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สวนที่ 1

ขอมูลสรุป

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษ “TISCO Finance Public Company Limited”
(“TISCO”) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย

สําหรับธุรกิจเงินทุน บริษัทและบริษัทยอย 4 แหง ใหบริการดานรับฝากเงิน และการใหกูยืมเงินหรือใหสินเชื่อประเภท
ตางๆ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ที่เหมาะสมตามความตองการของลูกคาทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมถึง เงินใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชย สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการเคหะ และสินเชื่อเชา
ซื้อทั้งรถยนตและจักรยานยนต นอกจากนี้ บริษัทยังใหคําปรึกษาและบริการอื่นดานเงินกูอยางครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทและ
บริษัทยอยใหบริการผานสํานักงานใหญของบริษัทและบริษัทยอย และสํานักงานอํานวยสินเชื่อ 14 แหงของบริษัท ที่กระจาย
อยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ในสวนของธุรกิจหลักทรัพย เปนการดําเนินการผานบริษัทยอย ไดแก บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  (“บล. ทิสโก”)
เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 2 ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในประเทศ ผานสํานักงาน
ใหญ และสํานักสาขาจํานวน 5 แหง โดยมีสวนแบงตลาดการซื้อขายหลักทรัพยในป 2547 ในสัดสวนรอยละ 3.52  นอกจากนี้
ยังใหบริการวาณิชธนกิจ และประกอบธุรกรรมคาหลักทรัพย สําหรับธุรกิจหลักทรัพยในตางประเทศ บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้
ฮองกง จํากัด เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฮองกง ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และประกอบธุรกิจที่ปรึกษา
การลงทุนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย สวนการบริการจัดการกองทุนรวม เปนการใหบริการผานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”)

ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 2,224.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 เมื่อเทียบกับป 2546 คิดเปน
กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 3.05 บาท และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยรายปเทากับรอยละ 19.1 ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม มีการขยายตัวที่ตอเนื่อง โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศยังคงอัตราการเติบโตที่สูง
ถึงรอยละ 6.1 แมจะมีปจจัยลบตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเขามากระทบภาวะเศรษฐกิจตลอดป อยางไรก็ตามภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนมีความผันผวนมากขึ้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงรอยละ 13.5 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยภาย
ในประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ตามการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย (Repo 14-day) 3 ครั้ง จาก
รอยละ 1.25 ของป 2546 มาอยูที่รอยละ 2.00 ภายใตภาวะดังกลาว

นอกจากนี้ กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมิไดมาจากเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจหลักดานเชาซื้อเทานั้น แตยังมาจากการเติบ
โตของธุรกิจสําคัญอื่นๆ ประกอบดวย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชย ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน และ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยปริมาณสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทขยายตัวถึงรอยละ 32.3 และสินเชื่อเพื่อการพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ
13.0 สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 27.5 เชนเดียวกับรายไดจากคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและ
รายไดคาธรรมเนียม ไดเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 9.5 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพยังคงมี
แนวโนมลดลงจากรอยละ 7.0 ในปกอน เปนรอยละ 5.8 ณ ส้ินป 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีอัตราสวนเงิน
กองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 19.6 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดไวที่รอยละ 8.0 และ บล. ทิสโก มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปเทากับรอยละ 56.5 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548 บริษัท
ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดคงอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” พรอมแนวโนมอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก”
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การดําเนินงานในดานธุรกิจเงินทุน บริษัทยังคงรักษาความเปนผูนําตลาดในธุรกิจเชาซื้อรถยนตไดอยางตอเนื่องแม
สภาพการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้นอกเหนือจากการมุงขยายธุรกิจ บริษัทยังคงเนนการควบคุมคุณภาพของสินทรัพย
และการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม โดยมีการวางมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อและการติดตามหนี้ที่เขมงวดกวาอุตสาหกรรมโดย
ทั่วไป บริษัทมั่นใจวา ธุรกิจเชาซื้อจะเปนธุรกิจหลักที่ยังคงเติบโตและสรางรายไดที่ม่ันคงไดตอไปในอนาคต ประกอบกับดาน
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการพาณิชยเริ่มมีการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นตามความตองการเงินกูในระบบสถาบันการเงิน

ในดานธุรกิจหลักทรัพย บล. ทิสโกยังคงไดรับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหไดรับรางวัลชนะเลิศ
“บริการซื้อขายหลักทรัพยดีเดน” (Best Brokerage Service) และ “งานวิจัยหลักทรัพยดีเดน” (Best Research House)
ประกอบกับ บล. ทิสโก ยังคงมุงมั่นในการพัฒนางานวิจัยหลักทรัพยและการขยายฐานลูกคาธุรกิจหลักทรัพยอยางตอเนี่อง
เปนผลใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.36 เปนรอยละ 3.52 ในขณะเดียวกัน บล. ทิสโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจ
วาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการนําหุนเขา   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งเปนผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทชั้นนําจํานวนมาก บริษัทจะยังคงมุงเนนที่
จะคงความเปนผูนําที่ใหความสําคัญตอลูกคาและการใหบริการที่มีคุณภาพและครบวงจรในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
และวาณิชธนกิจสืบตอไป

ดานธุรกิจจัดการกองทุน บลจ. ทิสโกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยขนาดของกองทุนภายใตการจัดการที่เติบโตขึ้น
ในอัตราสูงถึงรอยละ 19.9 จาก 56,459.42 ลานบาทเปน 67,704.15 ลานบาท บริษัทวางเปาหมายที่จะเปนผูนําในธุรกิจจัด
การกองทุนทุกประเภท อันไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม บริษัทเชื่อวาการพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในและการปรับโครงสรางธุรกิจในชวงปที่ผานมา จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดในที่สุด

บริษัทไดยื่นแผนปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังแลว ในเดือนตุลาคม ป 2547 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) จะเริ่มเปดใหบริการในชวงครึ่งป
หลังของป 2548 ธนาคารจะมุงเนนใหการขยายบริการทางการเงินใหแกลูกคาของบริษัทอยางครบวงจร การปรับสถานะเปน
ธนาคารพาณิชยในครั้งนี้ จะชวยสงเสริมใหกลุมบริษัทสามารถเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่การ
ปรับระบบการดําเนินงานเขาสูรูปแบบของธนาคารพาณิชยจะเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน และขยายชองทางการจําหนายไดมากขึ้นตอไป เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในองคกรและจาก
สภาพแวดลอมใหมดานการแขงขัน เนื่องจากการปรับสถานะธุรกิจเงินทุนเปนธนาคารพาณิชย บริษัทไดปรับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจใหเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) โดยเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการขาย ที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาสําหรับบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร โดยใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานใหมที่จะ
ไดรับจากการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย

บริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงและความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในปที่ผานมาคณะกรรมการไดทําการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในทุกดาน และพิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตามที่
ถือปฏิบัติเปนประจําทุกป และมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะความเสี่ยง
ของบริษัท  งบการเงินประจําป 2547 ของบริษัทและบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและ
ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองครบถวน เชื่อถือได สมเหตุผล ถือปฏิบัติตามมาตร
ฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และเมื่อปลายป 2547 บริษัทไดวาจางบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด
อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ทําการประเมินจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท
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ในดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) บริษัทมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ผานการดําเนินงานของ "มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล" เปนหลัก โดยใหความสําคัญกับโครงการระยะยาวที่สงเสริมผูดอยโอกาสให
พัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมแลว โครงการอื่นๆ ที่บริษัท
ดําเนินการอยางตอเนื่องยังครอบคลุมทั้งในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย ในแตละป มูลนิธิ
ทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาจํานวนกวา 3,600 ทุนแกเด็กนักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทั่วประเทศ กวารอยละ 60 เปนทุนการ
ศึกษาที่ใหอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน นับตั้งแตเริ่มกอตั้ง มูลนิธิ
ทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 85,371,829 บาท ทุนประกอบอาชีพ และทุนรักษาพยาบาล เปนจํานวน
เงินทั้งส้ิน 5,562,377 บาท

นอกจากนี้  บริษัทและบริษัทยอยบริจาคเงินประมาณ 5 ลานบาทเพื่อใหความชวยเหลือโดยทันทีแกผูประสบภัย
พิบัติจากคลื่นสึนามิใน 6 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเปนการบริจาคเงินชวยเหลือผานมูลนิธิราชประชานุเคราะห มูลนิธิ
ศาสตราจารยสังเวียน และชวยเหลือโดยตรงที่ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยฉุกเฉิน ณ ศาลากลาง จังหวัดพังงา รวมทั้งรวม
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฟนฟูผูประสบภัย สําหรับระยะยาว บริษัทไดใหการสนับสนุนมูลนิธิทิสโกฯ จัดตั้ง “โครงการใหความ
ชวยเหลือของมูลนิธิทิสโกฯ สําหรับเด็กนักเรียนที่ประสบภัยสึนามิ” ขึ้นเปนการเฉพาะ ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2548
เปนตนไป โดยมอบทุนการศึกษาตอเนื่องใหแกเด็กนักเรียนกลุมนี้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย)
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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ช่ือบริษัท : บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : เงินทุน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 48/2 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 618
Home Page : www.tisco.co.th
โทรศัพท : (66) 2633 6000
โทรสาร : (66) 2633 6800

บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย) จํากัด

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2359 1200-1 โทรสาร 0 2359 1259-63

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

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

ผูสอบบัญชี : นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษาทางการเงิน
(การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิ)

: บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2266 6677 โทรสาร 0 2266 6688

http://www.tisco.co.th/
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1. ปจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเส่ียงอยางเปนระบบและมี            

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไวอยาง
เหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะมีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะสรางความตระหนักถึง
ความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอความเส่ียง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วทั้งองคกร รวมถึงการรักษา
มาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเปาหมายในการสรางผลตอบแทนสูงสุดเมื่อคํานึงถึงความ
เส่ียงตอผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สําคัญ ที่บริษัทไดยึดถือปฏิบัติเปนการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงองค

รวมของบริษัทมีดังตอไปนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงอยางรวมศูนย
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย โดยจะทําการรวบรวมขอมูล

ฐานะความเสี่ยงจากกิจการตางๆในเครือเพื่อทําการประเมิน และกําหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธ
ทางธุรกิจ เพื่อใชในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง

(2) สายธุรกิจเปนเจาของการบริหารความเสี่ยงภายใตการดูแลที่เปนอิสระ
แตละหนวยธุรกิจมีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและเพื่อ

ใหเกิดความสอดคลองกับกรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หนวยงานบริหารความเสี่ยงซึ่ง
เปนหนวยงานอิสระทําหนาที่ในการกํากับดูแลและสอบทาน เพื่อใหมีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางเพียงพอ

(3) การประเมินความเสี่ยงอยางครบถวน
บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอยางครบถวนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความ

เส่ียงอาจเริ่มจากการใชดุลยพินิจของผูชํานาญการซึ่งเปนวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะหในเชิงปริมาณและสถิติ
ทั้งนี้จะพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สําคัญ คือ
การวิเคราะหความเส่ียงในสถานการณปกติ และการจําลองสถานการณที่ไมปกติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของปจจัยความ
เส่ียงในปริมาณมากอันมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัท

