เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ 3,468,644,129 2,966,664,271 96,063,931 
       รวมเงินลงทุน - สุทธิ      7,199,558,241       7,567,348,997  4,458,681,134   
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี     7,199,558,241      -  - 
เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ                          -                            -                            -   

เงินใหสินเชื่อและลูกหน้ี    68,880,667,472     82,321,854,739   101,530,926,903  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา                          -                            -                            -   

        รวมเงินใหสินเชื่อและลูกหนี้    68,880,667,472     82,321,854,739   101,530,926,903  
ดอกเบี้ยคางรับ           98,862,425          110,306,176          110,754,580  

         รวมเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ    68,979,529,897     82,432,160,915   101,641,681,483  
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (2,463,410,866)     (2,464,917,060)     (1,604,457,372) 
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้          (22,403,970)               (538,175)             (18,258) 
         เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ   66,493,715,061    79,966,705,680   100,037,205,853  
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ      1,044,940,739       1,032,381,620       1,003,254,030  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ      1,080,850,642       1,066,991,797          701,210,952  
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         451,322,921          221,131,399  182,534,215 
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 591,022,425 - - 
สินทรัพยอ่ืน      1,035,386,753          819,568,922       1,425,798,806  
รวมสินทรัพย   80,406,105,694    94,164,238,386   121,552,145,473  
    
    



สวนที ่2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12-3 

    
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  

งบดุล (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

  หนวย: บาท 
  ป 2549 ป 2550 ป 2551 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

เงินฝาก – เงินบาท     40,668,116,274     35,728,808,527     58,875,780,866  
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน        
     ในประเทศ - มีดอกเบี้ย       2,566,078,459       6,402,426,150       3,951,717,928  
หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม          477,515,807          475,067,616          496,740,597  
เงินกูยืม        
     เงินกูยืมระยะสั้น     23,155,078,314     29,954,388,462     40,028,191,682  
     เงินกูยืมระยะยาว          361,700,000       8,005,054,853       4,899,301,740  
        รวมเงินกูยืม     23,516,778,314     37,959,443,315     44,927,493,422  
เจาหนี้สํานักหักบัญชี                           -                            -                            -   
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา                           -                            -                            -   
ดอกเบี้ยคางจาย          452,359,341          782,253,814          868,991,067  
หน้ีสินอื่น          986,998,807       1,178,736,950       1,097,305,714  
รวมหนี้สิน      68,667,847,002     82,526,736,372   110,218,029,594  
สวนของผูถือหุน     
ทุนจดทะเบียน     11,002,000,000     11,002,000,000     11,002,000,000  
ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว        
     หุนบุริมสิทธิ 183,500,430 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท           
    (2550: หุนบุริมสิทธิ 182,775,380 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  1,851,276,300 1,827,753,800 1,835,004,300 
     หุนสามัญ  544,617,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท           
    (2550: หุนสามัญ 544,617,120 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)  5,412,771,200   5,446,171,200 5,446,518,200 
สวนเกินมูลคาหุน     
     สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ            73,190,950            84,925,420            93,951,250  
     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ            36,500,000            36,500,000            36,500,000  
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน         (181,560,096)           38,216,329              5,575,057  
กําไรสะสม        
     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย          422,100,000          486,800,000          547,000,000  
     ยังไมไดจัดสรร       4,123,980,338       3,717,135,265       3,369,567,072 
รวมสวนของผูถือหุนของธนาคาร     11,738,258,692     11,637,502,014     11,334,115,879  
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      80,406,105,694     94,164,238,386   121,552,145,473  
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม                                                                    หนวย: บาท 
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล     
    เงินใหสินเชื่อ         940,730,182       1,046,345,614       1,215,475,030  
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน         344,948,957          371,553,848          284,769,504  
    จากการใหเชาซื้อ      2,948,289,622       4,214,182,642       4,982,758,508  
     เงินลงทุน         383,815,712          622,928,175       1,104,696,119  
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล     4,617,784,473      6,255,010,279       7,587,699,161  
คาใชจายดอกเบี้ย       
    เงินรับฝาก      2,342,037,750       2,188,784,978       1,776,545,685  
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน           73,022,977          122,132,409          150,864,971  
    เงินกูยืมระยะสั้น         172,905,654          717,812,980       1,201,737,752  
    เงินกูยืมระยะยาว         131,579,558          267,509,933          194,655,549  
        รวมคาใชจายดอกเบี้ย     2,719,545,939      3,296,240,300       3,323,803,957  
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ     1,898,238,534      2,958,769,979       4,263,895,204  
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)          280,460,484         (336,960,679)         (706,730,835) 
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    
          และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้     2,178,699,018      2,621,809,300       3,557,164,369  
รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย       
     คานายหนาคาหลกัทรัพย                          -                            -                            -   
     กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน         448,614,439          220,421,564      (1,157,527,839) 
     คาธรรมเนียมและบริการ       
        การรับรอง รับอาวัลและค้าํประกัน   6,620,546 10,203,762           10,201,047  
        การบริการการประกันภัย 388,429,507 511,193,208 673,001,138 
        อ่ืนๆ            158,553,520            119,138,601  154,858,748  
     กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต         (3,861,229)          (6,900,252)  (9,805,581)  
     รายไดอ่ืน         234,415,126          158,906,128          380,164,026  
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย        1,232,771,909        1,012,963,011            50,891,539 
              รวมรายไดสุทธิ         3,411,470,927          3,634,772,311          3,608,055,908  
คาใชจายที่มิใชดอกเบ้ีย    
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน         671,678,838          882,630,606          952,793,212  
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอปุกรณ         376,272,768          474,391,112          594,321,967  
     คาภาษีอากร           92,621,763          110,236,687          105,991,556  
     คาธรรมเนียมและบริการ         477,292,290          184,298,863          178,385,885  
     คาตอบแทนกรรมการ             7,455,000              8,050,000              7,550,000  
     คาใชจายอื่น         286,436,335          335,299,694          417,801,819  
        รวมคาใชจายท่ีมิใชดอกเบี้ย     1,911,756,994      1,994,906,962      2,256,844,439  
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย      1,499,713,933       1,639,865,349       1,351,211,469  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (386,296,372)        (346,961,822)        (147,504,191) 
กําไรสุทธิสําหรับป     1,113,417,561      1,292,903,527      1,203,707,278  
กําไรตอหุนปรับลด                    1.27 1.52                1.40 
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ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

   หนวย: บาท 
 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
 กําไรสุทธิ      1,113,417,561      1,292,903,527   
 กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   1,639,865,349      1,351,211,469  
 รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินสดรับ (จาย)        
    จากกิจกรรมดําเนินงาน        
    รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย       (133,513,400)                          -                            -   
    คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี        150,095,963         169,591,939         195,879,588  
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)       (150,029,027)        606,353,067     1,115,338,253  
    คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของเงนิลงทุน (โอนกลับ)           (5,797,556)        (13,973,134)          44,329,201  
    คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)         (34,228,347)          13,629,174           14,953,680  
    กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย       (442,816,883)      (206,448,430)     1,113,198,638  
    ขาดทุน(กําไร)ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน             3,819,200             6,900,252             9,805,581  
    กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ   -  -  - 
    กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (6,245,320) (1,127,986) (47,952,462) 
    ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ                  38,105  - - 
    ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพ่ือคา   -  - - 
    ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย         (66,448,665)          (4,452,183)        (27,885,032) 
    ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง        205,839,899  -  - 
    รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลคางรับลดลง(เพ่ิมขึ้น)         (24,958,809)  -  - 
    รายไดคางรับอ่ืนลดลง(เพ่ิมขึ้น)           30,067,039           (1,077,956)          10,174,609  
    ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)         214,257,554   - -  
    คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น            4,794,397           33,835,952             1,201,094  
 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน      
    สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน        858,291,711     2,243,096,044      3,780,254,619  
 สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง     
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน         (95,906,017)        (75,591,309) (12,498,004,809) 
    หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน        282,000,000      (682,000,000)    2,400,000,000  
    เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพ่ือคา   -  -  - 
    ลูกหนี้สํานักหักบัญชี   -  -   - 
    เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้  (12,107,313,943) (15,188,163,143) (22,679,069,458) 
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา   -     
    ทรัพยสินรอการขาย       739,202,017     1,015,039,861      1,314,014,974  
    สินทรัพยอ่ืน      (247,069,424)     378,464,571      (257,642,076) 
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                               ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

หนวย: บาท 
  ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)        
    เงินรับฝาก       6,056,853,312      (4,939,307,747)    23,146,972,339  
    รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน      (3,665,145,511)      3,836,347,691      (2,460,375,435) 
    หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม         230,228,615             (2,448,191)           21,672,981  
    เงินกูยืม       8,374,578,314     11,371,032,418       6,981,022,056  
    เจาหนี้สํานักหักบัญช ี  -  -   - 
    เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา   -  -   - 
    หนี้สินอื่น         (119,808,682)          (32,699,502)        99,030,992 
 305,910,392 (2,076,229,307) (152,123,817) 
    รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ  -      (2,958,769,979)     (4,263,895,204) 
    เงินสดรับดอกเบ้ีย  -       5,800,039,533       6,895,895,784  
    เงินสดจายดอกเบี้ย  -      (2,966,345,828)     (3,237,932,569) 
    เงินสดจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคล                           -          (158,173,748)        (277,885,230) 
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน          305,910,392      (2,359,479,329)    (1,035,941,036) 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        
 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน      (1,044,200,466)   (10,963,039,197)     (9,887,024,735) 
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือการลงทุน       2,098,733,338     10,601,207,183       8,762,827,476  
 เงินสดรับจากเงินปนผล          388,513,209          1,097,051,124          895,918,439  
เงินสดจายซื้ออุปกรณ (187,710,952) (132,603,263) (242,548,824) 
 เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  6,489,674          1,302,679        486,921,839 
 เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย (หมายเหตุ 4.4.2)   -          512,461,232           667,370,466   
 เงินสดรับจากการขายบริษัทยอย  -                           -        1,981,546,810  
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน       1,261,824,803        1,116,379,758       2,665,011,471  
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
 เงินปนผลจาย      (1,635,404,630)     (1,633,234,980)     (1,489,771,452) 
 เงินสดจายชําระคืนหุนกูและตราสารหนี้ระยะยาว   -      (4,800,000,000)                          -   
 เงินสดรับจากการออกหุนกูและตราสารหนี้ระยะยาว   -       7,884,832,583                           -   
 เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ            74,432,320            21,611,970            16,623,330  
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน      (1,560,972,310)      1,473,209,573     (1,473,148,122) 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง       
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ              6,762,885          230,110,002          155,922,313  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด          202,324,961          209,087,846          439,197,848  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด          209,087,846          439,197,848          595,120,161  
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12.1.2 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

    2549 2550 2551 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)         
อัตรากาํไรขั้นตน (%) 43.1  51.1  51.8  
อัตรากาํไรสุทธ ิ (%) 32.6  35.6  33.4  
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 9.1  11.1  10.5  
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 6.4  7.2  6.4  
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 4.4  4.5  3.5  
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 2.0  2.7  2.9  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 10.7  11.4  (0.9) 
          
อัตราสวนประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อัตราสวนรายไดดอกเบ้ียสุทธิตอสินทรัพย (%) 2.5  3.4  4.0  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%) 1.5  1.5  1.1  
อัตราการหมุนของสินทรพัย (เทา) 0.0  0.0  0.0  
          
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)         
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.8  7.1  9.7  
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 106.5  111.0  94.2  
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝาก (%) 169.4  230.4  172.4  
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม (%) 59.2  43.3  53.4  
อัตราการจายเงินปนผล (%) n.a. n.a. 54.6  
          
อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)         
อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสญูตอสนิเชื่อรวม (%) 3.6  3.0  1.6  
อัตราสวนหนี้สญูตอสินเชื่อรวม (%) 0.7  0.5  1.9  
อัตราสวนเงินใหสนิเชื่อที่หยุดรับรูรายได1 ตอสินเชื่อรวม (%) 4.5  4.0  3.4  
อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสญูตอหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (%) 83.6  76.3  62.5  
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชือ่รวม (%) 0.1  0.1  0.1  
          
อัตราสวนอืน่ๆ (Other Ratios)         
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัยเสี่ยง (คํานวณตามเกณฑ ธปท.) (%) 13.4  11.9  11.7  
1ตามคํานิยามของ ธปท.         
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

การปรบัโครงสรางการถือหุน 

          ในป 2551 กลุมทิสโก1 ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุน และมีการจัดตั้งบริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขึ้นเปน 
บริษัทใหญถือหุนในบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจสนับสนุนตางๆ แทนธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  โดยบริษัทจะเขาถือหุน
ทั้งหมดในธนาคารและบริษัทยอยอื่นๆ ตามสัดสวนที่ธนาคารถืออยูเดิม ซึ่งบริษัทไดทําการเสนอซื้อหลักทรัพยธนาคารเปนผลสําเร็จเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 
2552 โดยมีจํานวนหลักทรัพยที่มีผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยของธนาคารทั้งสิ้นรอยละ 99.51 ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดของธนาคาร และบริษัทจะ
เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนหลักทรัพยของธนาคารตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2552 เปนตนไป อนึ่ง ผลการ
ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยทั้งหมดจะรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาซื้อหุนบริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ในอัตรารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ท้ังน้ี บริษัทไดรวม บริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) เขาเปนบริษัทยอยของกลุมทิสโก และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทิสโก โตเกียว      
ลีสซ่ิง จํากัด ซึ่งผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัททิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป 
จํากัด (มหาชน) ตั้งแตส้ินป 2551 เปนตนไป 

บทวิเคราะหของฝายบริหารเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารในป 2551 ซ่ึงเปนบรษิัทยอยใน
กลุมทิสโก เทียบกับป 2550 ซึง่เปนบรษิัทใหญของกลุมทิสโก 

ภาวะตลาดเงินตลาดทุน  
ในป 2551 ภาวะตลาดเงินในประเทศมีความผันผวนคอนขางมาก ธนาคารแหงประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) จาก

รอยละ 3.25 ณ สิ้นป 2550 เปนรอยละ 3.5 และ 3.75 ในระหวางไตรมาส 3 ป 2551 เพื่อเปนการลดแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอท่ัวไปในประเทศทีป่รบัตวั
สูงขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตตนป 2551 อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนรอยละ 2.75 ในเดือนธันวาคม 2551 
ตามแนวโนมอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวลงตั้งแตชวงปลายไตรมาส 3 ป 2551ซึ่งสอดคลองกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก อีก
ทั้งยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปเฉล่ียของธนาคารพาณิชยไทยมีการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจโดยปรับขึ้นจาก
รอยละ 2.50  ณ สิ้นป 2550 เปนรอยละ 3.00 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน  2551 และปรับลดลงเปนรอยละ 2.00 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2551  

สําหรับตลาดรถยนตในป 2551 มียอดขายรถยนตใหมภายในประเทศอยูที่ 614,084 คัน ลดลงรอยละ 2.8 เม่ือเทียบกับป 2550 ซึ่งมียอดขาย
อยูท่ี 631,251 คัน การลดลงนี้สืบเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วของราคาน้ํามันในไตรมาสที่ 2 และ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาในประเทศอันมีผล
มาจากวิกฤติการเงินโลกและความไมแนนอนทางการเมืองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2551  

12.2.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 ธนาคารมีกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 1,203.71 ลานบาท ลดลงจํานวน 89.20 ลานบาท (รอยละ 6.9) อันเปนผลมาจากการลดลงรอยละ 
95.0 ของรายไดที่มิใชดอกเบี้ย เนื่องจากมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจํานวน 1,157.53 ลานบาท อยางไรก็ตาม ธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
สุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 21.3 ตามการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายยอยซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 และการปรับตัวสูงขึ้นของสวนตางอัตราดอกเบี้ย
ของเงินใหสินเชื่อ2 จากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 3.7 สําหรับรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจากธุรกิจหลักของธนาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 52.5 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได
จากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจซึ่งเพิ่มขึ้น 122.71 ลานบาท ( รอยละ 31.2) เม่ือเทียบกับป 2550 

 กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) สําหรับป 2551 เทากับ 1.40 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 1.52 
บาทในป 2550 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยของป 2551 เทากับรอยละ 10.48 เทียบกับป 2550 ที่รอยละ 11.06  

                                                                          
1 ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนแลวเสร็จ กลุมทิสโกจะประกอบดวยบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญ และมีบริษัทยอยซึ่งประกอบ
ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจสนับสนุน รวม 6 บริษัท ไดแก 1) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท ไฮเวย จํากัด 3) บริษัทหลักทรัพย  ทิสโก จํากัด 4) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 5) บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด และ 6) บริษัท ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด  
2   หลังหักคานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ 
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(1) โครงสรางรายไดของธนาคาร 

โครงสรางรายไดของธนาคารสําหรับป 2550 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี ้ 

ตารางที ่1 : โครงสรางรายไดของธนาคาร 

 ป 2550 ป 2551 เปลี่ยนแปลง  
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน YoY 

ประเภทของรายได (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) 
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล      

เงินใหสินเชื่อ 1,046.35  26.3  1,215.48  28.2  16.2  
รายการระหวางธนาคาร 371.55  9.4  284.77  6.6  (23.4) 
เงินใหเชาซื้อและสญัญาเชาการเงิน 4,214.18  106.1  4,982.76  115.5  18.2  
เงินลงทุน 622.93  15.7  1,104.70  25.6  77.3  
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 6,255.01  157.5  7,587.70  175.9  21.3  
คาใชจายดอกเบี้ย (3,296.24) (83.0) (3,323.80) (77.0) 0.8  

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 2,958.77  74.5  4,263.90  98.8  44.1  
รายไดที่มใิชดอกเบีย้      

กําไรจากเงินลงทนุ 220.42  5.5  (1,157.53) (26.8) n.a. 
คาธรรมเนียม 640.54  16.1  838.06  19.4  30.8  
อื่น ๆ 152.01  3.8  370.36  8.6  143.6  

รวมรายไดที่มใิชดอกเบี้ย 1,012.96  25.5  50.89  1.2  (95.0) 
รายไดรวมกอนหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 3,971.73  100.0  4,314.79  100.0  8.6  

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (361.15)   (780.73)    
รายไดจากหนี้สูญ 24.19    74.00      

รายไดรวมหลังหกัหนี้สูญ 
และหนี้สงสัยจะสญู 3,634.77    3,608.06      
คาใชจายดาํเนินงาน (1,994.91)   (2,256.84)     
กําไรกอนภาษีเงินได 
และสวนของผูถือหุนสวนนอย 1,639.87    1,351.21      
ภาษีเงินได (346.96)  (147.50)   
กําไรสุทธ ิ 1,292.90    1,203.71      

 

(2) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ

รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ มีจํานวน 4,263.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,305.13 ลานบาท (รอยละ 44.1) เมื่อเทียบกับป 2550 โดยที่
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล มีจํานวน 7,587.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,332.69 ลานบาท (รอยละ 21.3)  ในขณะที่คาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 27.56 ลาน
บาท (รอยละ 0.8) เปน 3,323.80 ลานบาท ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
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ธนาคารสามารถเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบี้ยของเงินใหสินเชื่อจากรอยละ 3.5 เปนรอยละ 3.7 ไดจากความสามารถในการปรับสัดสวน
ของสินทรัพย และหนี้สิน ใหสอดคลองกับภาวะอัตราดอกเบี้ย  โดยธนาคารมีกลยุทธในการขยายตัวในธุรกิจสินเชื่อท่ีมีผลตอบแทนสูง ภายใตการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ในขณะที่ตนทุนเงินทุนลดลง จากการขยายฐานเงินฝากลูกคารายยอยผานการออกผลิตภัณฑเงินฝากซึ่งหลากหลายตรงกับความ
ตองการของลูกคา โดยมีอัตราการเติบโตของเงินฝาก1สูงถึงรอยละ 50.6 

ตารางที ่2 :  สวนตางอัตราดอกเบี้ย 
ป 2550 ป 2551   
(รอยละ) (รอยละ) 

     อัตราผลตอบแทนของเงินใหสินเชือ่   
     (Yield on loans) 

7.6 7.3 

     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 4.1 3.6 

    สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread) 3.5 3.7 
 

(3) รายไดทีม่ิใชดอกเบี้ย 

ธนาคารมีรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียจํานวน 1,208.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 415.88 ลานบาท (รอยละ 52.2) ตามการ
เพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจประกันชีวิตธนกิจซึ่งเพิ่มข้ึน 122.71 ลานบาท (รอยละ 31.2) เมื่อเทียบกับป 2551 อยางไรก็ตาม รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย
โดยรวมลดลงจํานวน 962.07 ลานบาท (รอยละ 95.0) เนื่องจากมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนจํานวน  1,157.53 ลานบาท 

(4) คาใชจายการดําเนินงาน 

 สําหรับคาใชจายที่มิใชดอกเบ้ียในป 2551 มีจํานวน 2,256.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 261.94 ลานบาท (รอยละ 13.1) 
สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานซึ่งผันแปรตามรายไดที่เพิ่มขึ้นและคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณจากการลงทุนในระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

(5) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธิในป 2551 มีจํานวน 706.73 ลานบาท เทียบกับ 336.96 ลานบาท ในป 2550 ทั้งน้ีมีการรับ
คืนเงินจากรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2551 เปนรายไดจากหนี้สูญจํานวน 74.00  ลานบาท เทียบกับ 24.19 ลานบาทในป 2550 

(6) ภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

ธนาคารมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 จํานวน 147.50 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 10.9 เทียบกับอัตราภาษี
รอยละ 21.2 ในป 2550 

12.2.2 ฐานะการเงิน  

(1) สินทรัพย  

สินทรัพยรวมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 121,552.15 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,387.90 ลานบาท (รอยละ 29.1) 
จากการเติบโตอยางแข็งแกรงของเงินใหสินเชื่อจาก 82,321.85 ลานบาท เปน 101,530.93 ลานบาท (รอยละ 23.3) และการเพิม่ขึน้ของสภาพคลองระยะ
สั้นจํานวน 12,497.43 ลานบาท จากการระดมทุนอยางตอเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในอนาคต  

 

                                                                          
1 เงินฝาก รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนฐานลูกคาเงินฝากปกติของธนาคาร 



สวนที ่2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12-11 

ตารางที ่3: โครงสรางสินทรพัย 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนเงิน    สัดสวน  จํานวนเงิน    สัดสวน  

สินทรัพย (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  เงินสด 439.20 0.5  595.12 0.5  35.5  
  รายการระหวางธนาคารและตลาดเงนิ 650.91 0.7  13,148.34 10.8  1,920.0  
  หลักทรพัยซือ้โดยมีสัญญาขายคืน 2,400.00 2.5  0.00 0.0  (100.0) 
  เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 1,295.97 1.4  2,620.98 2.2  102.2  
  เงินลงทุนในตราสารทุน 3,304.72 3.5  1,741.64 1.4  (47.3) 
  เงินลงทุนในบรษิทัยอย 2,966.66 3.2  96.06 0.1  (96.8) 
  สินเชื่อธรุกิจ 15,616.55 16.6  19,488.07 16.0  24.8  
  สินเชื่อรายยอย 62,474.60 66.3  74,815.21 61.5  19.8  
  สินเชื่ออื่น 4,230.71 4.5  7,227.64 5.9  70.8  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมลูคา
จากการปรับโครงสรางหนี ้ (2,465.46) (2.6) (1,604.48) (1.3) (34.9) 
  สินทรพัยอ่ืน 3,250.38 3.5  3,423.55 2.8  5.3  
รวมของธนาคาร 94,164.24 100.0  121,552.16 100.0  29.1  

 

 เงินลงทนุ 

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลคา 4,458.68 ลานบาท  ลดลงรอยละ 41.1 จากสิ้นป 2550 เน่ืองจากเงินลงทุนในบริษัท
ยอยลดลงรอยละ 96.8 เปน 96.06 ลานบาท การลดลงอยางมากนี้เปนผลมาจากการปรับโครงสรางผูถือหุนระหวางป 2551 นอกจากนี้เงินลงทุนในตรา
สารทุนก็ลดลงรอยละ 47.3 เปน 1,741.64 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากการปรับสัดสวนการลงทุนตามสภาวการณของตลาดทุน ในขณะที่เงินลงทุนในตรา
สารหนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 102.2 เปน 2,620.99 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของตราสารหนี้ระยะสั้น 

 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้  

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นป 2551 มีจํานวน  101,530.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19,209.07 ลานบาท (รอยละ 23.3) ตามการ
เติบโตของสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายยอย ท้ังนี้ สัดสวนเงินใหสินเชื่อของทั้งกลุม แบงออกเปน สินเชื่อรายยอยรอยละ 73.7 สินเชื่อธุรกิจรอยละ 19.2 
และสินเชื่ออื่นๆ รอยละ 7.1 ท้ังน้ี รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจมีปรากฏดังตารางตอไปนี้ (รายละเอียดเงินใหสินเชือ่จาํแนกตาม
ระยะเวลาที่เหลือแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.6.2) 
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ตารางที ่4 : รายละเอียดของเงินใหสินเชื่อจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปล่ียนแปลง  
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน     สัดสวน (รอยละ) 

ประเภทธรุกิจ (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   
  การผลิตและการพาณชิย         7,821.51                   9.5        7,342.21  7.2 (6.1) 
  อสังหารมิทรัพยและการกอสราง       5,041.33                  6.1          8,807.72  8.7 74.7  
  สาธารณูปโภคและการบริการ        2,648.16                   3.2          3,212.80  3.2 21.3  
  การเกษตรและเหมืองแร            105.55                   0.1             125.35  0.1 18.8  
รวมสินเช่ือธุรกิจ    15,616.55              19.0      19,488.07  19.2 24.8  
  สินเชื่อเชาซ้ือ       60,586.71                 73.6        73,109.19  72.0 20.7  
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ         1,887.89                   2.3          1,706.03  1.7 (9.6) 
รวมสินเช่ือรายยอย     62,474.60              75.9      74,815.21  73.7 19.8  
สินเชื่ออื่นๆ       4,230.71               5.1        7,227.64  7.1 70.8  
รวมของธนาคาร     82,321.85            100.0     101,530.93  100.0 23.3  

 

 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  

                 ธนาคารมีการบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพดวยเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอันทันสมัย และมี
การติดตามชําระหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ และตัดจําหนายหนี้สูญท่ีรัดกุม จึงสงผลใหอัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมของธนาคาร 
ลดลงมาจากรอยละ 3.9 ณ สิ้นป 2550 มาอยูที่รอยละ 2.5 โดยมีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อรายยอยในอัตราเทากับรอยละ 2.0 และหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจในอัตรารอยละ 3.1 หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดทั้งหมดมีจํานวน 2,566.08 ลานบาท ลดลง 665.44 ลานบาท (รอยละ 20.6)  

ตารางที ่5:   หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจาํแนกตามประเภทสินเชื่อ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 

รอยละของ จํานวนเงิน รอยละของ จํานวนเงิน 
ประเภทธรุกิจ สินเชื่อ (ลานบาท) 

สัดสวน
(รอยละ) สินเชื่อ (ลานบาท) 