(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนดวยหนวยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องดวยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปจจัยความ

เส่ียงไวภายใตมาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง Value at Risk (VaR) คาปจจัยความเสี่ยงตางๆจะถูกเปล่ียนแปลง
เปนระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว ภายใตการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของบริษัท
การกําหนดระดับเงินกองทุนความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญในการสรางความเขาใจและความสอดคลองใหเกิดขึ้นกับผูบริหาร
ของหนวยธุรกิจแตละหนวย นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ภาพรวมฐานะความเสี่ยงขององคกร และจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอยางมีประสิทธิผลทั้งในระดับ
องคกรและหนวยธุรกิจ
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(5) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คํานึงถึงความเสี่ยง
เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มตอผูถือหุน องคประกอบความเสี่ยงตางๆจะถูกนําเขามาใชในการวัดประสิทธิภาพทาง

ธุรกิจโดยมีเปาหมายสําคัญในการเพิ่มมูลคาผลตอบแทนที่คํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุน ความเสี่ยงในดานตางๆจะถูกนําเขา
มาประกอบการพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑและบริการเพื่อใหไดผลกําไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสวนงานที่ยัง
มีอัตราผลตอบแทนตอหนวยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

(6) การบริหารพอรตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการปองกันความเสี่ยง
การบริหารพอรตความเสี่ยงจะมีการกระทําอยางตอเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ยงเปนหลักการสําคัญในทุก

ธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผูบริหารและผูจัดการของหนวย
ธุรกิจทุกระดับจะนําหลักการกระจายความเสี่ยงเขามาใชพิจารณาอยางเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและ
เพดานความเสี่ยงตางๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ

(7) การปฏิบัติตามกฏระเบียบและแนวทางที่ดี
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคลองกับกฏระเบียบและแนวทาง

ปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวของ

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร คณะกรรมการ

บริหารทําหนาที่ดูแลทั้งความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเส่ียงโดยรวมขององคกร และความเสี่ยงระดับรายการของแตละประเภท
ความเสี่ยง ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสําหรับธุรกิจตางๆจะทําหนาที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงดาน
กลยุทธของทั้งองคกรและของแตละสายงาน ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนโดยฝายวางแผนและงบประมาณ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกรใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝายบริหาร
ความเสี่ยงเปนหนวยงานสนับสนุน สําหรับการดูแลความเส่ียงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะอนุกรรมการและผูรับ
มอบอํานาจเฉพาะกิจเปนผูดูแล เชน คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
คณะอนุกรรมการกํากับการลงทุน และหัวหนาสายสินเชื่อ เปนตน โดยมีหนวยงานสนับสนุนตางๆ เชน สํานักคณะ
อนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ฝายควบคุมภายใน ฝายกํากับ และฝายกฎหมาย ทั้งนี้สายธุรกิจทุกสายจะเปนเจาของ
ความเสี่ยงและรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงในสวนงานของตน ภายใตนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตางๆ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริษัทจะแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท โดยมีบทบาทที่สําคัญในการทบทวนและอนุมัตินโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
เปนประจําทุกป รวมทั้งการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหผูบริหารนําไปยึดปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการ
ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง โดยมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจหนาที่และความรับผิด

ชอบในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององคกร เพื่อใหการดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พรอม
ทั้งกําหนดกลยุทธ กรอบนโยบาย แนวทางปฎิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคลองกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได โดยมี
ฝายบริหารความเสี่ยงทําหนาที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได
พิจารณา พรอมทั้งจัดทําระบบประเมินความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห และติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ เพื่อรายงานตอผูบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะดาน ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ดูแลการบริหาร

และควบคุมความเส่ียงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา และหัวหนาสายสินเชื่อ จะทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อในระดับรายการ โดยมี
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะทําการติดตาม
ผลการทํางานในดานการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ เปนประจําทุกเดือน

ความเส่ียงดานตางๆ

1.1 ความเส่ียงจากการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงใน
สัญญา ทําใหไมสามารถชําระหนี้ที่มีตอบริษัทเมื่อครบกําหนดได หรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญาที่จะชําระหนี้ใหกับบริษัท
ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไมมีหลักประกันคุมครอง จะมีผลทําใหบริษัทตองกันสํารองหนี้สูญมากขึ้น อันจะ
สงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท

บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอรต
สินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตาม และจัดการกับสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขาย คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับภาพรวม ใหมีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง
อยางเหมาะสม และกําหนดหลักเกณฑในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) ตางๆ เพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน ในขณะที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อจะทําหนาที่ดูแลการอนุมัติและติดตามสินเชื่อแตละ
รายการ ใหมีการปฏิบัติโดยรัดกุมตามหลักเกณฑของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหาทํา
หนาที่คอยติดตามและจัดการกับสินเชื่อที่มีปญหาและสินทรัพยรอการขายอยางใกลชิด ปจจัยความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่
สําคัญ มีดังตอไปนี้

1.1.1 ความเส่ียงจากการดอยคุณภาพของสินเชื่อ

สินเชื่อดอยคุณภาพหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได คือ สินเชื่อจัดชั้นประเภทต่ํากวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ  
ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทย หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีมูลคา 
3,303.78 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.8 ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวม ลดลงจาก ณ ส้ินป 2546 ซึ่งมีจํานวน 3,410.01 ลาน
บาท สาเหตุมาจากการปรับโครงสรางหนี้ของสินเชื่อธุรกิจและคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น
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จะเห็นไดวา สินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทและบริษัทยอย มีแนวโนมที่ลดลงทั้งในดานจํานวนเงินและอัตราสวนเมื่อ
เทียบกับสัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทเงินทุนทั้งระบบที่อัตรารอยละ 7.7 และของธนาคารพาณิชยทั้งระบบที่
อัตรารอยละ 11.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของสินเชื่อรวม สินเชื่อดอยคุณภาพของบริษัทและบริษัทยอยอยูในระดับต่ํากวา
อุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เพิ่มขึ้น และจํานวนหนี้เสียใหมที่อยูในระดับต่ํา

สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547 มีรายละเอียด
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภทธุรกิจ รอยละของ

สินเชื่อรวม
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ รอยละของ
สินเชื่อรวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตรา

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย 2.4 1,153.86 33.8 1.8   1,009.82 30.6 (12.48)
  การผลิตและการพาณิชย 1.3 658.32 19.3 0.7 417.24 12.6 (36.62)
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 0.7 355.77 10.4 1.0 590.67 17.9 66.02
  ธุรกิจอื่นๆ 0.3 139.67 4.1 0.0 1.91 0.1 (98.63)
สินเชื่อรายยอย 2.9 1,416.71 41.5 2.7 1,566.36 47.4 10.56
  สินเชื่อเชาซื้อ 0.9 434.77 12.7 1.3 719.52 21.8 65.49
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ 0.9 452.80 13.3 0.7       375.63 11.4 (17.04)
สินเชื่อเพ่ือหลักทรัพย 1.1 529.14 15.5 0.8       471.21 14.3 (10.95)
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค 1.7 839.54 24.6 1.3 727.60 22.0 (13.33)

รวม 7.0 3,410.01 100.0 5.8   3,303.78 100.0 (3.12)

สินเชื่อดอยคุณภาพสวนใหญมาจากสินเชื่อเพื่อการพาณิชยสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและสินเชื่อเชาซื้อ
ในขณะที่สินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจเชาซื้อถึงแมวาจะเพิ่มขึ้นมาก แตถือวาเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับอัตรา
การเติบโตของขนาดของเงินใหสินเชื่อ ซึ่งเพิ่มจาก 29,154.27 ลานบาท ในป 2546 เปน 38,573.79 ลานบาทในป
2547 สวนสินเชื่อดอยคุณภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากภาวะการแขงขันที่สูง ประกอบกับความ
ตองการของตลาดมีอัตราการเติบโตคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับการปริมาณการขยายตัวของธุรกิจ ในป 2547 บริษัทได
ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เปนจํานวนทั้งส้ิน 2,176.02 ลานบาท โดยการปรับโครงสรางหนี้สวนใหญใชวิธี
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้    บริษัทมีสินเชื่อดอยคุณภาพที่ปรับโครงสรางหนี้และปฏิบัติไมไดตามเงื่อนไขเทา
กับ 253.38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.4 ของเงินใหสินเชื่อท่ีปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด ลดลงจากปกอน จํานวน
529.62 บาท

เพื่อเปนการรองรับการขาดทุนจากสินเชื่อดอยคุณภาพในปจจุบัน การดอยคุณภาพของสินเชื่อท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคต การขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ การดอยมูลคาของหลักประกัน และการดอยคุณภาพของสินเชื่อ
ที่ปรับโครงสรางหนี้และไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 4,288.37 ลานบาท (บริษัท
จํานวน 3,590.55 ลานบาท และบริษัทยอย จํานวน 697.82 ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและ
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บริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดรอยละ 130.0

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจํานวน 3,590.55 ลาน
บาท แบงเปนเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 2,766.27 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํารองของ
บริษัท คิดเปนรอยละ 129.8 ของเงินสํารองที่คํานวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวังของบริษัท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินนี้จะสามารถนํามาใชรองรับความเสีย
หายที่ไมอาจคาดการณในอนาคตได ซึ่งหากคุณภาพของสินทรัพยในอนาคตไมดอยคุณภาพลงอยางมีนัยสําคัญ
ภาระการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัทในอนาคตจะอยูในระดับปกติเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเทานั้น

1.1.2 ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อเพื่อธุรกิจพาณิชย ในสัดสวนรอยละ 69.2
และ 19.6 ตอสินเชื่อรวมตามลําดับ โดยในสวนของสินเชื่อเชาซื้อจํานวน 38,573.79 ลานบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู
ในระดับต่ํามาก โดยมีขนาดของสินเชื่อเฉล่ียเพียงรายละ 191,052 บาท และกลุมลูกหนี้เชาซื้อรายใหญ 10 รายแรกมีมูลคา
รวมกันเพียงจํานวน 177.12 ลานบาท หรือคิดเปนเพียงรอยละ 0.5 ของยอดเงินใหสินเชื่อเชาซื้อทั้งหมด หรือรอยละ 0.3 ของ
ยอดเงินใหสินเชื่อรวมทั้งหมด

สําหรับสินเชื่อธุรกิจ มีการใหสินเชื่อแกภาคธุรกิจตางๆ ไดแก ธุรกิจการผลิตและการพาณิชย จํานวน 5,525.07 ลาน
บาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง จํานวน 3,500.24 ลานบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 1,744.45
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 50.6 32.0 และ 16.0 ของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย และรอยละ 9.9 6.3 และ 3.1 ของสินเชื่อรวมตาม
ลําดับ ซึ่งจะพิจารณาเห็นวาไมมีการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยางเปนนัยสําคัญ อยางไรก็ตามบริษัทมีการกระจุกตัว
ของสินเชื่ออยูบาง ถาวัดจากการใหสินเชื่อธุรกิจแกกลุมลูกหนี้รายใหญ 10 รายแรกที่มีมูลคารวมประมาณ 3,938.95 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 36.1 ของยอดเงินใหสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งหมด ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีการติดตามคุณภาพของสินทรัพยอยางตอ
เนื่อง และไดกําหนดใหมีหลักประกันเพียงพอเพื่อจะควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได

1.1.3 ความเส่ียงจากหลักประกัน

เงินใหสินเชื่อสวนใหญรอยละ 93.3 ของบริษัทเปนสินเชื่อมีหลักประกัน สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อยัง
ถือเปนกรรมสิทธิของบริษัท ดังนั้นหากผูเชาซื้อไมชําระเงินตามกําหนดภายใตหลักเกณฑและกฎหมายที่กําหนด บริษัท
สามารถดําเนินการเขายึดและครอบครองสินทรัพยไดในทันที การเขาครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาซื้อและจําหนายตอในตลาด
รอง มีระยะเวลาคอนขางสั้น ซึ่งสามารถกระทําใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน

ปจจัยความเสี่ยงตอหลักประกันของสินเชื่อเชาซื้อ คือมูลคาของรถยนตเกา เนื่องจากรถยนตเปนทรัพยสินเชาซื้อหลัก
ที่บริษัทจะเขายึดและจําหนายตอในตลาดรถยนตเกา แลวนําเงินที่ไดจากการจําหนายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หาก
มูลคาของรถยนตเกาลดลงมากเกินไป อาจทําใหไดเงินจากการขายหลักประกันไมคุมมูลหนี้ และสงผลเสียหายตอกําไรและ
เงินกองทุนของบริษัท มูลคาของรถยนตเกาขึ้นกับหลายปจจัย ประกอบดวย สภาพความตองการรถยนตเกาโดยรวม ประเภท
และยี่หอของรถ และปจจัยดานภาษีรถยนตที่อาจมีผลกระทบตอราคาขายรถใหม
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อยางไรก็ตามจากประวัติการยึดและจําหนายหลักประกันของการเชาซื้อรถยนต บริษัทสามารถเรียกคืนการชําระเงิน
จากการจําหนายทรัพยไดในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงคาง ซึ่งจัดเปนอัตราที่สูง ทําใหผลกระทบ
ตอกําไรของหนี้เสียลดนอยลงไดมาก นอกจากนี้บริษัทไดดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการติดตามราคารถยนตเกาอยาง
ตอเนื่อง การเนนปลอยสินเชื่อใหมีมูลคาหลักประกันสูงกวามูลหนี้อยูตลอดเวลา การเรียกเงินดาวนในระดับที่เหมาะสม และ
การเนนการปลอยสินเชื่อสําหรับรถยนตที่มีตลาดรองที่ดี

สําหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชยและสินเชื่อเพื่อการเคหะ หลักประกันสวนใหญของบริษัทเปนอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
สามารถนํามาใชหักการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อดอยคุณภาพได บริษัทไดดําเนินการประเมินราคาหลัก
ประกันตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีทั้งการประเมินโดยผูประเมินอิสระทุกปและการประเมินภายในโดย
ฝายประเมินราคาทรัพยสิน โดยจะเลือกใชราคาประเมินที่ต่ํากวาเปนมูลคาของหลักประกัน บริษัทมีสัดสวนมูลคาหลักประกัน 
ที่ใชหักมูลหนี้ของสินเชื่อดอยคุณภาพในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเปนรอยละ 27.8 ของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ    
ทั้งหมด

บริษัทมีความเส่ียงจากมูลคาของหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพยเหลานี้ โดยมูลคาของอสังหาริมทรัพยจะขึ้นอยู
กับสภาพการณทางเศรษฐกิจเปนหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งอาจสงผลให
บริษัทตองเพิ่มการกันเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะสงผลตอกําไรสุทธิและเงินกองทุนของบริษัท นอกจากนี้การเขา
ครอบครองหลักประกัน ยังตองผานกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุงยากและใชเวลานาน อยางไรก็ตามบริษัท
ไดติดตามขั้นตอนการทํางานดานการบังคับคดีอยางใกลชิด

1.1.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งมีมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหัก

คาเผื่อการดอยคา 1,230.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.9 ของสินทรัพยรวม และคาเผื่อการดอยคาคิดเปนรอยละ 7.1
ของมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี ในป 2547 บริษัทไดขายสินทรัพยรอการขายจํานวน 753.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.2
ของมูลคาตนทุนทางบัญชี

1.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือเงินกองทุนของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบัน
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท

บริษัทไดนําเครื่องมือทางการเงิน เขามาชวยประเมินและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เชน แบบ
จําลอง Value at Risk เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยยึดหลัก
การปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมเพื่อสรางผลตอบแทนใหไดในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อคํานึงถึงความเสี่ยงที่มี ปจจัยความ
เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สําคัญ มีดังตอไปนี้
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1.2.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนจํานวน 4,212.25 ลานบาท แบง
เปนตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตลาดจํานวน 3,370.53 ลานบาท และตราสารทุนที่ไมจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 841.72 ลานบาท

ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งส้ิน 567.10 ลานบาท นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทยอยยังมีสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียน ณ วันส้ินปกับราคาทุน
ของหลักทรัพย ที่ไมไดรับรูเปนรายไดตามมาตรฐานการลงบัญชีหลักทรัพยเผ่ือขาย จํานวน 373.83 ลานบาท

(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพยในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (available for sale) จํานวน 3,370.53 ลานบาท ซึ่งจะสงผลตอกําไร
ขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอยก็ตอเมื่อมีการขายหลักทรัพยออกไป อยางไรก็ตามปจจัยความเสี่ยงตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของราคาจะสงผลกระทบกับเงินกองทุนในสวนของผูถือหุนทันที  ณ ส้ินป 2547 บริษัทมีสวนตางจากการตีมูลคาตามราคา
ตลาดกับราคาตนทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย เปนจํานวน  373.83 ลานบาท ที่ยังไมรับรูเปนรายได สวนตางของราคาดังกลาว
เปนเสมือนเงินสํารองเผ่ือการขาดทุนจากการลงทุนได ในกรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพยปรับตัวลดลงในอนาคต

บริษัทไดนําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใชวัดความเสี่ยงดานตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน และ
รายงานใหกับผูบริหารในสายงานที่เกี่ยวของและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนรายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาด
ทุนสูงสุดของพอรตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อม่ันและชวงระยะเวลาที่กําหนดในอนาคต ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทมีคา Value at Risk สําหรับระยะเวลา 1 วัน และ ณ ความเชื่อม่ัน
รอยละ 99 เทากับ 112 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ 122 ลานบาท ณ ส้ินป 2546 สาเหตุเกิดจากการปรับตัวลดลงของดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอมูลคาความเสี่ยงของเงินลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนด วงเงิน
การเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทตางๆ เพื่อใชในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เชน วงเงินการกระจุกตัว
วงเงินจํากัดขาดทุน เปนตน

(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพยประเภททุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนจํานวน 
841.72 ลานบาท โดยใชมูลคาตามราคาตนทุนทางบัญชีหลังหักคาเผื่อการดอยคาแลว โดยลดลงจากสิ้นป 2546 ที่มีจํานวน
1,181.62 ลานบาท ซึ่งมาจากการปรับลดนโยบายในการรับชําระหนี้ดวยหลักทรัพยจากการปรับโครงสรางหนี้ และหลักทรัพย
ที่รับมามีการทยอยขายออกไปในระหวางป ณ ส้ินป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีคาเผื่อการดอยคาเพื่อรับรูความเส่ียงสําหรับ
เงินลงทุนสวนนี้จํานวน 234.11 ลานบาท ลดลงจากปกอน 37.87 ลานบาท

ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียน แตมุงเนนการติดตามคุณภาพของหลัก
ทรัพยอยางตอเนื่อง และขายหลักทรัพยออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
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1.2.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบงเปนสองประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้
สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้

(1) ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เกิดจากการกําหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสิน
ทรัพยและหนี้สินของบริษัทที่ไมพรอมกัน (Interest rate mismatch) ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปลี่ยนแปลงไป อาจทําให
ตองรับภาระตนทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายรับจากดอกเบี้ย สงผลทําใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับลดลง และ
กระทบตอกําไรและเงินกองทุนของบริษัทได

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่เปนเสมือนคณะอนุกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินในการควบคุม
ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยดังกลาว โดยควบคุมดูแล
โครงสรางกําหนดเวลาของสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและ
บริษัทยอยมีโครงสรางสินทรัพยและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบงตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

สินทรัพยและหนี้สิน
เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน

เปล่ียนดอกเบี้ยภาย
ใน 2-12 เดือน

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายใน 1 - 2 ป

เปล่ียนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ป รวม

สินทรัพย 10,448 14,580 11,337 29,931 66,296
หนี้สิน 15,142 17,727 7,469 13,377 53,715
สวนตาง (4,694) (3,147) 3,868 16,554 12,581

หากนําความแตกตางของโครงสรางอัตราดอกเบี้ยมาคํานวณ จะพบวาบริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงตอ
การขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอยูเล็กนอย โดยหากอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากระดับปจจุบันไปอีกรอยละ 1 ตอป จะมีผลกระทบ
ทําใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิสําหรับชวงเวลา 1 ปขางหนาลดลงเปนจํานวน 82 ลานบาท เทียบกับรายไดสุทธิจากอัตรา
ดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2547 รวม 2,830.38 ลานบาท

(2) ความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้

ความเสี่ยงตอมูลคาตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลคาตลาดของตราสารหนี้ประเภทกําหนดอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น ราคาตลาด
ของตราสารหนี้จึงตองปรับลดลงเพื่อใหผลตอบแทนเทากับตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 993.39 ลานบาท ซึ่งลดลงเปน
จํานวน 2,471.61 ลานบาท เมื่อเทียบกับส้ินป 2546 เนื่องจากภาวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ทําใหบริษัทตองลด
ขนาดการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงของการลดลงของมูลคาเงินลงทุน โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้สวนใหญมี
ไวเพื่อดํารงสภาพคลองตามกฎของธนาคารแหงประเทศไทย อายุเฉล่ียของตราสารหนี้อยูที่ 0.53 ป และมีคา Duration เฉล่ีย
อยูที่ 0.46 ป ความเส่ียงดานตลาดของเงินลงทุนในตราสารหนี้จึงอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากบริษัทเนนการลงทุนในตราสาร
ระยะสั้น   เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพคลองใหเปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
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1.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงที่บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื่อครบกําหนด
เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนใหมมาใหไดเพียงพอตอความตองการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได ความเส่ียงดานสภาพคลองเกิดจากปจจัยทั้งภายในและภาย
นอก โดยปจจัยภายในขึ้นกับโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน และการสํารองสินทรัพยสภาพคลองเพื่อนํามาใชรองรับความ
ตองการ สวนปจจัยภายนอกขึ้นกับภาวะสภาพคลองของตลาดและความเชื่อม่ันของผูฝากเงินเปนหลัก

สําหรับสินทรัพยสภาพคลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยที่มีสภาพคลองประกอบ
ดวยเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน จํานวน 1,485.24 ลานบาท เทียบกับ 1,193.45 ลานบาท ณ ส้ินป 2546 เงินใหกูยืม
แกสถาบันการเงินและหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน จํานวน 2,142.83 ลานบาท เทียบกับ 638.12 ลานบาท ณ ส้ินป
2546 และเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 390.81 ลานบาท เทียบกับ 2,257.04 ลานบาท ณ
ส้ินป 2546 นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ภาคเอกชน อีกจํานวน 196.38 ลานบาท เทียบกับ 709.69
ลานบาท ณ ส้ินป 2546

บริษัทมีความเส่ียงจากความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินในระยะสั้นตามอายุสัญญา (Maturity
Mismatch) อยูในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจาหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกําหนดสัญญา
แลว เชน การไมไดรับเงินตามสัญญา หรือการฝากตอเมื่อครบกําหนด บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยเพียงพอที่จะ
ชําระคืนหนี้สินภายใน 1 ปไดทั้งหมด สัดสวนของสินทรัพยและหนี้สินที่ปรับตามพฤติกรรมของเจาหนี้และลูกหนี้แลว แสดงใน
ตารางตอไปนี้

(หนวย : ลานบาท)
ครบกําหนด ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป  รวม

สินทรัพย 17,567 44,427 61,994
หนี้สิน (15,202) (41,608) (56,810)
สุทธิ 2,365 2,819 5,184

      ที่มา : ขอมูลตามรายงาน Maturity Mismatch ตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด

สําหรับการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ควบคุมดูแล และกําหนด
ทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน ทําการพิจารณาโครงสรางการระดมทุนในรายละเอียด และกําหนดวงเงินความเสี่ยง
ตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเส่ียงจากมาตรวัดหลักที่กําหนดขึ้น เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอด
คลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้
ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยาง
ชัดเจน
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1.4 ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานหมายถึง ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไมเพียงพอของกระบวนการ
ทํางาน บุคลากร ระบบงาน หรือจากปจจัยภายนอก อันเปนผลใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน     
ชื่อเสียง การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดานการเงินที่หลากหลายประเภท จึงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ไป ความเสี่ยงสวนใหญไดถูกจัดการผานกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม และโครงสรางองคกรและการวางบทบาทหนาที่ที่
เหมาะสม โดยใหเกิดกลไกตรวจวัดเพื่อสรางสมดุล  (Check and Balance) ที่ดี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูวางกรอบและแผนการประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยรวม โดยมี
หัวหนาสายกํากับและควบคุม  (Chief Governance Officer) เปนผูดูแลใหมีการวางระบบควบคุมภายในสําหรับแตละธุรกิจ
อยางพอเพียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ นอกจากนี้ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้ง
หมด ยังถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit Committee) ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท บริษัท
อยูในระหวางการจัดทําการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงดานการปฎิบัติงานของทุกสวนงานในองคกร และ
เตรียมการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงดานการปฎิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ของธนาคารแหงประเทศไทย และ the Basle Committee of Banking Supervision

1.5 ความเส่ียงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเส่ียงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไม
เหมาะสม หรืออาจเปนความไมสอดคลองระหวางกลยุทธ นโยบาย เปาหมาย โครงสรางองคกร การแขงขัน และทรัพยากรของ
องคกร ซึ่งในทายที่สุด จะสงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของบริษัท อันเปนผลมาจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ บริษัทจัดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ สําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา ควบคูไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอยางตอเนื่องทุกป และติด
ตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไวเปนรายเดือน

1.5.1 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันในธุรกิจ
แมบริษัทจะมีการกระจายตัวของแหลงรายไดไปในหลาย ๆ ธุรกิจที่มีแนวโนมดี  ซึ่งธุรกิจสวนใหญมีความผันแปรไป

กับภาวะเศรษฐกิจ ทางดานธุรกิจเชาซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแขงขันของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระดับการเจริญเติบโตของการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญตอการเติบโตของเงินใหสินเชื่อและคุณภาพของสินเชื่อ หากภาวะ
เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว หรือสภาพการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จะสงผลกระทบตอปริมาณธุรกรรมและรายไดของบริษัท อยางไร
ก็ตาม บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดอยูในภาวะที่ดีและมีสถานะความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ จึงทําใหผลกระทบที่มีไม
มากนัก

เงินลงทุนสวนใหญของบริษัทอยูในประเภทตราสารทุน ซึ่งมีความสัมพันธอยางมากกับแนวโนมทางเศรษฐกิจโดย
รวม และภาวะการขยายตัวของตลาดทุน รวมถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนในตลาด หากปจจัยทางเศรษฐกิจดี มีภาวะความ
ม่ันคงสูง ราคาหลักทรัพยควรจะปรับตัวขึ้นอยางมาก และสงผลดีตอกําไรของบริษัท ในทางกลับกันหากมีปจจัยลบที่รุนแรง
และไมคาดคิดเกิดขึ้น เชน การเกิดสงคราม กอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ราคาหลักทรัพยอาจปรับตัวลงไดอยางมากและสงผลทําใหกําไรของบริษัทลดลง ทั้งนี้ผลกระทบนี้ครอบ
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คลุมไปถึงธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยที่ขึ้นอยูกับภาวะของตลาดหลักทรัพยดวย 
อยางไรก็ตาม รายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยขึ้นอยูกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ในขณะ
ที่ระดับราคาของหลักทรัพยเองอาจสงผลกระทบไมมากนัก บริษัทมีการปองกันความเสี่ยงโดยใชโครงสรางตนทุนแบบแปรผัน
ในธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งชวยลดผลกระทบของรายไดจากความเสี่ยงเหตุการณไมแนนอนของตลาดหลักทรัพย

สําหรับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมมีปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ คือ การแขงขันในดานราคา แตมีความเส่ียง
จากภาวะเศรษฐกิจนอยกวาธุรกิจอื่น เนื่องจากรายไดจากธุรกิจมาจากคาธรรมเนียมที่คํานวณจากมูลคาของสินทรัพยสุทธิ
(NAV) ผลกําไรหรือขาดทุนของการลงทุนโดยกองทุนไมไดสงผลกระทบโดยตรงใหกับบริษัท แตอาจสงผลทางออมซึ่งไมรุนแรง
มากนักหากขนาดของกองทุนลดลง

1.5.2 ความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงเทากับรอยละ 19.6 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 นอกจากการดํารงเงินกองทุนตามกฎ บริษัทยังไดประเมินเงินกองทุนเสี่ยงขึ้น
จากแบบจําลองภายใน ซึ่งชี้แนะวาบริษัทและบริษัทยอยควรตองมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงไวเปนจํานวน 6,054.54
ลานบาท ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 44.9 ของเงินกองทุนรวม 13,495.32 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอย ยังมีเงิน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอีกรอยละ 56.4 ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
เพียงพอของเงินกองทุนในระดับต่ํา

1.5.3 ความเส่ียงจากการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย
ภายหลังจากกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการยกระดับเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบของบริษัทเมื่อวันที่       

22 ตุลาคม 2547 แลวนั้น บริษัทไดดําเนินการในดานตาง ๆ ตามแผน โดยมีการตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบงานดานตาง ๆ
เชน ดานอาคารสถานที่ กิจการสาขา การบัญชี การบริหารความเสี่ยง บุคคลากร การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยอยางเต็มรูปแบบไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2548

การปรับสถานะของบริษัทเปนธนาคารพาณิชยนั้นทําใหบริษัทสามารถขยายการบริการและผลิตภัณฑดานการ
ธนาคาร รวมทั้งธุรกรรมดานการเงินตางๆ ผานชองทางการจําหนายที่มากขึ้นของธนาคาร โดยไดรับความสนับสนุนจากระบบ
การชําระเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

สําหรับปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญอาจเกิดจาก บริษัทตองยกระดับการแขงขันกับธนาคารพาณิชยอื่นในการให
บริการธุรกรรมการเงินดานตางๆ ซึ่งมีภาวะในการแขงขันคอนขางสูง อยางไรก็ตาม บริษัทยังมุงเนนถึงธุรกิจที่เปนจุดเดนและมี
ชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งก็คือ ธุรกิจเชาซื้อ และสินเชื่อธุรกิจ สวนธุรกิจประเภทอื่นๆ บริษัทมีแผนรองรับในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน โดยเนนดานการพัฒนาบุคลากร และระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท
คํานึงถึงความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบใหมของธนาคารพาณิชย ที่มีความซับซอนเพื่อรอง
รับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทไดเนนความระมัดระวังในการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานและใชงาน
ระบบตางๆ เนื่องจาก ความผิดพลาดเพียงเล็กนอยอาจสงผลเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน และชื่อเสียงของระบบ
ธนาคารพาณิชยโดยรวม
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1.5.4 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอย

รายไดจากบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 28.0 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้นผลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยจึงมีความสําคัญอยางมากตอผลกําไรรวม รายไดหลักจากบริษัทยอยประกอบดวย รายไดคานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดการกองทุน และรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
สุทธิจากธุรกิจเชาซื้อและเงินลงทุนอื่น ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.8 11.5 และ 13.1 ของรายไดรวมตามลําดับ

ธุรกิจของบริษัทยอยขึ้นกับภาวะกิจกรรมในตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก อยางไรก็ตามความเสี่ยง
จากธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจบริหารสินทรัพยของบริษัทยอย จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรในแตละป แตจะไมสง
ผลกระทบอยางรุนแรงตอเงินกองทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่เนนการใหบริการมากกวาการใหสินเชื่อหรือการลงทุน

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยมีการรวมศูนยอยูที่บริษัท ซึ่งบริษัทจะกําหนด
นโยบายที่เปนมาตรฐานเดียวกันใหบริษัทในเครือนําไปปฏิบัติใช นอกจากนี้บริษัทยังสงผูแทนเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย
ในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยแผนการ
ดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากบริษัท

1.6 ความเส่ียงอื่น

1.6.1 ความเส่ียงในเรื่องสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย

หลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 533,907,520 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน
184,123,480 หุน โดยหุนบุริมสิทธิจะมีสิทธิและประโยชนเหนือกวาหุนสามัญดังตอไปนี้

หุนบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในอัตรา 1 หุนบุริมสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ และมีสิทธิและประโยชน
เชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการเวนแต

(1) ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการ
รับเงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย และบริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามอัตราดัง
กลาว แมไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด

(2) เมื่อมีการชําระบัญชีหรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงสินทรัพยคืนกอนผูถือหุนสามัญ
(3) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุน ภายหลังหุนสามัญในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม

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

2.1 ความเปนมาของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ

บริษัทกอตั้งขึ้นในป 2512 มีผูรวมกอตั้งคือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุนรอยละ 60 (2)
Bancom Development Corporation ถือหุนรอยละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุนรอยละ 20 โดยประกอบธุรกิจเงิน
ทุนหลักทรัพยและใหบริการวาณิชธนกิจเเหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป 2515 มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ คือ The
Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึ่งตอมาไดชื่อวา Mizuho Corporate Bank Ltd.) ไดเขาซื้อหุนของบริษัททั้งหมดจาก Bancom
Development Corporation ในป 2517 บริษัทไดตั้งบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนายหนาคาหลัก
ทรัพย และในป 2526 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งตอมาในป 2539 บริษัทไดควบ
รวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย ไทยคา จํากัด เขามา เพื่อรวมธุรกิจหลักทรัพยที่กระจายอยูในสองบริษัทใหมาอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทเดียว โดยจัดตั้งเปนบริษัทใหมขึ้นและใชชื่อเดิมวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)” ตอมา
ในป 2541 ตามกฎที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยใหแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน บริษัทไดแยกสอง
ธุรกิจนี้ออกจากกัน และตั้งบริษัทหลักทรัพย  ทิสโก จํากัด ขึ้นเพื่อโอนธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัททั้งหมด

ในป 2542 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหเขารวมโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่1 โดยบริษัท
เสนอขายหุนบุริมสิทธิทั้งหมดจํานวน 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 6,000 ลานบาท ใหแกกระทรวง
การคลังเปนจํานวน 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท และใหกับนักลงทุนสมทบ 300 ลานหุน มูลคา 3,000 ลานบาท     
ผลจากการเพิ่มทุนครั้งนั้น ทําใหสัดสวนของ Banker Trust ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญลดลงจากประมาณรอยละ 52 เหลือรอยละ
7.44 ในขณะที่กระทรวงการคลังเขามามีสัดสวนในการถือหุนบริษัทเปนรอยละ 42.84  และในสวนของกระทรวงการคลังไดมี
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได (warrants) อายุ 3 ป เพื่อใชซื้อหุนบุริมสิทธิของบริษัทที่กระทรวงการคลังถือ
ครองใหกับนักลงทุนสมทบ และภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมี
ผูใชสิทธิเปนจํานวนมากจนทําใหสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลัง ลดลงเหลือ 319,000 หุน หรือรอยละ 0.05 ของหุน
ทั้งหมดของบริษัท ในเดือนพฤศจิกายน 2547 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทมีการกระจายตัวอยางมาก โดยมีจํานวนผูถือหุน
ประมาณ 8,000 ราย และมีผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรก ดังนี้ (1) CDIB & Partners Investment Holding Corporation ถือ
หุนรอยละ 13.6 (2) บริษัท   ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุนรอยละ 9.5 (3) Mizuho Corporate Bank Limited ถือหุนรอยละ 7.5
(4) Government of Singapore Investment Corporation ถือหุนรอยละ 5.2 และ (5) DB Group ถือหุนรอยละ 5.2

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 บริษัทไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยโดยมีเงื่อนไขที่
จะตองเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ ทั้งนี้คาดวาจะเปดดําเนินการธนาคาร
พาณิชยไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2548
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2.2 การประกอบธุรกิจ ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจหลักได 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจเงินทุน และกลุมธุรกิจ
หลักทรัพย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจอ่ืน

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด

บริษัทเงินทุน
ไทยเพ่ิมทรัพย จํากัด

บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้
ฮองกง จํากัด

บริษัทหลักทรัพย
ทิสโก จํากัด

บริษัททิสโก
โกลบอล อินเวสเมนท

โฮลดิ้งส จํากัด

บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ทิสโก

จํากัด

บริษัท ไฮเวย
จํากัด

บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง
จํากัด

บริษัท ไทยคอม
เมอรเชียล ออโต

จํากัด

บริษัท วี แอล ที
 ลีสซิ่ง จํากัด/2

บริษัท
ไทยอินฟอรเมช่ัน
เทคโนโลยี จํากัด

100%
100%

100%

50%

100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

ทุนชําระแลว 150
สวนของผูถือหุน 83

ทุนชําระแลว 7,180
สวนของผูถือหุน 12,578

ทุนชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 582

ทุนชําระแลว 890
สวนของผูถือหุน 1,195

ทุนชําระแลว 800
สวนของผูถือหุน 861

ทุนชําระแลว 60
สวนของผูถือหุน 66

ทุนชําระแลว HKD20 ลาน
สวนของผูถือหุน HKD49ลาน

ทุนชําระแลว 1,500
สวนของผูถือหุน 1,744

ทุนชําระแลว HKD7.8 ลาน
สวนของผูถือหุน HKD 6 ลาน

ทุนชําระแลว 100
สวนของผูถือหุน 262

ทุนชําระแลว 20
สวนของผูถือหุน 34

บริษัททิสโก
ซิเคียวริตี้ สิงคโปร

จํากัด/1

ทุนชําระแลว SGD 0.5 ลาน
สวนของผูถือหุน SGD 0.5 ลาน

(หนวย: ลานบาท)

หมายเหตุ
บริษัท ไทยอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัทสนับสนุนที่ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัทในกลุมเปนหลัก

บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด เปนบริษัทเงินทุนที่บริษัทซ้ือกิจการมาในป 2544 ตามแผนยกระดับเปนธนาคารจํากัดขอบเขตธุรกิจ และไดควบ
รวมกิจการกับบริษัทตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังในการใหความเห็นชอบใหบริษัทดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย โดยการโอนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งหมดใหบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 จึงไมมีการดําเนินธุรกรรมใด

/1 บริษัททิสโก ซิเคียวริต้ี สิงคโปร จํากัด เดิมช่ือ GIH & Co Pte. Ltd.
/2 บริษัท วี แอล ที ลีสซ่ิง จํากัด เดิมช่ือ โฟลคสวาเกน ลีสซ่ิง ไทยแลนด จํากัด
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 2.3 โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้

  (หนวย : ลานบาท)
2545 2546 2547

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 2,720          81.3 2,785          60.6 3,057          56.8
    บริษัท ไฮเวย จํากัด 322            9.6 417            9.1 518            9.6
    บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด 176            5.3 202            4.4 168            3.1
    บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด 82            2.5 110            2.4 115            2.1
    บริษัทยอยอื่นๆ 69            2.1 51            1.1 56            1.0
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,369      100.7 3,565       77.6 3,913        72.7

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,267       37.9 1,216       26.5 1,083        20.1

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,102       62.9 2,349       51.1 2,830        52.6

รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 466       13.9 263         5.7 175         3.2

รวมขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 52         1.6 3         0.1 0          -

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 1,584       47.4 2,083       45.4 2,656        49.3

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
   บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 464          13.9 1,102          24.0 1,214          22.5
   บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 888          26.6 792          17.3 1,107          20.6
   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทิสโก จํากัด 216            6.5 411            8.9 229            4.2
   บริษัทยอยอื่นๆ 191            5.7 205            4.5 180            3.3

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 1,760       52.6 2,510       54.6 2,729        50.7
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้และ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 3,344      100.0 4,594      100.0 5,385      100.0

หมายเหตุ: ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ ขอ 3.3.2 (5)
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2.4  ยุทธศาสตรหลักขององคกร
บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจอยางครบวงจรสําหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา โดยจะมี

การทบทวนทุกปเพื่อใหทันตอเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไปดังตอไปนี้

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

เพื่อเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายที่เปนหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุมบริษัท บริษัทกําหนดใหมีการวางวิสัยทัศน
(Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณคา (Value) ขององคกรไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร วิสัยทัศนเปนตัวกําหนดภาพ
ความมุงหวังสูงสุดที่องคกรตองการจะบรรลุ พันธกิจเปนการกําหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องคกรจะยึดถือในการดําเนิน
ธุรกิจ คุณคาหลัก คือหลักการรวมกันที่ผูบริหารและพนักงานจะนํามาใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

วิสัยทัศนขององคกร คือ “การเปนทางเลือกแรกของลูกคา” ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดที่บริษัทตองการบรรลุในฐานะ
สถาบันการเงินชั้นนําที่ใหบริการอยางครบวงจร

พันธกิจขององคกร คือ “การเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดแหง
จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล ทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงินอันเปนที่ยอมรับ และสรางความพึงพอใจ
อยางสมบูรณใหแกลูกคา พรอมอุทิศ และลงทุนเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ”

คุณคาขององคกร ที่ใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติมี 8 ประการ คือ “1) กลาพูดกลาทําในส่ิงที่ถูกตองดวยวิธีการที่
เหมาะสม 2) เพิ่มคุณคาใหกับลูกคาอยูเสมอ 3) ทํางานเปนทีม 4) มีมุมมองที่กวางไกล 5) มีเหตุผล 6) มุงเนนผลงาน
7) เรียนรูอยางตอเนื่อง และ 8) ซื่อสัตย มีคุณธรรม”

การกําหนดแผนกลยุทธและแผนภูมิกลยุทธ (Strategy Map)

ในการทบทวนแผนกลยุทธที่จัดใหมีขึ้นทุกป บริษัทจะทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจตางๆทั้งในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง ปจจัยภายในและนอกประเทศ ประกอบกับสภาวะตลาดและการแขงขันที่เกี่ยวของ และแนวโนมธุรกิจใน
ชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา จากนั้นจึงทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง ในแตละธุรกิจ เพื่อหาปจจัยแหง
ความสําเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสําคัญที่ตองเรงปฏิบัติ (Priority Issue) แลวจึงประมวลผลเพื่อกําหนด
แผนกลยุทธขององคกรขึ้น

ในการกําหนดแผนกลยุทธ ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูพิจารณาและวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่กลาวขาง
ตน เพื่อกําหนดเปนแนวทางองคกร (Corporate Theme) ที่เหมาะสมของแตละป เพื่อจัดทําแผนภาพกลยุทธองคกร
(Corporate Strategy Map) ที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององคกร ในการนํากลยุทธ
ออกปฏิบัติใช บริษัทไดนําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใชในการสรางความสมดุลของกลยุทธในส่ีดาน คือ          
ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการทํางานภายใน และดานการเรียนรู โดยจะมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key
Performance Indicator) ของแตละสายธุรกิจในทุกๆดาน อันจะเชื่อมโยงเขากับระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) ที่กําหนดผลตอบแทนของพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน
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แผนกลยุทธองคกร

เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร ตามวิสัยทัศน และภารกิจที่วางไว บริษัทไดกําหนดแผนกลยุทธองคกรไว
ดังตอไปนี้

1. บริษัทจะมุงเนนการใชความแข็งแกรงในธุรกิจหลักที่มีความไดเปรียบของบริษัท เพื่อขยายฐานลูกคาและเพิ่มสวน
แบงตลาดใหมากขึ้น โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจอยางทั่วถึง

2. บริษัทจะขยายชองทางการจําหนายและทีมงานขาย เพื่อเขาถึงลูกคาใหไดมากที่สุด และนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการที่อยูในความตองการของตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจสูงสุด

3. บริษัทจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย เพื่อใชประโยชนจากการเปน
ธนาคารพาณิชย ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ อยางครบวงจร เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคาและ
พัฒนาคุณภาพของบริการ

4. บริษัทจะมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อคนหา พัฒนา และใหบริการ
ทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ

บริษัทและบริษัทยอยแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมธุรกิจเงินทุนและกลุมธุรกิจหลักทรัพย

กลุมธุรกิจเงินทุน ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน โดยมีบริการหลัก ประกอบดวย
(1) บริการพาณิชยธนกิจ (2) บริการสินเชื่อรายยอย (3) บริการรับฝากเงิน (4) การบริหารเงินและการลงทุน และ (5) บริการ
บริหารสินทรัพย กลุมธุรกิจเงินทุนใหบริการผานสํานักงานใหญของบริษัทและบริษัทยอย และสํานักงานอํานวยสินเชื่อของ
บริษัทอีก 14 แหง ในทุกภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และนครสวรรค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และอุบลราชธานี  ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี จันทบุรี   ภาคกลาง ไดแก
จังหวัดราชบุรี และสระบุรี  ภาคใต ไดแก จังหวัดภูเก็ต สงขลา และสุราษฎรธานี ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการปรับสถานะเปน
ธนาคารพาณิชย ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2548 โดยบริษัทจะปรับสถานะสํานักงานอํานวยสินเชื่อทั้ง 14 แหงใหเปน
สาขาของธนาคารพาณิชย   

กลุมธุรกิจหลักทรัพย ใหบริการทางการเงินภายใตใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการจัดการกองทุน โดย
มีบริการหลัก ประกอบดวย (1) บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (2) บริการวาณิชธนกิจ (3) การคาหลักทรัพย และ (4)
บริการจัดการกองทุน กลุมธุรกิจหลักทรัพยใหบริการในประเทศผานสํานักงานใหญของบริษัทยอย และสาขาของบริษัทยอยอีก
5 แหง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี นอกจากนี้ยังใหบริการในตางประเทศผานบริษัทยอยใน
ประเทศฮองกงอีกดวย

3.1 ลักษณะบริการ

3.1.1 กลุมธุรกิจเงินทุน

(1)  บริการพาณิชยธนกิจ

บริการพาณิชยธนกิจ เปนการใหบริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวของใหแกกลุมลูกคาที่เปน
บริษัทหรือกลุมองคกรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยบริการหลักเปนการใหสินเชื่อเพื่อนําไปใชใน
วัตถุประสงคดานการพาณิชยตางๆ และการใหบริการที่เกี่ยวของ เชน การค้ําประกัน อาวัล การใหคําปรึกษาดานการกูเงินและ
การปรับโครงสรางหนี้ ฯลฯ โดยแบงประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้

• สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เปนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเปนฤดูกาล เชน การใหสินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินคาเพื่อขาย การขาย
ชําระคืนเจาหนี้การคาระยะสั้น เปนตน สินเชื่อประเภทนี้เปนสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใชและชําระคืนไดภายในวงเงินที่
กําหนดตลอดระยะเวลาการกู สวนใหญมีการกําหนดอายุวงเงินไวไมเกิน 1 ป โดยจะมีการทบทวนวงเงินเปนประจําทุกป
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• สินเชื่อโครงการ

สินเชื่อโครงการ เปนสินเชื่อที่ใหแกโครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีวัตถุประสงคการใชเงินกู
ชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการที่เปนฐานรายไดของลูกคาและสามารถตรวจสอบความคืบหนาของโครงการได สินเชื่อโครงการ
สวนใหญเปนสินเชื่อที่มีกําหนดการชําระคืนเงินไวชัดเจน ใหสอดคลองกับกําหนดเวลาและความคืบหนาของโครงการ หรือ
กระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกคา ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายใหการสนับสนุนสินเชื่อแกภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
ในรูปแบบตางๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ลักษณะสินเชื่อโครงการ ไดแก    
สินเชื่อเพื่อการกอสรางโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการกอสรางหมูบานจัดสรร
หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมากอสรางระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรืองานประมูลขนาดใหญ สินเชื่อเพื่อซื้อและ
ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรขนาดใหญในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

• สินเชื่อเพื่อการพาณิชยอื่น

นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกลาวขางตน บริษัทยังใหสินเชื่อเพื่อการพาณิชยที่มีวัตถุประสงคหรือลักษณะการกูยืม
แบบอื่น เชน สินเชื่อที่มีหลักประกันเปนเงินฝากหรือสินทรัพยสภาพคลอง ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะสั้นถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย
สภาพคลอง (Marketable Asset) เปนหลักประกัน และ สินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเปนสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่มี
สินทรัพยที่ผูกูซื้อเพื่อการลงทุนเปนหลักประกัน เชน อสังหาริมทรัพย หรือสินทรัพยอื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกําหนด
การชําระคืนตามความสามารถในการสรางรายไดของสินทรัพยนั้น (Operating Asset)

• บริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน

บริษัทใหบริการออกหนังสือค้ําประกันและอาวัลตั๋วเงิน สําหรับลูกคาที่ตองการใชในการดําเนินงานบางประเภทที่จํา
เปนตองมีการวางหนังสือค้ําประกันใหกับหนวยงานผูวาจางตางๆ เชน การยื่นประมูลงานตางๆ จนถึง การค้ําประกันผลงานกอ
สราง หรือการออกหนังสือค้ําประกันการสั่งซื้อใหกับผูผลิต เชน การซื้อวัตถุดิบเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เงื่อนไขของหนังสือค้ํา
ประกันสามารถปรับใหเขากับความตองการของผูรับผลประโยชนได

• บริการใหคําปรึกษา และบริการอื่นๆ ดานเงินกู

บริษัทใหคําปรึกษาและบริการอื่นดานเงินกูที่ครบวงจร เชน การใหคําปรึกษาดานโครงสรางทางการเงิน และ การ
ปรับโครงสรางหนี้ (Loan Restructuring) การเปนผูจัดหาเงินกูรวม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility
Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เปนตน

• บริการเก็บรักษาทรัพยสิน

ธุรกิจการใหบริการเก็บรักษาทรัพยสิน ประกอบดวย การเก็บรักษาทรัพยสินและหลักทรัพย การดําเนินการรับสงหุน
และจาย-รับเงินในรายการที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย และการติดตามสิทธิประโยชนในทรัพยสินที่ดูแลใหลูกคา อัน
ไดแก ผูลงทุน กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมียอดสินเชื่อเพื่อการพาณิชยทั้งหมดรวม 10,924.18 ลานบาท (คิดเปนรอยละ
19.6 ของยอดสินเชื่อรวมทั้งบริษัท) เพิ่มขึ้นรอยละ 13.0 จาก 9,667.53 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตรา

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย 9,667.53 21.2       10,924.18 19.6 13.0
  การผลิตและการพาณิชย 4,903.81 10.8          5,525.07 9.9 12.7
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,578.56 5.7          3,500.24 6.3 35.7
  สาธารณูปโภคและการบริการ 2,072.38 4.5          1,744.45 3.1 (15.8)
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 112.79 0.2             154.43 0.3 36.9
สินเชื่อรายยอย 31,699.97 69.6 40,971.27 73.5 29.2
  สินเชื่อเชาซ้ือ 29,154.27 64.0 38,573.79 69.2 32.3
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 2,545.70 5.6          2,397.48 4.3 (5.8)
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 4,196.68 9.2 3,864.39 6.9 (7.9)

รวมของบริษัทและบริษัทยอย 45,564.18 100.0        55,759.84 100.0 22.4
หมายเหตุ:   มีการเปลี่ยนการจัดกลุมสินเชื่อจากชนิดของสินเชื่อ เปนตามธุรกิจของผูขอสินเชื่อในเดือนมิถุนายน 2547 อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีแสดงในตารางของ

ป 2546 ไดปรับตามแลว

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย

กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธกับบริษัทมานาน และกลุมลูกคาใหมจากภาคธุรกิจสําคัญที่
ชวยในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน การลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
ยานยนต/ชิ้นสวน การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนสงและระบบลอจิสติกส และอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน นอก
จากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน พลังงาน อสังหาริมทรัพย การกอสรางและวัสดุกอสราง และ
สาธารณูปโภคที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

บริษัทใหบริการสินเชื่อธุรกิจผานสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสํานักงานอํานวยสินเชื่อในตางจังหวัด ปจจุบันเจา
หนาที่การตลาดของบริษัทจะติดตอกับกลุมลูกคาโดยตรง หรือในบางกรณีลูกคาที่สนใจอาจติดตอบริษัทก็ได นอกจากนี้บริษัท
มีการประชาสัมพันธผานทางสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน

(2) บริการสินเชื่อรายยอย

บริการสินเชื่อรายยอย เปนการใหสินเชื่อกับกลุมลูกคารายยอยทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางถึงขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคในการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อประกอบธุรกิจขนาดกลางถึงขนาด
ยอม บริษัทแบงประเภทสินเชื่อรายยอยตามวัตถุประสงคของการกูยืมไดดังนี้
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• สินเชื่อเชาซื้อ
สินเชื่อเชาซื้อ เปนการใหกูยืมเพื่อเชาซื้อทรัพยสิน ซึ่งผูเชาซื้อตองวางเงินดาวนเปนสัดสวนรอยละของมูลคาทรัพยสิน

ตามที่บริษัทกําหนด และผอนชําระคางวดเปนจํานวนเทาๆ กันตลอดอายุของสัญญาเชาซื้อ โดยในระหวางการผอนชําระ
บริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามกฎหมายจนกวาผูเชาซื้อจะผอนชําระเงินกูครบถวน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 
1 ป ถึง 6 ป และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทําสัญญา

บริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับรถยนตทุกชนิดทั้งใหมและเกา และรถจักรยานยนต ซึ่งรวมถึงรถยนตนั่ง รถยนต
เอนกประสงค รถจักรยานยนต และรถยนตในเชิงพาณิชย อันไดแก รถยนตโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพวง
เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการสินเชื่อเชาซื้อสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการประกอบการธุรกิจ เชน แทนพิมพ
คอมพิวเตอร เครื่องลางรูปและอัดขยายภาพ เปนตน

สินเชื่อเชาซื้อเปนหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุมบริษัทที่มีการเติบโตตอเนื่องมาตลอด โดยมีอัตราการเติบโตของเงินให
สินเชื่อสูงถึงรอยละ 32.3 จาก 29,154.27 ลานบาท ณ ส้ินป 2546 เปน 38,573.79 ลานบาท ณ ส้ินป 2547 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

สินเชื่อเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

(ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

(ลานบาท)
อัตราเติบโต

(รอยละ)
รถยนต 27,939.48 36,520.34 30.7
จักรยานยนต 1,214.79 2,053.45 69.0
รวม 29,154.27 38,573.79 32.3

บริษัทมุงเนนที่จะขยายธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อตอไป เนื่องจากความตองการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยูสูงและการขยาย
ตัวยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และเนนการบริการที่มีคุณภาพและนําเสนอบริการที่หลากหลาย มากกวาที่จะเนนการแขงขันดาน
ราคา ทั้งนี้การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการใหกูยืมยังคงใกลเคียงกับอัตราตลาด โดยจะกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดเปนไป
ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