สัดสวน
(รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

  การผลิตและการพาณชิย              5.6         435.13          13.5               1.4         102.22  4.0 (76.5) 
  อสังหารมิทรัพยและการกอสราง            14.2         717.70  22.2 4.9        435.09  17.0 (39.4) 
  สาธารณูปโภคและการบริการ              1.2           32.33  1.0 2.1          68.93  2.7 113.2  
  การเกษตรและเหมืองแร              0.3             0.35  0.0 0.2            0.25  0.0 (30.0) 
รวมสินเช่ือธุรกิจ            7.6     1,185.51  36.7 3.1       606.49  23.6 (48.8) 
  สินเชื่อเชาซื้อ              1.5         896.28  27.7 1.8     1,303.81  50.8 45.5  
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ            12.1         229.07  7.1 11.0        187.94  7.3 (18.0) 
รวมสินเช่ือรายยอย            1.8    1,125.36  34.8 2.0    1,491.76  58.1 32.6  
อ่ืนๆ          21.8        920.66  28.5 6.5       467.84  18.2 (49.2) 
รวมของธนาคาร            3.9   3,231.52  100.0 2.5    2,566.08  100.0 (20.6) 
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 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรบัมลูคาจากการปรบัโครงสรางหนี ้

                 ธนาคารใชวิธีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับพอรตสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต ตามหลักเกณฑ Basel II  ดวยวิธี 
Collective Approach ซ่ึงจะตั้งสํารอง ตามคาประมาณการความสูญเสียที่นาจะเกิดขึ้นจากขอมูลสถิติหน้ีเสียของพอรตสินเชื่อในอดีตประกอบกับ
การปรับปรุงขอมูลใหเขากับสถานการณลาสุดในปจจุบัน โดยธนาคารมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้ท้ังส้ินจํานวน 1,604.48  ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.5 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้น
จํานวน 1,337.89 ลานบาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญทั่วไปจํานวน 266.59 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 
1,270.58 ลานบาท ตามนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน 

 สินทรัพยรอการขาย 

สินทรพัยรอการขายสุทธิ ลดลงจาก วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปน 1,003.25 ลานบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 จากการจาํหนาย
สินทรพัยรอการขายจํานวนหนึ่งใหแกบรษิัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จาํกัด (มหาชน) ตามแผนการปรับโครงสรางการถอืหุนของกลุมทิสโก  

(2) หนี้สิน 

หน้ีสินรวมของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 110,218.03 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,691.29 ลานบาท (รอยละ 33.6) 
จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจํานวน 33,220.78 ลานบาท (รอยละ 50.6) 

ตารางที ่6:   รายละเอียดของหนี้สินจาํแนกตามประเภท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน สัดสวน หนี้สิน 

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

เงินฝากรวม 65,683.20            79.6  98,903.97            89.7  50.6 
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,402.43 7.8 3,951.72 3.6 (38.3) 
เงินกูยืมระยะยาว     8,005.05  9.7     4,899.30  4.4 (38.8) 
อื่น ๆ      2,436.06  3.0     2,463.04  2.2 1.1  

รวมของธนาคาร 82,526.74 100.0 110,218.03 100.0 33.6 
 

(3) สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 11,334.12 ลานบาท  และมีมูลคาตามบัญชีของธนาคารเทากับ 15.57 บาทตอ
หุน ซึ่งลดลง 0.43 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 2.7 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรท่ีลดลงรอยละ 6.9 จากป 2550 ทั้งนี้ ธนาคารมีหุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 
728.15 ลานหุน แบงเปนเปนหุนสามัญจํานวน 544.65 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 183.50 ลานหุน 

(4)    รายการนอกงบดุลและภาระผูกพัน 

ธนาคารมีรายการนอกงบดุลและภาระผูกพันซึ่งประกอบดวย การรับอาวัลต๋ัวเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน และภาระผูกพันอ่ืน  
ในป 2550 และ 2551 จํานวน 3,501.17 ลานบาท และ 6,295.47 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นในป 2551 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของการ 
ค้ําประกันอื่นๆ รายละเอียดภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแสดงในหมายเหตุประกอบงบ ขอ 3.30 
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12.2.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธรุกิจ 

 เงินใหสินเชื่อ 

เงินใหสินเชื่อของธนาคาร ณ สิน้ป 2551 มีจํานวน  101,530.93 ลานบาท เพิ่มข้ึน 19,209.07 ลานบาท (รอยละ 23.3) ตามการ
เติบโตของสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายยอย ท้ังน้ี สัดสวนเงินใหสินเชื่อแบงออกเปน สินเชื่อรายยอยรอยละ 73.7 สินเชื่อธรุกิจรอยละ 19.2 และสินเชือ่
อื่นๆ รอยละ 7.1 

 สินเช่ือธุรกิจ 

สินเชื่อธรุกิจของธนาคารมีมูลคา 19,488.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,871.52 ลานบาท (รอยละ 24.8) จากสิน้ป 2550 โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อในกลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง กลุมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและบริการ และกลุมการเกษตรและเหมืองแร   

 สินเช่ือรายยอย 

สินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนตรอยละ 97.7  และสินเชื่อเพื่อการเคหะรอยละ 2.3 โดยมูลคาของสินเชื่อเชาซื้อมี
จํานวน 73,109.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12,522.48 ลานบาท (รอยละ 20.7) เม่ือเทียบกับสิ้นป 2550 โดยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติใหมมีจํานวน 
41,448.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,432.18 ลานบาท (รอยละ 12.0) เม่ือเทียบกับป 2550 สวนยอดขายรถยนตใหมภายในป 2551 อยูท่ี 614,084 คัน ลดลง
รอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปกอนท่ี 631,251 คัน สงผลใหอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารตอปริมาณการจําหนายรถยนตใหม
เฉล่ีย (Penetration Rate) ในป 2551 อยูที่รอยละ 10.2 ซ่ึงยังอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยในป 2550 ท่ีรอยละ 9.4 

 เงินฝาก 

เงินฝากรวมมีจํานวน 98,903.97 ลานบาท เพิ่มข้ึน 33,220.78 ลานบาท (รอยละ 50.6) จากสิ้นป 2550 โดยสัดสวนเงินฝาก
ประเภทเงินฝากออมทรัพยและเผ่ือเรียกตอยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.7 จากรอยละ 6.5 

ตารางที ่7: รายละเอียดโครงสรางเงินฝาก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 เปลี่ยนแปลง  
จํานวนเงิน สัดสวน จํานวนเงิน     สัดสวน (รอยละ) 

ประเภทเงินฝาก (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)   
จายคืนเม่ือทวงถาม     2,103.97  3.2          6,467.62  6.5 207.4  
ออมทรัพย     2,157.76  3.3          5,140.40  5.2 138.2  
จายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลา   28,089.72  42.8          4,043.74  4.1 (85.6) 
บัตรเงินฝาก        994.30  1.5        43,221.62  43.7 4,246.9  
ต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงิน     2,383.05             3.63                2.40              0.00  (99.9) 
เงินกูยืมระยะสั้น 29,954.4  45.6      40,028.19  40.5 33.6  
เงินฝากรวม   65,683.20  100.0      98,903.97  100.0 50.6  

 

อัตราสวนเงินใหสนิเชื่อตอเงินฝากเทากับรอยละ 102.7 ลดลงจากรอยละ125.3 ณ ส้ินป 2550 จากการขยายตวัอยางแข็งแกรงของฐาน
เงินฝากลูกคารายยอยและการเพิ่มขึ้นของสภาพคลองระยะสั้น. 
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12.2.4 สภาพคลอง 

ธนาคารมีเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 595.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 155.92 ลานบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมา
จากกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,665.01 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการไดรับเงินจากการขายบริษัทยอย ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 1,473.15 ลานบาทซึ่งใชไปสําหรับการจายเงินปนผล และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,359.48 ลานบาท  

12.2.5 แหลงที่มาและใชไปของเงินทนุ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงินรวม ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 110,218.03 ลานบาท และสวนของผูถือหุน
จํานวน 11,334.12 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 9.7 โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินฝากคิดเปน
สัดสวนรอยละ 89.7 ของแหลงเงินทุน สําหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน และเงินกูยืมนั้น มีสัดสวนรอยละ 3.6 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ 

ธนาคารมีแหลงใชไปของเงินทุนหลัก คือ เงินใหสินเชื่อ ซึ่งมีจํานวน 101,530.93 ลานบาท ณ สิ้นป 2551 ทําใหอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงิน
ฝากของธนาคารคิดเปนรอยละ 102.7 นอกจากนี้ยังไดนําเงินทุนไปลงทุนในรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
และเงินลงทุนในหลักทรัพย 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัเงินฝากและเงนิใหสินเชือ่อยูในสวนที่ 2 หัวขอท่ี 1 ปจจยัความเสี่ยง ขอ 1.3 ความเสีย่งดานสภาพคลอง 

12.2.6  เงินกองทุน 

เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารทิสโก ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ยังอยูในระดับที่เพียงพอตอการ
ขยายตัวในอนาคต โดยฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารเมื่อคิดคํานวณตามเกณฑของ Basel II ไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 12.81 ณ สิ้นป 
2550 มาอยูที่รอยละ 11.71 ณ สิ้นป 2551 ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินใหสินเชื่อ โดยเงินกองทุนขั้นที่ 1  ตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารลดลง
จากรอยละ 12.41 ณ สิ้นป 2550 มาอยูที่รอยละ 11.23 ณ ส้ินป 2551 โดยอัตราสวนการดํารงเงินกองทุนดังกลาวยังคงสูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8.50 
และ 4.25 ท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศ 

ณ สิ้นป 2551 ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสวนใหญประกอบดวยความเสี่ยงจากทางดานเครดิต ซึ่งมาจากการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องของสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซ้ือเปน 73,109.19 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.7 และสินเชื่อธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้นเชนกันในอัตรารอยละ 24.8 เปน 
19,488.07 ลานบาท ในขณะที่หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเชาซ้ือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.5 ณ สิ้นป 2550 เปนรอยละ 1.8  

ความเสี่ยงทางดานตลาดของธนาคารเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้เปนผลจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นระหวางป ในขณะที่มูลคา
ตราสารทุนปรับตัวลดลงจากการปรับฐานะการลงทุนของธนาคารและความผันผวนของปจจัยดานตลาดการเงินโลก รวมถึงปจจัยดานการเมือง
ภายในประเทศ จาก 3,304.72 ลานบาท มาเปน 1,741.64 ลานบาท หรือรอยละ 47.3 

ในขณะเดียวกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนผลจากการเพิ่มสูงขึ้นของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ความ
แตกตางของสินทรัพยและหนี้สินตอความออนไหวของอัตราดอกเบี้ย (BPV) ไดเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นป 2550และความแตกตางของระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ
การปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน (Duration) เพิ่มสูงขึ้นอยูในชวงประมาณ12 เดือน ซึ่งยังอยูในระดับท่ีธนาคารสามารถบริหารจัดการได 
โดยการปรับตัวของความแตกตางของสินทรัพยและหนี้สิน เน่ืองมาจากธนาคารมีสัดสวนของเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพยเพิ่มมากขึ้น
โดยเงินฝากของธนาคารทั้งสองประเภทนี้จะไมมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากนัก 
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 ตารางที ่9:   อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรพัยเสี่ยง 
 31 ธันวาคม 2550 

(รอยละ) 
31 ธันวาคม 2551 

(รอยละ) 
   เงินกองทุนขั้นท่ี 1 12.41 11.23 
   เงินกองทุนทัง้สิ้น 12.81 11.71 

 
 

ตารางที ่10:   ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบีย้ของสินทรัพยและหนี้สิน และผลกระทบ 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการ
ปรับอัตราดอกเบี้ย (ป) 

การเปล่ียนแปลงของรายไดดอกเบี้ยสุทธิใน 
1 ปตอการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นรอยละ 1 

(ลานบาท) 
ประเภทกองทนุ 

ป 2550 ป 2551 ป 2550 ป 2551 
สินทรพัย 1.43 1.36 292.05 456.67 
หนี้สิน 0.50 0.35 (498.14) (695.66) 
ความแตกตางสุทธิ (Gap) 0.93 1.01 (206.09) (238.99) 

 
 
12.2.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(1) คาตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)  

ธนาคารจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บรษิัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมาเปนจาํนวนเงินรวม 
2,990,000 บาท  

(2) คาบริการอ่ืน (non-audit fee)  

ธนาคารจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และการ
ใหบริการดานภาษีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 230,000 บาท 

12.2.8  อันดับความนาเชือ่ถือ  

    ธนาคารไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งลาสุด ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2551  ไดประกาศ
ยืนยันคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Ratings) ท่ี ‘A(tha)’ ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” และอันดับเครดิต
ภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1(tha)’ อันดับเครดิตดังกลาวสะทอนถึงความสามารถในการทาํกาํไร ความเชือ่มั่นในคุณภาพสินทรพัย และฐานะเงนิกองทุนที่
แข็งแกรงของธนาคาร ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือโดย ฟทช เรทต้ิงส มีดังนี ้

 
วันท่ีประกาศผลอันดับเครดิต 

ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating) 
17 กรกฎาคม 2549 20 มีนาคม 2550 20 ตุลาคม 2551 

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น 
แนวโนมอันดับเครดิต 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 

A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 

 A (tha) 
F1 (tha) 

มีเสถียรภาพ 
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นอกจากนี ้บรษิทั ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด ยังไดประกาศอันดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A(tha) ใหแกหุนกูชดุเดิมประเภท
ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน จํานวน 2 ชุด ครบกําหนดไถถอนป 2553 มูลคา 3,000 ลานบาท และครบกาํหนดไถถอนป 2555 มูลคา 1,000 ลาน
บาท และประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A-(tha) แกหุนกูประเภทดอยสิทธแิละไมมีหลักประกนั ครบกาํหนดไถถอนป 2562 มูลคา 
2,000 ลานบาท  

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต 
ผลอันดับเครดิต 

27 ธ.ค. 2549 9 พ.ย.2550 20 ต.ค. 2551 9 ธ.ค. 2551 
จัดอันดับโดย ทริสเรทติ้ง ทริสเรทต้ิง  ฟทช เรทติ้งส  ฟทช เรทติ้งส 
หุนกูไมมีประกัน 
TSCO077A: หุนกูไมมีประกัน 2,000 ลานบาท ไถถอนป 2550/1 
TSCO077B: หุนกูไมมีประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2550/1 
TSCO070A: หุนกูไมมีประกัน 1,800 ลานบาท ไถถอนป 2550/1 
TSCO105A: หุนกูไมมีประกัน 3,000 ลานบาท ไถถอนป 2553/2 
TSCO125A: หุนกูไมมีประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2555/2 
TISCO192A: หุนกูดอยสิทธิ 2,000 ลานบาท  ไถถอนป 2562/3  
                      ซ่ึงผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนกอนกําหนด 
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A-(tha) 

/1 ไถถอนแลวในป 2550 
/2 ออกและเสนอขายในป 2550 
/3 ออกและเสนอขายในป 2552 
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13. ขอมูลอื่น 

13.1  ความรบัผิดชอบตอสังคม 

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมอันเปนหลักการสําคัญที่กลุมทิสโกปลูกฝงใหแกพนักงาน จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่
ชัดเจนของกลุมทิสโกแลว กลุมทิสโกยังไดตั้งปณิธานที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชนตางๆ อยางตอเนื่องเปน
รูปธรรม และมุงเนนใหพนักงานมีสวนรวมอยางสําคัญในกิจกรรมตางๆ ท้ังในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน รวมถึงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมแตละโครงการมีการตั้งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบัติการ
และติดตามผลอยางตอเน่ืองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

กลุมทิสโกใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตั้งแตความรับผิดชอบตอผูถือหุน ลูกคา 
ตลอดจนพนักงาน และสังคมโดยรวม ตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษา
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อนําสังคมไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน หัวใจสําคัญของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่กลุมทิสโกยึดเปนแนวทางปฏิบัติมา
ตลอดระยะเวลา 40 ป มี 4 ประการ คือ  

1. จริยธรรมทางธรุกิจ 
2. การดาํเนินการอยางตอเน่ืองจากใจและจิตวิญญาณขององคกร 
3. การเนนสงัคมในองคกรเปนจุดเริ่มตนกอนแลวจึงขยายไปยังสังคมวงกวาง  
4. การใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม  

13.2  นโยบายทั่วไปเกี่ยวกับหนาที่และความรบัผิดชอบตอสังคม  

กลุมทิสโกตระหนักดีวาความสําเร็จขององคกรมิไดวัดจากความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของผลประกอบการ และตัวเลขทางการเงิน
เทาน้ัน หากยังรวมถึงการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีสวนชวยเหลือสนับสนุนชุมชนรวมทั้งผูดอยโอกาสในสังคมให
ไดพัฒนาและพึ่งพาตนเองได ทั้งน้ี เพราะรากฐานที่มั่นคงทางสังคมเปนปจจัยสําคัญของการเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ันองคกรตองดําเนินธุรกิจควบคูไป
กับการแสดงความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

นอกเหนือจากการยึดม่ันจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีผานการกําหนดนโยบายดานการกํากับควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลการปฏิบัติผานคณะผูบริหารแลว คณะกรรมการกลุมทิสโกยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรมีสวนรวม
ชวยเหลือสังคม ใหคําแนะนําและติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกป  นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนใหกลุมทิสโกเขารวมโครงการสาธารณประโยชนอื่นๆ รวมท้ังสนับสนุนใหสาขาของบริษัทยอยในกลุมที่กระจายอยูในเขตภูมิภาคเขาไปมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินโดยเนนกิจกรรมพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังนี้ โครงการทั้งหมดที่ดําเนินการลวนเปนโครงการระยะยาวที่ไดกระทําอยาง
ตอเนื่องและติดตามผลเปนประจําทุกป 

กลุมทิสโกไดยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 9.5 การกํากับดูแลกิจการ ของหัวขอที่ 9 การ
จัดการ) เนื่องจากกลุมทิสโกมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่
แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวน และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายสงเสริม
ความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงทางธุรกิจท่ียั่งยืน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียดังตอไปนี้  

ผูถือหุน  กลุมทิสโกใหความสําคัญถึงสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุน โดยมีเจตนารมณที่จะตอบแทนความไววางใจที่ไดรับจากผูถือหุน
ดวยผลประกอบการที่ดี พัฒนาคุณภาพบริการ ขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางมั่นคง และใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนเองอยางเต็มที่ เชน 
การนําวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) มาใชในการแตงต้ังกรรมการ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถใชสิทธิในการ
เสนอและแตงตั้งกรรมการได (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 9.5 การกํากับดูแลกิจการ ของหัวขอที่ 9 การจัดการ) 
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ลูกคา กลุมทิสโกมีนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเน่ือง พรอมกับมุงเนนที่การรวมศูนยที่ลูกคาอยางเต็ม
รูปแบบ (Fully customer centric organization) ดวยความมุงม่ันที่จะเพิ่มคุณคาการบริการใหแกลูกคาอยางสูงสุด โดยแบงธุรกิจหลักออกเปน 3 กลุม 
ไดแก สายธุรกิจบริการธนกิจลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สายธุรกิจบริการลูกคาธนบดีธนกิจและบริการจัดการกองทุน และ
สายธุรกิจบริการพาณิชยธนกิจและและวาณิชธนกิจ  

สําหรับผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของกลุมทิสโกนั้นไมสงผลเสียตอสวนรวมแตอยางใด โดยธนาคารทิสโกไมไดเปดใหบริการสินเชื่อสวน
บุคคล หรือบัตรเครดิต อันอาจเปนการสนับสนุนใหเกิดการใชจายที่ไมจําเปนและสรางภาระหนี้สิน และยังไมมีนโยบายใหบริการดังกลาว บริการสินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคของธนาคารจึงเปนบริการแกลูกคาท่ีมีความตองการทางดานที่อยูอาศัย ยานพาหนะ และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เปนหลัก นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมีบริการรับฝากเงินและการลงทุน เพื่อกระตุนใหเกิดการออมและการสงทุนในระยะยาวเพื่อชวยใหเกษียณอายุโดยมีเงินสะสมไวใชจายอยาง
ไมยากลําบาก ทั้งนี้ บริการดานการลงทุนจะมีเจาหนาที่ใหความรู และมีการอบรมสัมมนาเปนประจําเพื่อใหคําแนะนําแกลูกคาใหเกิดความเขาใจอยาง
ถองแท   

นอกจากนี้ ในการใหบริการทางการเงินของกลุมทิสโกยึดหลักการทําความรูจักลูกคา (Know Your Customer) และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (CDD- Customer Due Diligence) อยางเหมาะสมในแตละระดับความเสี่ยงเปนหลักปฏิบัติ อาทิ ในป 2551 ธนาคารทิสโกได
ออกผลิตภัณฑใหม อันไดแก บัตรทิสโกเพิรส ซึ่งเปนท้ังบัตรเอทีเอ็มและบัตรสมารทเพิรสในใบเดียว เพื่อเพิ่มทางเลือกใหลูกคาสะดวกและประหยัดใน
การทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อความสะดวกในการรับการฝาก-ถอน-โอน เงิน ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ, เครื่อง ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศ 
และที่ทําการไปรษณียท่ัวประเทศ รวมถึงยังไดริเริ่มนวัตกรรมใหมของการใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  ดวยเครื่อง e-Money ATM หรือ ETM ซึ่งเปน
เครื่องใหบริการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสครบวงจร ทั้งฝาก-ถอน-โอน-จาย อยางสมบูรณเปนแหงแรก โดยผูถือบัตรสามารถเติมมูลคาเงินลงบัตรทิสโก
เพิรสผานเครื่อง ETM ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใชบัตรชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสด ทั้งนี้ เน่ืองจากธนาคารเลง็เหน็วา
แนวโนมธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะสําหรับลูกคารายยอย ทั้งบัตรทิสโกเพิรส และเครื่อง ETM 
จึงถือเปนนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมที่ทางธนาคารพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังมุงเนนหลักปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาการใหบริการทางการเงินตางๆ ของกลุมทิสโกไมเปนการสงเสริมกิจการที่ขัดตอ
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

คูคาและเจาหนี้ กลุมทิสโกปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาและเจาหนี้ของกลุมทิสโกอยางเปนธรรมและเสมอภาค กลุมทิสโกไมรับ
หรือใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาและเจาหนี้ 

คูแขง  กลุมทิสโกดําเนินธุรกิจดวยหลักการแขงขันท่ีเปนธรรมและมีจริยธรรม 

พนักงาน กลุมทิสโกตระหนักถึงคุณคาและความพรอมทุมเทเพื่อผลงานที่ดีของพนักงาน โดยสนับสนุนการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการท่ีสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุมทิสโกใชระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ม่ันใจไดวาความทุมเทของพนักงานจะไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมเมื่อองคกรบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและ
เสมอภาค 

นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธอันดีกับแรงงาน และถือวาการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 
ดังนั้นจึงมีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการเรียนรูของพนักงานทุกคน พนักงานแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบตอการพัฒนาทาง
วิชาชีพของตน กลุมทิสโกสนับสนุนใหพนักงานแสดงจุดมุงหมายและความคาดหวังดวยการพูดคุยอยางเปดเผยผานระบบการบริหารผลงาน เปดโอกาส
และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณที่เหมาะสม ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคคล โดยมุงเนนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสูงสุดแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกรในขอ 9.8 บุคลากร ของหัวขอท่ี 9 การจัดการ) 

กลุมทิสโกเปดกวางสําหรับการพัฒนาและความกาวหนาในวิชาชีพทุกระดับชั้นท้ังภายในหนวยธุรกิจเดียวกันและขามหนวยงาน โดยการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มุงเนนการฝกอบรมในเชิง “การเรียนรูอยางตอเนื่อง” เพื่อใหเกิดผลดานพฤติกรรมที่คาดหวังอยางชดัเจน ซึง่จะฝกอบรม
พนักงานใน 3 ลักษณะคือ 
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1. การฝกอบรมความรูและทักษะเฉพาะดาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามประเภทธุรกิจ 
2. การฝกอบรมท่ัวไป เพื่อใหพนักงานสามารถเรียนรูและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทิสโกไดอยางรวดเร็ว 
3. การฝกอบรมทักษะและความสามารถที่องคกรตองการ 

 โดยในป 2551 กลุมทิสโกโดยฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดจัดการฝกอบรมใหพนักงานของบริษัทในเครืออยางตอเนื่อง ตลอดทั้งป โดยเปน
การฝกอบรมโดยบริษัท จํานวน 177 หลักสูตร รวม 1,280 ชั่วโมง และการฝกอบรมของหนวยงานภายนอก จํานวน 281 หลักสูตร รวม  3,921.50 ชั่วโมง 
รวมการฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 458 หลักสูตร รวม 4,751.50 ช่ัวโมง 

สังคม กลุมทิสโกตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมโดยดําเนินกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจ โดยใหความสําคัญดานการศึกษาและชวยเหลือผูดอยโอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางยั่งยืน รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดวย 

สิ่งแวดลอม กลุมทิสโกมีนโยบายสนับสนุนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรอยาง
สมํ่าเสมอ โดยสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

 สําหรับแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ รวมท้ังคูแขง กลุมทิสโกไดกลาวถึงรายละเอียดไวในขอ 9.5 
การกํากับดูแลกิจการ ของหัวขอท่ี 9 การจัดการ ดังน้ันในหัวขอที่ 13 น้ีจะเนนถึงแนวคิดในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

13.3  สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในป 2551 

กลุมทิสโกใหความสําคัญกับโครงการระยะยาวที่จะมีสวนชวยพัฒนาสังคมไดอยางยั่งยืน กิจกรรมหลักท่ีกลุมทิสโกใหการสนับสนุนมาอยาง
ตอเนื่องไดแก การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน สงเสริมผูดอยโอกาสในชุมชนใหพัฒนาศักยภาพใหสามารถพึ่งพาตนเองได สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. กิจกรรมชวยเหลือสังคม 

1.1 มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล (TISCO Foundation for Charity) 

เพื่อสืบสานปณิธานในการชวยเหลือสังคมใหเกิดผลเปนรูปธรรม    ทิสโกไดกอตั้งมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล  (TISCO Foundation for Charity) 
(“มูลนิธิทิสโกฯ”) ขึ้นในป 2525 เพื่อดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะยาว และตั้งแตน้ันเปนตนมา ทิสโกไดดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมผานการ
ดําเนินงานของมูลนิธิทิสโกฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ  

1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยทั่วประเทศ 
2. เพื่อสนับสนุนดานคารักษาพยาบาลแกผูปวยอนาถา และทุพพลภาพดวยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณตางๆ  
3. เพื่อชวยเหลือบุคคลผูขาดแคลนทุนทรัพยในการประกอบวิชาชีพใหมีโอกาสพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว โดยไมจํากัดเชื้อชาติและศาสนา  
4. เพื่อรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห 

ทุนทรัพยที่ใชในกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ นํามาจากดอกผลที่ไดรับในแตละปของเงินกองทุน (Capital Fund) อยางไรก็ตาม เพียงดอกผลของ
เงินกองทุนยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ  ทุนทรัพยสวนใหญจึงไดรับการบริจาคจากกลุมทิสโก โดยในป 
2551 กลุมทิสโกบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิทิสโกฯ ในโอกาสตางๆ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 19,537,601 บาท  
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สรุปยอดเงินบริจาคทุนการศึกษา
มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล
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สรุปยอดเงินบริจาคทุนประกอบอาชีพ
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สรุปยอดเงนิบริจาคทุนทุกประเภทของมูลนธิิทิสโกเพ่ือการกุศล (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 
2550 13,065,000 12,000 18,242 13,095,242 
2551 19,411,000 101,601 25,000 19,537,601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของมูลนิธิทิสโกฯ ในป 2551 ไดแก การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนและนักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยจากสถานศึกษาทั่วประเทศจํานวน 5,532 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,411,000 บาท เปนนักเรียนทุนตอเนื่อง จํานวน 
2,624 ทุน และเปนทุนใหม จํานวน 2,908 ทุน โดยแบงเปน ระดับประถมศึกษา จํานวน 596 ทุน, ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4,188 ทุน, ระดับ
อาชีวศึกษา จํานวน 486 ทุน, ระดับอุดมศึกษา จํานวน 217 ทุน ระดับอื่นๆ 45 ทุน  

นอกจากนี้ มูลนิธิทิสโกฯ ยังไดมอบทุนรักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพแกผูยากไรท้ังในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค แบงเปนทุน
รักษาพยาบาลจํานวน 101,601 บาท และทุนประกอบอาชีพจํานวน 25,000 บาท  

กระบวนการติดตามผลงาน  

มูลนิธิทิสโกฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมและทุนตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานให
สอดคลองกับวัตถุประสงค และนําขอมูลที่ไดมาจัดสรรทุนและคาใชจายในอนาคตใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของ
กิจกรรม มูลนิธิทิสโกฯ จะติดตามผลการศึกษาของนักเรยีนทุนทุกระดับในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเปนประจําในเดือนพฤศจิกายนของทุกป และมีการ
สุมเยี่ยมตามบานของนักเรียนที่ไดรับทุนอยูในปจจุบันและนักเรียนที่กาํลังจะขอรับบรจิาคทุน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการ เจาหนาท่ีมูลนิธิฯ และตัวแทน
คณะทํางานซึ่งเปนพนักงานทิสโกรวมเดินทางไปติดตามผลเปนประจาํทุกครั้ง  

ในระหวางป 2551 มูลนิธิทิสโกฯ ไดออกติดตามผลนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาในหลายจงัหวัดทั่วประเทศ ไดแก นาน เชียงราย ปทุมธานี 
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีนครนายก ระยอง นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด อาํนาจเจรญิ และอุบลราชธาน ีสําหรับทนุประกอบวิชาชีพ มูลนธิิ
ทิสโกฯ จะทําการติดตามผลหลังจากที่มอบทุนแลวเปนเวลา 1-2 เดือน เพื่อใหแนใจวาผูขอรบัทุนสามารถประกอบอาชพีได ตามทีต้ั่งใจไว นอกจากนี ้ยัง
มีการติดตามความคืบหนาหลังจากใหทุนแลว 1 ปอีกดวย  
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1.2 กิจกรรมชวยเหลือสังคมอืน่ๆ 

นอกเหนือจากกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องผานมูลนิธิทิสโกฯ แลว  กลุมทิสโกยังใหการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนดานอ่ืนๆ 
ดังนี้ 

บริจาคคอมพิวเตอรและอุปกรณการศึกษา 

ในป 2551 กลุมทิสโกบริจาคคอมพิวเตอรใชแลว สมุด เครื่องเขียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียนใหแกสถาบันการศึกษาที่ขาด
แคลนในกรุงเทพมหานครและอีก 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนหองเบ็นเจริญวิทย จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนกระทุมเสือปลา กรุงเทพฯ, โรงเรียนวัด
วังกวิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนอมรสิริสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย, โรงเรียนบานยางวังกางฮุง และโรงเรียนบานทาชาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน
ตน  

นอกจากนี้กลุมทิสโกยังไดบริจาคคอมพิวเตอรใชแลวใหแกหนวยงานราชการ และองคกรท่ีไมแสวงผลกําไรอีกหลายแหงเพื่อใหนําไปใช
ประโยชนในหนวยงาน อาทิ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี, สถานีตํารวจนครบาลดินแดง, มูลนิธิสงเสริม        
ศิลปาชีพ, มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, มูลนิธิสิรินธร, สถานสงเคราะหเด็กบานตะวัน
ใหม เปนตน รวมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีบริจาคเปนจํานวนทั้งสิ้น 106 เครื่อง 

ชวยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต 

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาเรงดวนระดับประเทศที่ตองการความรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย หลายองคกรและ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดจัดต้ังโครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในจังหวัดดังกลาว โดยโครงการที่กลุม        
ทิสโกมีสวนรวมในกิจกรรมไดแก การรวมกับมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทรในประบรมราชูปถัมภในการจัดหาอุปกรณการแพทยเพื่อชวยเหลือแก
โรงพยาบาลใน 4 จังหวัดภาคใต 

ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสผานโครงการ UNICEF 

กลุมทิสโกรวมบรจิาคสมทบทุนแก UNICEF เพื่อใชในการดาํเนนิงานของ UNICEF ประเทศไทย ซึง่เปนองคกรที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
เด็กที่ขาดโอกาส  

ชวยเหลือนักเรียนออทิซึม 

กลุมทิสโกรวมบริจาคแกศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม  

สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร 

กลุมทิสโกรวมบริจาคแกมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร เพื่อใชในโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่กรมสรรพากรใชในการจัดเก็บภาษีใหมีความชัดเจน มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับระบบการจัดเก็บภาษีที่ดี อัน
จะเปนประโยชนในระยะยาว 

ชวยเหลือผูประสบภัยนารกิส  

จากเหตุการณพายุหมุนนารกิสในเดือน พฤษภาคม 2551 ซึ่งกอภาวะมหันตภัยในประเทศพมา ซ่ึงปรากฏรายงานผูเสียชีวิตและผูสูญหายเปน
จํานวนมาก กลุมทิสโกจึงรวมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนบรรจุในถุงยังชีพที่ไดรับบริจาคจากพนักงานกลุมทิสโก มอบผานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณดังกลาว 

สนับสนุนรายการ “ถวายอาลัย รวมนํ้าใจสูเด็กออนในสลัม”  

กลุมทิสโกรวมบริจาคสมทบทุนในรายการ “ถวายอาลัย รวมน้ําใจสูเด็กออนในสลัม” ซึ่งจัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมภริยา
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และมูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
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ราชนครินทร เพื่อจัดสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และจัดซื้อสิ่งของอุปกรณ 
และครุภัณฑ ประจําอาคารบานเด็กออนเสือใหญ (ชุมชนเสือใหญประชาอุทิศ) 

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว  

กลุมทิสโกรวมสนับสนุนกิจกรรมกอลฟการกุศลของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ในการสนับสนุน 
กองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กกําพราท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกสภากาชาด  

กลุมทิสโกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทย ณ อาคารสํานักงานใหญ 4 ครั้งตอปในทุกไตรมาส เปนปท่ี 10 ติดตอกัน โดยมีพนักงาน
ในกลุมทิสโกเปนผูบริจาคประจํา ครั้งละประมาณ 300 คน และมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2551 มียอดบริจาคโลหิตจํานวนทั้งสิ้น 342,400 ซี.ซี.  

 

2. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  

โครงการปลูกปาถาวร 

ในป 2551 กลุมทิสโกไดจัดกิจกรรมปลูกปาและบํารุงรักษาตนไมในโครงการปลูกปาถาวรประจําปครั้งที่ 21 โดยผูบริหารและพนักงานกลุมทิส
โกซ่ึงสวนใหญเปนพนักงานใหมจํานวนกวา 250 คน รวมกันจัดกิจกรรมรวมปลูกกลาไมจํานวนกวา 4,000 ตน บนที่ราบเชิงเขาพืน้ที ่12 ไร ณ ศูนยศกึษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

ทั้งน้ี ตั้งแตริเริ่มโครงการปลูกปามาตั้งแตป 2534 พนักงานกลุมทิสโกไดปลูกตนไมไปแลวจํานวนกวา 265,000 ตน บนพื้นที่กวา 1,054 ไร ใน
จังหวัดกาญจนบุรี นครนายก และเพชรบุรี ทั้งนี้ เนื่องมาจากนโยบายของกลุมทิสโกในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของพนักงานดวยเชนกัน 

 นอกจากนี้ กลุมทิสโกยังไดจัดทํารายพิเศษความรับผิดชอบตอสังคม ป 2551 “จากกลา...สูปา ความพยายามอยางตอเน่ือง เกือบสองทศวรรษ” 
เนื่องในโอกาสที่กลุมทิสโกไดจัดกิจกรรมปลูกปาถาวรมาอยางตอเนื่องถึง 20 ครั้ง ภายในระยะเวลาเกือบ 20 ป โดยไดแจกจายรายงานพิเศษดังกลาวแก
สาธารณชนทั่วไป รวมถึงหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ, บริษัทจดทะเบียนตางๆ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และองคกรตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแบงปนประสบการณในการปลูกปาที่กลุมทิสโกปฏิบัติอยางตอเนื่องมาเกือบ 20 ป  

 นอกจากนี้ กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีกลุมทิสโกดําเนินการเปนประจําทุกปยังหมายรวมถึงแนวปฏิบัติในอาคารสํานักงาน โดยกลุมทิสโก
ยังคงใหความสําคัญและสงเสริมการสรางจิตสํานึกแกพนักงานในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร อาทิ การชวยกันปดไฟดวงที่ไมจําเปน การ
วางแผนการเดินทาง  การใชวัสดุอุปกรณสํานักงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  การประหยัดการใชกระดาษ และ การลดปริมาณขยะ เปนตน   

 

3. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สงเสริมผลงานศิลปะไทย 
นอกจากการชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอมแลว กลุมทิสโกยังใหการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเปนเครื่องจรรโลงจิตใจ และเปน

รากฐานของความเปนชาติ นับตั้งแตป 2513 เปนตนมา กลุมทิสโกเปนองคกรแรกๆ ที่ไดริเริ่มโครงการสนับสนุนและสงเสริมศิลปนไทยในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะ และไดสะสมผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปนไทยมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีจํานวนกวา 300 ชิ้นงาน 

และเพื่อเปนการเผยแพรผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปนไทย ในป 2551 กลุมทิสโกยังมีโครงการรวบรวมศิลปกรรมสะสมของทิสโกท้ังหมดมา
จัดพิมพเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 40 ปทิสโก เพื่อเผยแพรแกผูสนใจ โดยไดเรียนเชิญคุณพิทักษพล วิสุทธิ์อัมพร ผูจัดการมูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ 9 
มาเปนท่ีปรึกษาในการจัดทํา โดยหนังสือดังกลาวมีกําหนดพิมพแลวเสร็จภายในตนป 2552  
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ทํานุบํารุงศาสนา 
กลุมทิสโกตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาใหสามารถดํารงอยูเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะใน

เขตภูมิภาคที่มีวัดเปนศูนยรวมของชุมชน เพื่อเปนสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทางหนึ่ง โดยสาขาของธนาคารในเขตภูมิภาคจึงไดประสานงานจัด
กิจกรรมทอดกฐินเพื่อบริจาคทุนทรัพยใหแกวัดวาอารามในจังหวัดที่ตองการการทํานุบํารุงเปนประจําทุกป    

โดยในป 2551 กลุมทิสโกไดเปนเจาภาพรวมทําบุญทอดกฐิน ณ สํานักสงฆและโรงเรียนปริยัติธรรมบอเงินบอทอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเงินจากการทําบุญในครั้งนี้ทางสํานักสงฆไดนําไปสรางหองสมุดเพื่อการศึกษาใหแกพระสงฆและเณร และเปนเจาภาพผาปาสามัคคี ณ 
วัดถํ้าคูหาสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบริจาคปจจัยสมทบทุนสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อใชเปนท่ีแสดงพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารแด
พระภิกษุสามเณร และประโยชนอื่นๆ สําหรับชุมชนชาวโขงเจียมและสาธุชนทั่วไป 
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สรุปกิจกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมของกลุมทสิโก ป 2551 
1. กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
     1.1 กิจกรรมของมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล  
ระยะเวลา ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค จํานวนเงิน (บาท) 

ตลอดป 2551 สนับสนุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยท่ัวประเทศ  19,411,000  
ตลอดป 2551 ทุนรักษาพยาบาล ใหความชวยเหลือดานคารักษาพยาบาลแกผูปวยอนาถา และทุพพลภาพ

ดวยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณตางๆ  
101,601  

ตลอดป 2551 ทุนประกอบอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพสําหรับผูดอยโอกาสใหมีโอกาสพึ่งพาตนเองไดใน
ระยะยาว 

25,000  

 รวม 19,537,601 

     1.2 กิจกรรมชวยเหลือสังคมอ่ืนๆ   
ระยะเวลา ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค จํานวนเงิน (บาท) 

4 ม.ค. 51 สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแกว สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 50,000 
9 ก.พ. 51 สมทบทุน UNICEF เพ่ือใชในการดําเนินงานของ UNICEF 100,000 
15 ก.พ. 51 ชวยเหลือนักเรียนออทิซึม รวมบริจาคแกศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรยีนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม  

500,000 

16 พ.ค. 51 ชวยเหลือผูประสบภัยนารกิส  
 

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนบรรจใุนถุงยังชีพ โดยมอบผานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 

100,000 

27 พ.ค. 51 สนับสนุนรายการ “ถวายอาลัย รวมน้ําใจสูเด็กออนใน
สลัม” 

รวมบริจาคในรายการ “ถวายอาลัย รวมน้ําใจสูเด็กออนในสลัม” เพ่ือ
จัดสรางพระราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และจัดซื้ออุปกรณ และครุภัณฑ ประจํา
อาคารบานเด็กออนเสือใหญ 

100,000 

8 ก.ค. 51 ชวยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

รวมกับมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทรในประบรมราชูปถัมภในการจัดหา
อุปกรณการแพทยเพ่ือชวยเหลือแกโรงพยาบาลใน 4 จังหวัดภาคใต 

47,600 

6 พ.ย. 51 สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร 
 

รวมบริจาคแกมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร เพ่ือ
ใชในโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร 

300,000 

 รวม 1,197,600 
2. กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ระยะเวลา ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค จํานวนเงิน (บาท) 

21 มิ.ย. 51  จัดกิจกรรมรวมปลูกกลาไม 4,000 ตน ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และเสริมสรางจิตสํานึก
ท่ีดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของพนักงาน 

402,000 

 รวม 402,000 
3. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ระยะเวลา ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค จํานวนเงิน (บาท) 

28 ต.ค. 51 เปนเจาภาพผาปาสามัคคี ณ วัดถ้ําคูหาสวรรค 
จังหวัดอุบลราชธานี  

เพ่ือบริจาคปจจัยสมทบทุนสรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือใชเปนที่แสดง
พระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสามเณร และประโยชนอ่ืนๆ  

333,830 
 

1 พ.ย. 51  เปนเจาภาพรวมทําบุญทอดกฐิน ณ สํานักสงฆและ
โรงเรียนปริยัติธรรมบอเงินบอทอง อ. พนมสารคาม 
จ. ฉะเชิงเทรา 

นําไปสรางหองสมุดเพื่อการศึกษาใหแกพระสงฆและเณร 
 
 

375,803 
 
 

 รวม 709,633 
รวม 21,846,834 
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ดวยแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม และวิธีการที่กลุมทิสโกไดสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนควบคูไปกับ
การดําเนินธุรกิจ กลุมทิสโกถือเปนภารกิจสําคัญท่ีจะสานตอโครงการและกิจกรรมหลักตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนแกชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่องตลอดไป  

13.4  วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการในการนําแนวคิดหรือนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมไปสูการปฏิบัติ  

ในสวนกิจกรรมหลักที่ดําเนินการผานมูลนิธิทิสโกฯ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารอาวุโสของกลุมทิสโกจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนง
กรรมการอยูในคณะกรรมการมูลนิธิทิสโกฯ รวมกับผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ อีก 6 คนเพื่อรวมกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งดูแลการดําเนินกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ ใหเปนไปอยางราบรื่น ผานคณะทํางานซึ่งปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะทําหนาที่พิจารณาคําขอรับบริจาคที่มี 
ผูแสดงความจํานงยื่นขอมาในแตละป ซึ่งจะพิจารณาปละครั้งในชวงตนปการศึกษาและมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังมี
ตัวแทนพนักงานในกลุมทิสโกอีกจํานวน 20 คน ทําหนาท่ีเปนคณะทํางานมีวาระ 2 ป ทํางานรวมกับพนักงานของมูลนิธิทิสโกฯ เพื่อชวยเหลือกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ ในดานตางๆ อาทิ การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป รวมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุน ชวยเผยแพรกิจกรรมและจัด
กิจกรรมการกุศลระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ เปนตน 

ดานการพิจารณากิจกรรมและโครงการอื่นๆ เน่ืองจากสวนใหญเปนโครงการหลักที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป คณะผูบริหารเปน
ผูใหคําปรึกษาและอนุมัติงบประมาณคาใชจายโดยมีคณะทํางานแตละโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน และเนนการมีสวนรวมของพนักงานในการ
ดําเนินโครงการ 

ปจจัยหลักที่ชวยสงเสริมใหกลุมทิสโกสามารถถายทอดแนวคิดและนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมก็คือ วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริม
การมีสวนรวม ในแตละโครงการจะมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการและคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนงาน นําเสนองบประมาณและดูแลใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเปนระยะๆ นอกจากนี้ ยังตองมีการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
และสมํ่าเสมอเพื่อสงเสริมความรวมมือที่ดีจากสมาชิกในองคกร  

วิธีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการเพื่อการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแนวคิดหรือนโยบายของคณะกรรมการ  

เน่ืองจากการดําเนินโครงการหลักซึ่งเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว และดําเนินการผานมูลนิธิทิสโกฯ ซึ่งมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และ
คณะทํางานเปนผูดําเนินการ โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการอยูในคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการธนาคารจะ
รับทราบรายงานการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ และกิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืนๆ ของกลุมทิสโกในที่ประชุมกรรมการเปนประจําทุกป  

นอกจากนี้ ในป 2551 กลุมทิสโกยังไดจัดทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อเผยแพรแนวคิดและผลงานดานกิจกรรมเพื่อสังคมที่
กลุมทิสโกมีสวนรวมในการดําเนินงาน นอกเหนือจากเนื้อหาทั่วไปของรายการกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่กลุมทิสโกไดจัดทําและบรรจุไวใน
รายงานประจําป  

13.5  การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที่ไดรับในป 2551 

กลุมทิสโกไดรับรางวัลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน อันเปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานในการดําเนินนโยบายและผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนในสาขาธุรกิจตางๆ โดยรางวัลท่ีไดรับในป 2551 มีดังน้ี 

รางวัล  SET Awards 2008 

เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทยดวยการยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลยอดเยี่ยมในดานตางๆ จึงไดจัดการประกาศรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม หรือ SET Awards มาอยางตอเน่ือง โดยในป 
2551 ธนาคารทิสโกไดรับรางวัล SET Awards 2008 ประเภท "รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน" ประจําป 2551 (Top Corporate Governance 
Report Awards) ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดนดานรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัท
จดทะเบียนฉบับป 2549 ซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550, แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1), 
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุนประจําป 2550/2551 นอกจากนี้กลุมทิสโก ไดแก บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด และ บริษัท
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หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด ยังไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัลบริษัทหลักทรัพยยอดเยี่ยม (Best Securities Company Award) และรางวัล
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Award) ตามลําดับ  

นอกจากนี้ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ยังไดประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
ระดับ - ดีเลิศ จํานวน 22 บริษัท ซ่ึงธนาคารทิสโก เปนหนึ่งในผูที่มีมาตรฐานดีเลิศดังกลาวอีกดวย 

รางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2008 

ธนาคารไดรับรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bonds 2008 หรือธนาคารไทยที่ดีที่สุด ในดานผูคาตราสารหนี้ ประเภทหุนกู
ภาคเอกชนสกุลเงินบาท ในโครงการ The Asian Currency Bond Benchmark Awards ซ่ึงจัดโดย The Asset Magazine เปนปที่สามติดตอกัน โดย 
The Asset Magazine  โดย The Asset Benchmark Research ซึ่งเปนหนวยงานในเครือของ The Asset Magazine ไดทําการติดตามการเติบโตและ
การพัฒนาของตลาดตราสารหนี้สกุลเงินเอเชียเปนประจําทุกป โดยทําการสํารวจทั้งฝงผูขาย (Sellside) และฝงผูซื้อ (Buyside) และทําการจัดอันดับ
ผูขายตราสารหนี้จากการสํารวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบัน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน และประเทศไทย โดยพิจารณาในดานประสิทธิภาพการใหบริการ ปริมาณซื้อขาย (Trade Volume) รวมถึงความสัมพันธอันดี
ที่มีตอนักลงทุน 

รางวัล Best Managed Company  

ธนาคารทิสโกไดรับการโหวตใหไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยม (Best Managed Company) จากผลสํารวจ 
Asia's Best Companies Poll 2008 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักลงทุนและนักวิเคราะหทั่วภูมิภาคเอเซียท่ีมี
ตอบริษัทจดทะเบียนในประเทศตางๆ โดยรางวัลดังกลาวจัดขึ้นเปนประจําทุกป  โดยในป 2551 นิตยสาร FinanceAsia ไดทําการสํารวจความคิดเห็น
จากนักวิเคราะหของสถาบันการเงิน และจากผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนชั้นนําทั่วเอเชียเพื่อนํามาจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีความ
ยอดเยี่ยมในดานตางๆ ของแตละประเทศ ซ่ึงผลโหวตมาจากการพิจารณาในเกณฑตางๆ ไดแก คุณภาพโดยรวมของการบริหารจัดการ, มาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการ, ความสัมพันธท่ีดีกับนักลงทุน และนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุน โดยการพิจารณารางวัล แบงเปนประเภทตางๆ ตามมูลคา
ตลาดของบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารทิสโกไดรับการโหวตดวยคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 1 ในประเภท “Best Mid-cap” หรือบริษัทจดทะเบียนขนาด
กลางที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหวาง 100 ลานเหรียญสหรัฐ ถึง 1,000 ลานเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนและนักวิเคราะหที่
รวมลงคะแนนทั้งหมด รายละเอียดผลการจัดอันดับดังกลาวเผยแพรในนิตยสาร FinanceAsia ฉบับเดือนมิถุนายน 2551 
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สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของธนาคารหรือ
ผูดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดงักลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมลูท่ี
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของธนาคารอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของธนาคาร 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาว
ผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายอเล็กซานเดอร เอช. ชิง กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ……………………………….. 
(Mr.Alexander H. Shing) Director and Executive Director Chairman 
  
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ        เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-2  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของธนาคารหรือ
ผูดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญช ีขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทัง้ของธนาคารอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 20 กมุภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึง่
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลีย่นแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทาํที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของธนาคาร 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาว
ผกาภรณ บุณยษัฐติิ เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐติิ กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมลูที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ      กรรมการ และกรรมการบริหาร ………………………………. 
(Mr. Hirohiko Nomura)      Director and Executive Director 
  
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ        เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-3  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของธนาคารหรือ
ผูดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญช ีขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทัง้ของธนาคารอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 20 กมุภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึง่
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลีย่นแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทาํที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของธนาคาร 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาว
ผกาภรณ บุณยษัฐติิ เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐติิ กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมลูที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางอรนชุ  อภิศักด์ิศิริกุล      กรรมการ และกรรมการบริหาร  ..………………………………. 
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ        เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-4  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของธนาคารหรือ
ผูดํารงตาํแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญช ีขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาธนาคารไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทัง้ของธนาคารอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจัดใหธนาคารมรีะบบการควบคุมภายในที่ด ี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 20 กมุภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของธนาคารแลว ซึง่
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลีย่นแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทาํที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของธนาคาร 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาว
ผกาภรณ บุณยษัฐติิ เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐติิ กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมลูที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล                               กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอาํนวยการ ……………………………….. 

 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-5  

 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายใหนางสาวผกาภรณ 
บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ ……………………………. 
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ        เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-6  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ 
บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

รศ.ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน กรรมการอิสระ ……………………………… 
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ        เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-7  

 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ 
บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการอิสระ ……………………………… 
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ       เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

 C-8  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ 
บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย   หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ศ.ดร.ปราณี ทินกร      กรรมการอิสระ ……………………………… 

 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ       เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 



สวนที ่3  การรับรองความถูกตองของขอมูล  
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการธนาคาร ขาพเจาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  
ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ 
บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย      หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายพชิัย ฉันทวรีะชาต ิ       กรรมการ ……………………………… 
 

ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ       เลชานุการบรษิัท ..………………………………. 

 



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของธนาคาร ณ. วันที่ 13 มกราคม 2552
ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวนการถือ ความสัมพันธ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / ประวัติ

(ป) หุนในธนาคาร ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ

(จํานวนหุน) และผูบริหาร
1. นายปลิว มังกรกนก 61 สามัญ          - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    ประธานคณะกรรมการ   บุริมสิทธิ       -    University of California at Los Angeles, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน

M.S. (Industrial Engineering) 2552-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
   Stanford University, USA 2552-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหารของกลุม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 2552-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548-2551 กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
 หลักสูตร Directors Certification Program 2548-2549 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Chairman 2000 ประธานคณะกรรมการบริหาร
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหา

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
อื่นๆ

2551-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคม
2550-ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย สมาคม
2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเมนท จํากัด ธุรกิจสนามกอลฟ
2547-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด ธุรกิจผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล
2546-2549 กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร
2545-2548 ประธาน สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2. รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 54 สามัญ          - - Ph.D (Accounting) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ       -    New York University, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บัญชีมหาบัณฑิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
บัญชีบัณฑิต 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-2550 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Role of Chairman อื่นๆ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2549-2551 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเคหะแหงชาติ รัฐวิสาหกิจ
หลักสุตร Monitoring the Internal Audit Function 2548-2551 ประธานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี องคกรวิชาชีพ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ
หลักสูตร Audit Committee Program พัสดุ การเงินและบัญชีตนทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคม
หลักสูตร Director Certification Program 2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานการบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ราชการ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อสาร
หลักสูตร Director Accreditation Program 2540-ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันการศึกษา
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2535-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกํากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2545-2548 ผูเชี่ยวชาญ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
2544-2548 รองคณบดีและผูอํานวยการโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันการศึกษา

ทางบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร
3.  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน 60 สามัญ          - - M.B.A. (Banking & Finance) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ       -     North Texas State University, USA. 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต กรรมการตรวจสอบ

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง Capital Market กรรมการตรวจสอบ
Academy Leadership Program (หลักสูตร วตท.) อื่นๆ
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program in International 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
Management 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
    Stanford-National University of Singapore 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จํากัด มหาชน ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Building, Leading & Sustaining th2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
Innovation Organization 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงาน
    Sloan School of Management, Massachusetts Institute         
of Technology, USA

สังกัดประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมีขั้น
ปลาย ปฏิบัติงานรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสสายงาน
การเงินและบัญชี บมจ. ปตท. เคมีคอล

หลักสูตร Director Accreditation Program 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส  สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2549 กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน

2547-2548 กรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน
2544-2548 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธุรกิจพลังงาน
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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

4.  ศ.ดร. ปราณี ทินกร 60 สามัญ          - - Ph.D. (Economics) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ       -    University of Pennsylvania, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการตรวจสอบ B.A. (Economics) กรรมการตรวจสอบ

    Swarthmore College, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
กรรมการตรวจสอบ
อื่นๆ

2522-ปจจุบัน อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2549-ปจจุบัน กรรมการสภาสถาบัน TDRI มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิ
2551-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะ
กระทรวงการคลัง หนวยงานราชการ

2550-2551 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายวาดวยงบประมาณ
ในคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน

สภานิติบัญญัติแหงชาติ หนวยงานราชการ

2550-2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง หนวยงานราชการ
2550-2551 กรรมการตาม พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ระหวางบริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อสาร

2550-2551 กรรมการบริหารฝายวิชาการ สมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาคมศิษยเกา

2548-2550 อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2548-2549 กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2547-2548 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2547-2548 กรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2542
กระทรวงการคลัง หนวยงานราชการ

2546-2549 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
2546-2549 กรรมการ สถาบันปวย อึ๊งภากรณ สถาบัน
2546-2549 กรรมการวิจัยและพัฒนา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หนวยงานราชการ
2545-2546 ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร 

คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา

2540-2546 กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันการศึกษา
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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

5. นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง 32 สามัญ          - - B.Sc. (Economics) กลุมทิสโก
     กรรมการ บุริมสิทธิ       -     Massachusetts Institute of Technology, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     ประธานคณะกรรมการบริหาร 2552-ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 2552-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2552-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
2550-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

อื่นๆ
2548-ปจจุบัน Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation ธุรกิจลงทุน
2548-ปจจุบัน กรรมการ Quintus Capital Group Ltd. ธุรกิจลงทุน
2548-2551 กรรมการ CDIB & Partners Asset Management Holding Ltd. ธุรกิจลงทุน
2547-2548 Vice President / Advisor China Development Industrial Bank, Taipei ธุรกิจธนาคารพาณิชย
2546-2547 President, International Sales and alliance / Advisor Vaultus Mobile Technologies, Inc. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ 45 สามัญ          - - B.A. (Economics) กลุมทิสโก
     กรรมการ  บุริมสิทธิ       -   The University of Tokyo 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
     กรรมการบริหาร 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 2552-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2551-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
กรรมการบริหาร 
อื่นๆ

2551-ปจจุบัน Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษา
2545-2551 Senior Manager, International Credit Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.. Head Office ธุรกิจธนาคารพาณิชย

7. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 59 สามัญ          - - B.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ บุริมสิทธิ       -    Marshall University, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

หลักสูตร Directors Certification Program 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจไอที
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

8. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 51 สามัญ          - - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) กลุมทิสโก
   กรรมการ บุริมสิทธิ       -    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
   กรรมการบริหาร นิติศาสตรบัณฑิต 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
   (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548- ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Directors Certification Program 2548-2551 รองกรรมการอํานวยการ กลุมงานบริหารสวนกลาง
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจไอที
2543-2550 กรรมการ TISCO Global Securities Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
2543-2550 กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
2548 กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
2545-2548 หัวหนาสายการเงิน การวางแผนและบริหารความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

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

9. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 48 สามัญ          - - M.S. (Finance & Banking) กลุมทิสโก
      กรรมการ บุริมสิทธิ       -    University of Wisconsin-Madison, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  จํากัด (มหาชน) ธุรกิจลงทุน
      กรรมการบริหาร M.B.A. (Finance) 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
      กรรมการอํานวยการ    Western Illinois University, USA 2551-ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหาร

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ 
หลักสูตร Director Certification Program 2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548-2551 กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจไอที
2545-2548 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

       และระดมเงินออม
อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน 42 สามัญ          - - M.B.A. (International Business) กลุมทิสโก
       รองกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ       -    University of Hawaii at Manoa, USA 2552-ปจจุบัน รองกรรมการอํานวยการ สายการตลาดและลูกคาสัมพันธ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
       สายการตลาดและลูกคาสัมพันธ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2549-2551 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายธนกิจลูกคารายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

   สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549-2551 ผูชวยกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Director Certification Program สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร(รักษาการ)
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
หลักสูตร Director Accreditation Program สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
Japan-focused Management Program 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
   Japan-America Institute of Management Science, USA 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเวย จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ

2547-2548 หัวหนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
2545-2547 รองหัวหนาสายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

และรักษาการหัวหนาชองทางการจําหนายพิเศษ
อื่นๆ

2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย
11. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม  55 สามัญ          - - บัญชีบัณฑิต กลุมทิสโก
        ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ       -    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการสายควบคุมสินเชื่อ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
        สายควบคุมสินเชื่อ หลักสูตร Director Certification Program 2550-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548- 2551 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายกํากับและควบคุม ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 2545-2548 หัวหนาสายกํากับและควบคุม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   C.P.A. Thailand อื่นๆ

2541-2549 อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
2545-2548 ผูแทนกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม

12. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ 55 สามัญ          - - บัญชีมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
        ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ       -    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการสายปฏิบัติการธนาคาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
        สายปฏิบัติการธนาคาร นิติศาสตรบัณฑิต 2549-2551 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และขนาดยอม
บัญชีบัณฑิต 2548-2549 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิสโก อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจไอที
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายสินเชื่อรายยอย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ 2545-2547 หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและงานบริหารสินทรัพย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อื่นๆ
หลักสูตร Directors Certification Program -
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   C.P.A. Thailand
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เอกสารแนบ 1

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

ระหวางกรรมการ และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน) และผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

13. นายเมธา ปงสุทธิวงศ 42 สามัญ          - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
        ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ       -    University  of  Wisconsin-Milwaukee, USA 2552-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและเงินฝาก ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย
        สายบริหารเงินและเงินฝาก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 2548-2551 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจธนาคารพาณิชย

   สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 ผูชวยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและระดมเงินออม บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
หลักสูตร Director Certification Program 2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2545-2548 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจขนสง

หมายเหตุ :   กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ประกอบดวย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง  นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ และนายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 
                       โดยนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล หรือ นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง หรือ นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ หรือ นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของธนาคาร

A 1-7



1.2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของธนาคารในบริษัทยอย ณ. วันที่ 13 มกราคม 2552             เอกสารแนบ 1.2

ธนาคารทิสโก บริษัทยอย
ชื่อ-สกุล จํากัด (มหาชน) บจ. ทิสโกลีสซิ่ง

1. นายปลิว  มังกรกนก C -
2. รศ.ดร.อังครัตน เพรียบจริยวัฒน A,I -
3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน A,I -
4. ศ.ดร. ปราณี ทินกร A,I -
5. นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง D,E -
6. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ D,E -
7. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ D -
8. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล D,E -
9. นายสุทัศน เรืองมานะมงคล D,E,M -
10. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน M -
11. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม M -
12. นายปญญา วุฒิเจริญวงศ M -
13. นายเมธา ปงสุทธิวงศ M -

หมายเหตุ  :   C = ประธานกรรมการ      D = กรรมการ      E = กรรมการบริหาร      A = กรรมการตรวจสอบ      
                        I = กรรมการอิสระ      M = ผูบริหารระดับสูง
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เอกสารแนบ 3 

A 3-1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน ดงันี ้

1. รศ. ดร. องัครัตน เพรียบจริยวัฒน ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการ /1 
3. ศ.ดร.ปราณี ทินกร กรรมการ /2 
1/ ตั้งแตวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 แทนนางกฤษณา ธีระวุฒิ ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2/ ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 2552 แทน ศ. ดร. พรายพล คุมทรัพย ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนหน่ึงในคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัตงิานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางมีอิสระ และไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุงเนนใหธนาคารมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันไดแกการปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย มีความโปรงใส 
ยุติธรรม เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีระบบการถวงดุลอํานาจ อันนําไปสูประโยชนสูงสุด ไมเพียงแตสําหรับผูถือหุน แตยังรวมถึงพนักงาน
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ 

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวม 13 ครั้ง โดยไดดําเนินการท่ีสาํคัญดังตอไปนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต กอน
นําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร  

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยผูสอบบัญชี  โดยพิจารณารายงานสรุปขอสังเกตที่ตรวจพบและ
รายงานผลการประเมินที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และการประเมินธุรกรรมของธนาคารกับบุคคล พนักงาน 
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกตางจากปกติ 

3. คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหแตงต้ังนายณรงค พันตาวงษ  จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของธนาคารสําหรับป 2551  

4. อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนของธนาคาร  รวมท้ังสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

5. ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานกํากับ และหัวหนาหนวยงานกฎหมายของธนาคาร เพื่อรับทราบสถานภาพและความคืบหนาของ
คดีที่ธนาคารและบริษัทยอยถูกฟองรอง  รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ และรายการที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของท่ีเกิดขึ้นในระหวางป 

6. ประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อรับทราบและติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยง เชน การ
ปฏิบัติตามแนวทาง Basel II  การรูจักลูกคาและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา นโยบายการปองกันและปราม
ปรามการฟอกเงิน แนวทางและเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน 
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7. ใหความเห็นแกผูถือหุนธนาคาร นักลงทุนและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกในรูปแบบบริษัท
โฮลดิ้งส รวมถึงการเพิกถอนหุนธนาคารออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

8. รับทราบผลการประเมินจากองคกรภายนอกและผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประเมินการแกไขปรับปรุงตามขอสังเกตที่สําคัญ 

9. อนุมัติ แผนการตรวจสอบ กลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมท้ังกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน  

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง  พัฒนาและจัดทําแผนประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบไดเปรียบเทียบกิจกรรมท่ีสําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดี และมีความเห็นวา สมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของธนาคารพอเพียงและ
ถูกตองตามที่ควร รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นวาธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของอยางเหมาะสม 

 

             อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 

      รศ. ดร. อังครัตน เพรียบจริยวัฒน 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 6 กุมภาพันธ 2552 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

จากผลสําเร็จของการปรับโครงสรางการถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลด้ิง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ทิสโก- 
ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด  (มหาชน) (“ทิสโก”) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 แทนคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน การคัดเลือก 
สรรหา และเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบซึ่งไดรับมอบหมายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผูบริหารระดับสูงในทิสโก และบริษัทยอย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือ   
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา เพื่อใหคณะกรรมการและคณะผูบริหารมีโครงสรางและองคประกอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   ปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้ 

1. นางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายอเล็กซานเดอร เอช ชิง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ในป 2551 จนถึงเดือนมกราคม 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของทิสโกและธนาคารมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดย

สมาชิกทุกทานเขารวมในการประชุมท้ัง 10 ครั้งดังกลาว เพื่อดําเนินการสําคัญดังตอไปน้ี 
1. อนุมัตินโยบายการกํากับการดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัติในการกํากับการดูแลกิจการ สําหรับกลุมทิสโก 
2. จัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสําหรับป 2551 อันเปนการทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการวา

บรรลุถึงบทบาทความรับผิดชอบที่กําหนดไวเพียงใด โดยมีการระบุแนวทางสําหรับการปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและคณะผูบริหาร 

3. ทบทวนและอนุมัติหลักเกณฑและสูตรที่ใชในการคํานวณคาตอบแทนพนักงาน รวมถึงเงินจูงใจและเงินโบนัส ท่ีเสนอโดยฝายจัดการ 
4. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในป 2550 และ 2551 และนําเสนอผลการประเมินดังกลาวตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหสัตยาบัน และนําเสนอแนวทางแกไขเพื่อนําไปปฏิบัติในอันที่จะสงเสริมการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ 
5. เสนอจํานวนกรรมการและเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการของธนาคารตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ทบทวนและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับแกไข เพื่อสะทอนใหเหน็

ถึงขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจในความเปนอิสระและความโปรงใส 
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทของทิสโกและบริษัทยอย ภายหลังการปรับโครงสรางการ

ถือหุนในรูปแบบบริษัทโฮลด้ิงแลวเสร็จ 
8. ทบทวนและนําเสนอการแตงตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ผูบริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของทิสโกและธนาคาร และ 
9. ทบทวนเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา คาตอบแทนของกรรมการเหมาะสมกับผลงานที่กรรมการทําใหแกบริษัท และเทียบเคียงไดกับ    

บรรทัดฐานในอุตสาหกรรม 
 

 
     กฤษณา ธรีะวฒุิ 

       (นางกฤษณา ธรีะวฒุิ) 
                                              ประธาน 
                                                                                                คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

    วันท่ี 23 มกราคม 2552 
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แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
 

23 มกราคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนินี้จดัทําโดยคณะกรรมการธนาคารซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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สวนที ่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปน
การสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน 
การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน  
           
 ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมทิสโกในป 2551 บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ” หรือ 
“บริษัท”) เปนบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทใหญของกลุมทิสโก (“กลุม”) แทน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
ปจจุบัน บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนในบริษัทยอยตางๆ รวม 6 บริษัท (ซึ่งรวมถึงธนาคารทิสโก)   

 ภายใตหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด มหาชน และบริษัทยอยจะ
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบกลุมธุรกิจทางการเงิน (Single Financial Group) โดยบริษัทใหญจะดําเนินงานเสมือนเปนบริษัทกํากับการดําเนินกิจการของ
กลุม (Governance Company) ทําหนาที่กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยทั้งหมดในกลุม และรับผิดชอบงานในสวนกลยุทธ 
กํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และงานสนับสนุนสวนกลาง บริษัทยอยแตละบริษัทจะดําเนินงานเสมือนหนวยกลยุทธทางธุรกิจ (Operating 
Company) รับผิดชอบในสวนงานดานการตลาดและลูกคาสัมพันธ และงานดานปฏิบัติการและควบคุมสินเชื่อ 

 งานดานการกํากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง พัฒนาธุรกิจ กํากับและควบคุม และงานสนับสนุนสวนกลางจะรวมศูนยอยูที่บริษัท
ใหญ เพื่อใหการควบคุมดูแลบริษัทยอยดําเนินธุรกิจอยูภายใตมาตรฐานเดียวกัน สวนบริษัทยอยจะใชบริการดานงานกํากับดูแลและงานสนับสนุน
จากบริษัทใหญ (Outsourcing) 
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกาํหนดเปาหมายการดาํเนินธุรกจิทีช่ัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัติงานของพนักงาน ใช

หรือไม 
   ใช   ไมใช 

คณะกรรมการจะกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจ  และแผนการดําเนินงานของธนาคาร ภายใตกลยุทธทางธุรกิจและ
แผนการดําเนินธุรกิจของกลุมทิสโก ท้ังน้ีแผนธุรกิจไดกําหนด ตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator) และเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปาหมายเหลานี้จะถูกนํามาวัดผลเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินวาแผนการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือไม รวมทั้งไดมีการจัดทําบทวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหผูบริหารและพนักงานระดับ
ผูจัดการในสายงานที่เกี่ยวของรับทราบถึงความคืบหนาและผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว พรอมกันนี้ บทวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายดังกลาวจะถูกรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทใหญอยางสม่ําเสมอ  

 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความ

เปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล 
โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

   ใช   ไมใช 
ไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เนื่องจากเปาหมายถูกรางและเสนอโดยผูปฏิบัติการ จึงเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติการเห็นวาสามารถทําใหถึงเปาหมายได และมีการ
ทบทวนเปาหมายเมื่อดําเนินการมาไดระยะเวลาหนึ่ง เชน 6 เดือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยสําคัญที่จะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ ทางธนาคารไดใชระบบจูงใจโดยใหผลตอบแทนแกพนักงานในรูปแบบโบนัสประจําปโดยอิงจาก
ผลงานภายใตนโยบายที่กําหนดโดยบริษัทใหญ  
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1.3  บรษิัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบรหิารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช   ไมใช 

ธนาคารไดมีการจัดโครงสรางที่ชัดเจนตามแผนกลยุทธทางธุรกิจของกลุมท่ีมุงเนนลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Client-Centric business 
strategies) มีการแบงสายธุรกิจใหสอดคลองไปกับการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจในแตละกลุมลูกคา หนวยงานตางๆ สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการลูกคา และบริหารงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายของ
องคกร โดยการใชทรัพยากรขององคกรอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด   

 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 

กลุมทิสโกมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงานของพนักงาน(Compliance Manual) 
 
 
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ไปทีร่ดักมุ

และสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 

หนวยงานควบคุมภายในของบริษัทใหญเปนผูสอบทานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาวเพื่อความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทใหญจะทําการตรวจสอบการปฏิบัติจริงวาสอดคลองกับนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติหรือไม และ
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ  

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

ความพึงพอใจของลูกคาและคูคาเปนเปาหมายที่สําคัญของธนาคารในการสรางความสัมพันธอันดีในระยะยาว ตามนโยบายของกลุม 
ในการเปนทางเลือกแรกของลูกคา นอกจากนี้ ธนาคารมีแนวทางการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค โดยธนาคารมี
แนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลของสินคา และบริการใหกับลูกคา และไดจัดอบรมใหกับพนักงานในการเปดเผยขอมูลท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใหกับลูกคาอยางเพียงพอ ท้ังน้ีธนาคารมีหนวยงานรับเรื่องขอรองเรียนตาง ๆ กับลูกคาซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของบริษัทใหญ ที่เปนอิสระในการนําเสนอตอกรรมการอํานวยการของบริษัทใหญโดยตรง  
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สวนที ่ 2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธรุกจิของบรษิัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธรุกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัย
ภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บรษิัทขยายงานอยางรวดเรว็เกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไม
ทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด 
เปนตน ดวยเหตุน้ี การทีจ่ะนาํพาใหบรษิัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยาง
สมํ่าเสมอ 
 (1) พิจารณาหรอืไตรตรองถงึลักษณะความเสี่ยงที่บรษิัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk) 
 (2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ตอบรษิัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพือ่ลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
           
 
2.1 บรษิัทมีการประเมนิอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกจิของบรษิัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งท่ีมาจากภายนอก

และภายใน ซึง่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิของบรษิัท 
 อยางมีนัยสําคัญ 
   มี   ไมมี 

หนวยงานวางแผนและงบประมาณของบริษัทใหญทําการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกทางดานกลยทุธและธรุกจิ 
ในขณะที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงทําการประเมินความเสี่ยงดานการเงินอยางสม่ําเสมอ อันครอบคลุมถึงความเส่ียงดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานสภาพคลอง   

 
2.2 บรษิัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตกุารณใดท่ีจะทาํใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  

 มี   ไมมี 
ธนาคารทําการวิเคราะหความเสี่ยงในธุรกิจตางๆเพื่อระบุหาเหตุการณตนเหตุของความเสี่ยงอยางตอเนื่อง แผนกลยุทธและแผนธุรกิจจะ
มีการทบทวนเปนประจําทุก 6 เดือน ในขณะที่ความเสี่ยงในธุรกรรมตางๆ จะไดรับการวิเคราะหและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหญอยางตอเนื่อง  

 
2.3 บรษิัทกําหนดใหมมีาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจยัความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการ 

ในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
 ใช   ไมใช 

ธนาคารกําหนดใหมีกระบวนการและระบบในการประเมินและรวบรวมความเสี่ยงทุกประเภทเปนรูปธรรมอยางชัดเจนโดยกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ กําหนดมาตรการจัดการและบริหารความเสี่ยงตามสภาวการณของธุรกิจและภาวะ
เศรษฐกิจในแตละปโดยหนวยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงที่ควบคุมได  

 
2.4 บรษิัทไดแจงใหพนกังานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 

 ใช   ไมใช 
ธนาคารมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรที่ระบุวิธีการและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนที่ถูกกําหนดโดยบริษัทใหญ โดยสง
ใหพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม รวมท้ังกระตุนจิตสํานึกของพนักงานใหถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดจนมีการรายงานคาความ
เสี่ยงใหพนักงานที่เกี่ยวของทราบเปนประจําเพื่อการบริหารความเสี่ยง  
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2.5 บรษิัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม 
 

 ใช   ไมใช 

ธนาคารมีการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางปฎิบัติและขอจํากัดความเสี่ยง (guidelines and limits) ท่ีกําหนดโดยบริษัทใหญ เปน
รายวัน นอกจากนี้ยังมีคณะผูตรวจสอบที่เปนอิสระทําการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามกระบวนการตางๆ ที่กําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอ 
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สวนที ่ 3   การควบคุมการปฏบิัติงานของฝายบรหิาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกาํหนดอาํนาจและระดับการอนุมติัรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําทีทุ่จริตออกจากกนั 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวธิีการทาํธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบรหิาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยาง

เหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกาํหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บรษิัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

           
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

ใชหรือไม 
 
     ใช   ไมใช 

ธนาคารจัดทําหนังสือมอบอํานาจซึ่งระบุถึงขอบเขตอํานาจและวงเงินอํานาจอนุมัติสําหรับพนักงานในการทําธุรกรรมในนามของธนาคาร 
ท้ังน้ี สําหรับการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารไดกําหนดวงเงินอํานาจอนุมัติในแตละระดับไวอยางชัดเจน  

 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม 

(1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
 
   ใช ไมใช 

ธนาคารมีการแบงแยกความรับผิดชอบในหนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสินใหแก สายธุรกิจท่ีรับผิดชอบ ฝายบัญชีของบริษัทใหญ และฝายปฏิบัติการชําระเงิน ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเฉพาะดาน เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปญหา เพื่อพิจารณาควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ แยกตางหากจากเจาหนาที่สายธุรกิจ  

 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บรษิทัมมีาตรการทีร่ดักมุเพือ่

ติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

สําหรับธุรกรรมที่ธนาคารทํากับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น  ธนาคารไดพิจารณาโดยถือ
เสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก  ดังนั้นขั้นตอนการทําธุรกรรมจะเปนขั้นตอนเดียวกับที่ธนาคารทํากับลูกคา โดย
ธนาคารไดเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุมทิสโก 
(Related Party Transaction Policy) หากกรรมการรายใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด กรรมการผูน้ันจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบ
และงดแสดงความคิดเห็นรวมถึงงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว  

 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน   ธุรกรรมน้ันเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
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3.5 ในกรณีที่มีการทําธรุกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํานึงถงึประโยชนสงูสุดของบรษิัทเปนสาํคัญและพิจารณาโดยถือ
เสมือนเปนรายการที่กระทาํกับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใชหรือไม 

   ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
   

 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การ

ใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการ
ชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  

   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
   

 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือ

ประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช    ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

   
 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  ท้ังน้ี เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบ

ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
   มี   ไมมี 

ฝายกํากับของบริษัทใหญทําหนาที่ดูแลเพื่อใหมั่นใจวาธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆครบถวน โดยฝายกํากับจะสงเสริมใหทั้งสาย
ธุรกิจและสายปฏิบัติการของธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ และเพื่อใหระบบการกํากับดูแลของกลุมทิสโกมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  
ฝายกํากับของบริษัทใหญอยูระหวางขั้นตอนการปรับปรุงระบบกํากับดูแลใหครอบคลุมท่ัวถึงทุกดาน ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร และการ
ติดตามการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของกลุมใหเปนไปตามกฎระเบียบของทางการ นอกจากนี้คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ(Compliance Committee) ของบริษัทใหญยังทําหนาท่ีดูแล ใหคําแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับประเด็นดานการกํากับ
กิจการ และขอรองเรียนของลูกคา โดยไดรับการสนับสนุนจากฝายกฎหมายและฝายกํากับของบริษัทใหญ  
 

3.10 ในกรณีที่บรษิัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บรษิทัมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว 

เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายจึงไดมีการกําหนดนโยบายและคูมือปฏิบัติงานซึ่งผานการสอบทานโดย
ฝายกํากับและควบคุมภายในของบริษัทใหญ อีกท้ังมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญทําการตรวจสอบธุรกรรมตางๆอยางสม่าํเสมอ
และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับมาตรการแกไขน้ันเม่ือตรวจพบวามีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย จะมีการรายงานให
คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑของบริษัทใหญทราบเพื่อพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร เพื่อมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีก และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมชักชา  การฝาฝนกฎหมาย
และกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ หากธนาคาร หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และรายงานตอหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน  
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สวนที ่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ 
การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูล
ดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพ
ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีเน้ือหาทีจ่ําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

           
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการ

ตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปน
ตน) 

   ใช   ไมใช 
ธนาคารมีการกําหนดแนวปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบหมายของคณะกรรมการธนาคารเปนผูดูแลจัดการ
ธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะมอบอํานาจการจัดการบางสวนใหแกผูบริหาร โดยผูบริหารจะนําเสนอขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ผูบริหารไดดําเนินการไปแลว รวมทั้งขอมูลที่คณะกรรมการบริหารตองใชประกอบการตัดสนิใจอยางครบถวน
เปนประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริหารจะมีการนําเสนอใหคณะกรรมการธนาคารรับทราบหรืออนุมัติ ตลอดจนรายงานขอมูล
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญรับทราบ  

 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการ

ประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7..…วัน   ไมใช 

ธนาคารจะนําสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนา
อยางนอย 7 วัน เวนแตกรณีที่จําเปนเรงดวน เชน รายงานของทางการที่ตองรายงานตอคณะกรรมการธนาคารทันทีที่มีการประชุม ซึ่ง
ธนาคารอาจไดรับรายงานดังกลาวกระชั้นชิดกับการประชุม  

 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ

ไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการ
รายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

   ใช   ไมใช 
ธนาคารมีการบันทึกขอสังเกต ขอซักถาม ความเห็นและมติของกรรมการไวในรายงานการประชุมกรรมการทุกครั้ง   

 
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามี

ขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

ธนาคารไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
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4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี     รับรองท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ใช   ไมใช 
คณะกรรมการธนาคารเนนยํ้าถึงนโยบายของธนาคารที่ใหยึดถือแนวนโยบายระมัดระวังอยางยิ่งเปนนโยบายหลักของบัญชี  และ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชี ไดพิจารณานโยบายบัญชีท่ีฝายบริหารใชวาเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของธนาคาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของธนาคารมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได  
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สวนที ่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่
วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรอง
ตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
           
 
5.1 กรณีที่บรษิัทมีการกําหนดเปาหมายการดาํเนินธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตาม

เปาหมายการดาํเนินธุรกจิที่กาํหนดไว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 

ฝายบริหารจัดทําบทวิเคราะหผลการดําเนินงาน และรายงานทางการเงิน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินธุรกิจใหแก
คณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน และสรุปรายงานใหแกคณะกรรมการธนาคารเปนประจําทุก 2 เดือน และบทวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน และรายงานทางการเงินดังกลาวจะถูกรายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญเปนประจํา  

 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช

หรือไม 
   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 

คณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการดําเนินงานรวมกับผูบริหารเปนประจําทุกเดือน  นอกจากนี้ ผูบริหารไดประชุมรวมกับผูจัดการสาย
ธุรกิจตางๆ ถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Dashboard Meeting) เปนประจําทุกเดือน โดยการประชุมดังกลาวเอื้ออํานวยใหคณะ
ผูบริหารและผูจัดการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดในเวลาที่เหมาะสม ทําใหทราบถึงการดําเนินงานที่คลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายที่กําหนดและสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที  

 
5.3 บรษิัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไวอยางสม่าํเสมอ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญเปนผูดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวสําหรับแตละกิจกรรม 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารใช อยางสม่ําเสมอ  

 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยาง
ตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

   ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญเปนหนวยงานอิสระ โดยปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและเสนอแนะแนวทางแกไขตอผูบริหาร พรอมท้ังติดตามผล
และนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอ  
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
แกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทใหญจะทําการหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบพรอมกับ
แนวทางแกไข  โดยผลการตรวจสอบและคําตอบของฝายบริหารจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร  และ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม (ถามี)   

 
5.6 บรษิัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 
   ใช     ไมใช 

ความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองไดมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการสรุปรายงานตอคณะกรรมการธนาคารอยางสม่ําเสมอ _  

 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณ

ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ หรือไม 

   มี   ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
ธนาคารจะรายงานเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต คดีที่ฟองรองธนาคารเปนจําเลย และการกระทําที่ผิดปกติอื่นที่มี
นัยสําคัญแกคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบติดตามผลพรอมใหคําเสนอแนะตอ
คณะกรรมการธนาคารโดยทันที  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินดังกลาว
ไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ จึงสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ที่เปนจริง
และโปรงใส อันเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจวา
ขอมูลทางบัญชีมีความนาเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของธนาคาร และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปน้ี
แลว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถใหความเชื่อม่ันตอความ
เชื่อถือไดในงบการเงินของธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 

 

                    ปลิว มังกรกนก     สุทัศน  เรืองมานะมงคล 
    นายปลิว มังกรกนก    นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล 

ประธานคณะกรรมการ         กรรมการอํานวยการ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 6 
 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)  
รายงาน และงบการเงิน 

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 