• สินเชื่อเพื่อผูบริโภค

บริษัทใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคตามความตองการของตลาด โดยมุงเนนสินเชื่อที่มีอัตราผลตอบแทนหลังปรับคา
ความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได สินเชื่อเพื่อผูบริโภคแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ สิน
เชื่อเคหะ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

สินเชื่อเพื่อการเคหะ เปนการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาที่ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัย รวมถึง
สินเชื่อเอนกประสงคเพื่อการเสริมสภาพคลองทางการเงินโดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักค้ําประกัน ซึ่งสินเชื่อเพื่อเคหะมีอายุ
ตั้งแต 3 – 30 ป และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวง 1 – 3 ปแรกของการกู

สินเชื่อเพื่อการเคหะลดลงรอยละ 5.8 จาก 2,545.70 ลานบาทในป 2546 เปน 2,397.48 ลานบาทในป
2547



สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายธุรกิจ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

3-5

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนการใหสินเชื่อแกบุคคลทั่วไป เพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตาง ๆ เชน
สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต สินเชื่อคาเบี้ยประกันภัย และสินเชื่อสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เปนตน โดยอายุของเงินใหสินเชื่ออยูระหวาง 6-30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะการใชเงินและความ
สามารถในการชําระหนี้ของลูกคา

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ 7.9 จาก 4,196.68 ลานบาทในป 2546 เปน 3,864.39 ลาน
บาท ในป 2547

ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อรายยอย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
สินเชื่อรายยอย จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตรา
การเปล่ียนแปลง

(รอยละ)
สินเชื่อเชาซื้อ 29,154.27 81.2 38,573.79 86.0 32.3
สินเชื่อเพ่ือการเคหะ 2,545.70 7.1 2,397.48 5.4 (5.8)
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค 4,196.68 11.7 3,864.39 8.6 (7.9)
รวม 35,896.65 100.0 44,835.66 100.00 24.9

กลุมลูกคาและชองทางการจําหนาย

สําหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย บริษัทมีทีมงานขายดําเนินการผานสํานักงานใหญของบริษัทและบริษัทยอย และสํานัก
งานอํานวยสินเชื่อ 14 แหงของบริษัท ทําใหสามารถใหบริการครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจเชาซื้อรถยนต
ไดแก บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) บริษัท ทิสโกลีสซิ่ง จํากัด บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด และบริษัท วี แอล
ที ลีสซิ่ง จํากัด สําหรับสินเชื่อเชาซื้อจักรยานยนต จะดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท ไฮเวย จํากัด ในการใหสินเชื่อเชาซื้อ
บริษัทมีฐานลูกคาที่ม่ันคงผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) ซึ่งลูกคาผูเชาซื้อสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาที่มีรายไดประจํา และมี
ประวัติการชําระเงินที่ดี

สําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค บริษัทเนนการใหบริการกับฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อกับ
บริษัท ซึ่งมีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนี้อยางเพียงพอ

(3)  บริการรับฝากเงิน

  บริษัทระดมเงินออมโดยการใหบริการรับฝากเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนการ
ออมเงินและการลงทุนของลูกคาทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงิน ซึ่งลักษณะของตั๋วสัญญาใชเงินมีทั้งแบบเผื่อ
เรียกและฝากประจําแบบมีกําหนดระยะเวลา โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกตางกันไปตามอายุสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
โครงสรางเงินฝากในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินแยกตามอายุของสัญญา สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางแสดงเงินฝากในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินแยกตามอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
(หนวย: ลานบาท)

ประเภท  เผื่อเรียก 1 เดือน  3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
 มากกวา 12

เดือน ยอดรวม
บุคคลธรรมดา 38.44 440.44 4,465.69 5,284.45 1,270.17 9,126.46 20,625.64
นิติบุคคล 1,285.18 1,213.73 2,191.24 947.87 585.59 4,619.98 10,843.59
ยอดรวม 1,323.61 1,654.17 6,656.93 6,232.32 1,855.76 13,746.43 31,469.23

ในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานเงินฝากของกลุมลูกคารายใหญ เนื่องจากมีตนทุนการดําเนินงานโดยเฉลี่ย
ที่ต่ํากวา ทั้งนี้เมื่อบริษัทปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย บริษัทจะแบงการใหบริการธุรกิจเงินทุนตามกลุมลูกคาออกเปน 2
กลุม คือ (1) กลุมลูกคารายใหญ โดยเนนการใหบริการในลักษณะ Wealth Management ที่มีการใหคําปรึกษาดานการออม
และใหบริการเสริมตางๆ และ (2) กลุมลูกคารายยอย บริษัทจะใหบริการในลักษณะ Electronic Banking โดยเนนการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

(4) การบริหารเงินและการลงทุน

บริษัทมีหนวยงานทําหนาที่บริหารสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ทั้งในและตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพยและตราสารหนี้ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดภายใตกลยุทธและนโยบาย
การควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ โดยรวมถึงการจัดสภาพคลองใหสอดคลองกับกฎ
ระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย

ในป 2547 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาวมีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการปรับฐานะการลงทุน
ทั้งอายุเฉล่ีย (duration) และขนาดของการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และในปเดียวกันนี้ บริษัทไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหประกอบธุรกิจคา
ตราสารหนี้ ดังนั้นในป 2548 บริษัทจะเนนธุรกรรมการคาตราสารหนี้เพื่อเพิ่มรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียน นโยบายการลงทุนของบริษัท จะเนนการลงทุนระยะยาวในหุนของบริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานดี
และมีราคาเหมาะสม โดยเปนการลงทุนเพื่อเงินปนผลและสวนตางของราคา

มูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 5,212.17 ลานบาท    
ลดลงรอยละ 35.6 จาก 8,095.58 ลานบาท ณ ส้ินป 2546  

(5)  บริการบริหารสินทรัพย

งานบริหารสินทรัพย เริ่มจากการที่บริษัทไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหารสินทรัพยที่มีปญหาจากบริษัทบริหารสินทรัพย
สุขุมวิท จํากัด ซึ่งสัญญาของโครงการนี้จะส้ินสุดในป 2549 ดังนั้นธุรกิจนี้จึงเปนโครงการเฉพาะกิจ ซึ่งจะเลิกดําเนินการหรือลด
ขนาดของธุรกิจลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา หรือยายธุรกิจนี้ไปยังสายพาณิชยธนกิจตอไป พนักงานสวนใหญใน
สายธุรกิจนี้เปนพนักงานที่มีระยะเวลาการจางงานแนนอน (Contract Staff) ตามระยะเวลาของโครงการเฉพาะกิจนี้ ทั้งนี้
บริษัทอาจวาจางพนักงานในกลุมนี้ (Contract Staff) ตอไปเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
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3.1.2 กลุมธุรกิจหลักทรัพย

(1) บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) ซึ่งเปนสมาชิกหมาย
เลข 2 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสํานักสาขาจํานวน 5 แหง ในจังหวัด
กรุงเทพฯ (เอ็มโพเรี่ยม) เชียงใหม นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี เพื่อใหบริการธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
แกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ โดยผานชองทางการซื้อขายผานระบบการซื้อขายหลักทรัพยที่มี
เจาหนาที่การตลาดดูแล และระบบ Internet โดยมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และยึด
ม่ันในจรรยาบรรณความโปรงใสถูกตองเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ทิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด เปนสมาชิกของตลาด
หลักทรัพยฮองกง ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยประเภทจดทะเบียนและประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ครอบ
คลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 ประเทศไดแกฮองกง ไทย จีน ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ญี่ปุนและฟลิปปนส

บล. ทิสโก มีสวนแบงตลาดในป 2547 เทากับรอยละ 3.52 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.36 ในปกอนหนา เนื่องมาจาก     
กลยุทธในเชิงรุกทั้งดานการตลาดและการขาย ตลอดจนการพัฒนาดานผลงานวิจัยใหมีคุณภาพสูงจนเปนที่ยอมรับจากนักลง
ทุนโดยทั่วไป บล. ทิสโก ใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น ไมมีการใหบริการดานบัญชีมารจิ้น ทั้งนี้
เพื่อลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ โดยการสงคําส่ังซื้อสวนใหญผานทางเจาหนาที่การตลาดในขณะที่ชองทาง Internet มี
การขยายตัวของธุรกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ตารางแสดงขอมูลธุรกิจหลักทรัพย ของ บล. ทิสโก
                                                                                                                          (หนวย: ลานบาท)  

ขอมูลธุรกิจหลักทรัพยของ บล. ทิสโก จํากัด ป 2545 ป 2546 ป 2547
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทลูกคา (ลานบาท)    
- ลูกคาสถาบัน 87,852 134,903 180,229
- ลูกคาบุคคล 73,495 180,535 175,315
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทสัญชาติลูกคา (ลานบาท)    
- ลูกคาในประเทศ 144,899 224,986 254,127
- ลูกคาตางประเทศ 16,448 90,452 101,417
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามลักษณะการซื้อขาย (ลานบาท)    
- ลูกคาประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) 161,347 315,438 355,544
   - สงคําส่ังซื้อผานทาง Internet 14,927 30,247 33,734
   - สงคําส่ังซื้อผานเจาหนาที่การตลาด 146,420 285,191 321,810
- ลูกคาประเภทบัญชีมารจิ้น (Credit Balance Account) 0 0 0
สวนแบงการตลาดของบริษัท/1 (รอยละ) 3.91 3.36 3.52
อันดับสวนแบงการตลาดของบริษัท/1 7 7 7

/1 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด
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(2) บริการวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยมีทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความรูดานตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในและตางประเทศ ที่จะใหบริการทั้ง
ดานการออกและเสนอขายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการเงิน การควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน การ
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการประเมินมูลคากิจการ เปนตน

ในป 2547 บล. ทิสโก ไดใหบริการในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยทั้งส้ิน 4 หลักทรัพย ไดแก หุนสามัญของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ไซรัส
จํากัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งเปนผูจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหลักทรัพยจํานวน 32 หลักทรัพย  นอกจากนี้ ยังเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแก บริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  ในการเสนอขายหุนกูแกนักลงทุนไมเกิน 10 ราย และเปน
Joint-Lead Arrangers และ Joint Bookrunner ในการเสนอขายหุนกูแกนักลงทุนสถาบันของบริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส จํากัด
และเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแก American Standard Inc. แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ
บริษัท เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และเพิกถอนหลักทรัพยออกจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ปจจุบัน บล. ทิสโก อยูระหวางการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกรัฐวิสาหกิจหลายแหงเพื่อกระจายหุนตอ
ประชาชนและนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) การไฟ
ฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟานครหลวง

          (3) การคาหลักทรัพย

บล. ทิสโก ประกอบธุรกรรมคาหลักทรัพยเพื่อบัญชีของบริษัทเองในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําไรจากสวนตางของราคา อยางไรก็ตามธุรกรรมคาหลักทรัพยมีสัดสวนของธุรกิจที่ไมสูงนัก เนื่อง
จากบริษัทมีนโยบายที่จะเนนการลงทุนในระยะยาวมากกวา ทั้งนี้การคาหลักทรัพยจะมีธุรกรรมเมื่อภาวะตลาดเอื้ออํานวยและ
มีโอกาสในการทํากําไรในชวงสั้น โดยบริษัทยังคงยึดหลักการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพยของบริษัทที่มีผลการดําเนินงานและ
ปจจัยพื้นฐานที่ดี เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดานตลาด

  (4) บริการจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“บลจ. ทิสโก”) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม และใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
สวนบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการดังตอไปนี้

• กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

บลจ. ทิสโก ใหบริการดานการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกบริษัทและนิติบุคคลตางๆ รวมถึงการใหคําปรึกษาใน
การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน บริการดานทะเบียนสมาชิก และการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของแก
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ทั้งนี้การจัดการลงทุนจะครอบคลุมการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน พันธ
บัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บลจ.ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 58 กองทุน โดยมีบริษัทนายจางมอบความไววาง
ใจให บลจ. ทิสโก เปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทั้งส้ิน 1,481 บริษัท มีจํานวนสมาชิกรวม 268,298 ราย มูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 42,471 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 13.9 อยูในอับดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียดของมูลคา
สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 แบงตามประเภทของกองทุน เปนดังนี้

         (หนวย: ลานบาท)
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2545 2546 2547

กองทุนเดี่ยว 8,047 9,766 10,024
กองทุนรวมทุน 11,422 13,630 15,475
กองทุนรัฐวิสาหกิจ 12,274 14,410 16,972
รวม 31,743 37,806 42,471

•  กองทุนสวนบุคคล

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการลงทุนแกผูลงทุนทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคลและนิติบุคคล การจัดการกองทุนสวน
บุคคลจะครอบคลุมการจัดการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน และหนวยลงทุน โดยพิจารณา
จากระดับความเส่ียงที่เหมาะสมกับลูกคา และมีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลใหแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บลจ.ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 81 กองทุน มีขนาดมูลคาทรัพยสินสุทธิ 18,458
ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 13.8 อยูในอันดับที่ 2 ในตลาด โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 แบงตามประเภทของผูลงทุน เปนดังนี้

          (หนวย: ลานบาท)
กองทุนสวนบุคคล 2545 2546 2547

นิติบุคคล 3,678 13,044 16,940
บุคคลธรรมดา 328 718 1,518
รวม 4,006 13,762 18,458

• กองทุนรวม

บริษัทใหบริการจัดการกองทุนรวมโดยเสนอขายหนวยลงทุนตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป โดยพิจารณาความตองการ
ของผูลงทุน บริษัทเนนวิธีการจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อการลงทุนอยางสม่ําเสมอ
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และรายงานสภาพตลาดการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนใหผูลงทุนทราบอยาง
สมํ่าเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บลจ.ทิสโก มีกองทุนภายใตการบริหาร 21 กองทุน มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 6,775 ลาน
บาท โดยรายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 แบงตามประเภทของกองทุน เปน
ดังนี้
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     (หนวย: ลานบาท)
ประเภทกองทุน 2545 2546  2547

กองทุนเปด 3,447 4,584 6,362
กองทุนปด 122 308 413
รวม 3,569 4,892 6,775

บริษัทนําเสนอการขายตอลูกคาโดยตรงในทุกธุรกิจ แตในธุรกิจกองทุนรวม บริษัทเพิ่มเติมชองทางในการจัดจําหนาย
โดยอาจดําเนินการผานตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

(5) ธุรกิจหลักทรัพยอื่น

ธุรกิจหลักทรัพยอื่นประกอบดวยธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย  ธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และธุรกิจ
การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืนหนวยลงทุน

บล. ทิสโก ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบ ธุรกิจ
การยืมและใหยืมหลักทรัพย ทั้งในฐานะคูสัญญา (Principal basis) และในฐานะตัวแทน (Agency basis) ตั้งแตวันที่ 22
กรกฎาคม 2542 ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพยมีเครือขายลูกคาทั้งในสวนผูยืมและผูใหยืมทั้งในกลุมนักลงทุนประเภท
สถาบันและรายยอย  ซึ่งรวมถึงกลุมบริษัทประกันภัย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนรวม กองทุนสวน
บุคคล และประชาชน   ธุรกิจนี้เปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและปองกันความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการการสงมอบหลักทรัพย

สําหรับ ธุรกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย บริษัทใหบริการเปนนายทะเบียนสําหรับตราสารหนี้ ทั้งหุนกูของบริษัท
เอกชนและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยบริการดังกลาวครอบคลุมถึงการจัดเตรียมทะเบียนผูถือหลักทรัพย การทําทะเบียนการ
โอน การจํานําและการอายัด การคํานวณดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จายที่เกี่ยวของ เปนตน โดยในป 2547 บล. ทิสโก  ไดทํา
หนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยใหบริษัทเปนจํานวนทั้งส้ิน 11 หลักทรัพย

นอกจากนี้ บล. ทิสโก  ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยให
ประกอบ ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2545 โดยในป 2547 บล. ทิสโก
เปนตัวแทนสนับสนุนการขายใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทั้งหมด 5 บริษัท
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1  ธุรกิจเงินทุน

(1) ลักษณะตลาด

ปริมาณสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 8.0 ในป 2547 เมื่อเทียบกับป 2546 โดยเพิ่มขึ้นจาก
4,071,373 ลานบาท เปน 4,719,540 ลานบาท อันเปนผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมในป 2547 ในอัตรา
รอยละ 6.2 โดยอัตรากําลังการผลิต (Capacity Utilization rate) ปรับตัวขึ้นมาอยู ณ ระดับรอยละ 72.7 และอัตราการเติบโต
ของการลงทุนภายในประเทศ (Domestic Investment Growth) ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 ประกอบกับความตองการในสินเชื่อที่
เพิ่มขึ้นและสภาพคลองสวนเกินในระบบที่ลดลง สงผลใหอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย

ปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของภาคธนาคารพาณิชยปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องในป 2547 โดย ณ
ส้ินป 2547 มีสัดสวนรอยละ 11.0 ของปริมาณสินเชื่อรวม ลดลงจากรอยละ 12.9 ณ ส้ินป 2546 และรอยละ 15.7  ณ ส้ินป
2545   การลดลงของ NPL ในป 2547 มีอัตราที่ลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ NPL ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
บางแหง ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําการประเมินและจัดคุณภาพสินเชื่อใหมในป 2547   สวนปริมาณ NPL ของ
บริษัทเงินทุนมีการปรับตัวลดลงตอเนื่องเชนกัน โดยในป 2547 NPL ของบริษัทเงินทุนลดลงเหลือรอยละ 7.7 ของปริมาณสิน
เชื่อรวม จากรอยละ 10.1 ณ ส้ินป 2546 และรอยละ 14.0 ณ ส้ินป 2545

สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยเริ่มปรับตัวลดลง จากการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อที่สูงกวาปริมาณ
เงินฝาก โดยสภาพคลองสวนเกินที่คงเหลือสวนใหญอยูกับธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ ทําใหธนาคารพาณิชยขนาด
กลางและขนาดเล็กที่มีสภาพคลองสวนเกินเหลือนอยกวาเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อดึงลูกคาและเนน
การรับฝากเงินในระยะยาวมากขึ้น เพื่อเตรียมพรอมสําหรับดอกเบี้ยขาขึ้น                

                การเติบโตของสินเชื่อในป 2548 มีแนวโนมที่จะเติบโตตอเนื่องจากป 2547 เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสงผล
ใหมีการขยายการลงทุนในป 2548 ประกอบกับการอุปโภคบริโภคในประเทศและการสงออกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและความ
เชื่อม่ันของนักลงทุนที่มีมากขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง สําหรับแนวโนมของอัตราดอกเบี้ย คาดวาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตอไปตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศ ประกอบกับสภาพคลองในระบบที่ลดลง

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ในป 2547 ปริมาณการขายรถยนตใหมขยายตัวรอยละ 17.3 จาก 533,455 คัน ในป
2546 เปน 625,878 คัน ในป 2547 เปนผลใหมูลคาสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของทั้งประเทศขยายตัวรอยละ 27.8 จาก 137,203
ลานบาท ในป 2546 เปน 175,337 ลานบาท ในป 2547 ทั้งนี้สัดสวนรถยนตใหมในป 2547 แบงเปนรถยนตโดยสารรอยละ
33.4 และรถยนตเพื่อการพาณิชยรอยละ 66.6 ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา

บริษัทและบริษัทยอยยังคงเปนหนึ่งในผูนําในตลาดสินเชื่อเชาซื้อ โดยมีสัดสวนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถเทียบกับยอด
ขายรถทั้งหมดในประเทศไทย (Penetration rate) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.6 ในป 2546 เปนรอยละ 7.6 ซึ่งจัดอยูหนึ่งในสาม
อันดับแรกของตลาด ในป 2548 บริษัทคาดวาการขยายตัวของปริมาณรถยนตและสินเชื่อเชาซื้อจะยังดําเนินตอไป ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมีแนวโนมลดลงตามอัตราการเติบโตของการอุปโภค
บริโภคในประเทศที่คาดวาจะปรับตัวลดลดจากรอยละ 6.1 ในป 2547 มาอยูที่ รอยละ 4.5 ในป 2548
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(2) สภาพการแขงขัน

ภาวะการแขงขันของตลาดสินเชื่อโดยรวมในป 2547 ยังมีความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันดานราคา คู
แขงสวนใหญเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งมีความไดเปรียบในดานตนทุนเงินทุน โดยเฉพาะในภาวะที่ธนาคารพาณิชย
ยังคงมีสภาพคลองสวนเกินเหลืออยูมาก อยางไรก็ดีบริษัทคาดวาสภาพคลองดังกลาวจะลดลงสูระดับปกติในชวง 1 ถึง 2 ป
ขางหนา สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับตัวสูงขึ้น และความไดเปรียบดานตนทุนเงินทุนลดความรุนแรงลง

 สําหรับสินเชื่อธุรกิจ ในป 2547 บริษัทเนนกลยุทธการสรางคุณภาพสินเชื่อ และลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดลงโดยมุง
การปรับโครงสรางหนี้ และเตรียมพรอมที่จะรองรับตลาดที่คาดวาจะขยายตัวในปตอไป ภายใตภาวะการแขงขันที่ทวีความรุน
แรงขึ้น บริษัทเนนการแขงขันทางดานคุณภาพมากกวาดานปริมาณ โดยจะขยายฐานลูกคาอยางมีคุณภาพโดยอาศัยประสบ
การณดําเนินธุรกิจกวา 35 ป ระบบการปฏิบัติการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการใหบริการที่ดีเพื่อสามารถตอบ
สนองความตองการที่หลากหลายและการรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคา

สภาพการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อ สามารถแบงกลุมคูแขงออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทลีสซิ่งและสถาบันการเงิน
ตางๆ 2) กลุมบริษัทในเครือของผูผลิตและจําหนายรถยนต (Captive finance) รวมจํานวนคูแขงทั้งส้ินประมาณ 20 ราย
ในป 2547 การเชาซื้อรถยนตมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยคูแขงใชกลยุทธดานราคาที่เนนการลดดอกเบี้ยเชาซื้อเพื่อ
ดึงดูดลูกคาเปนหลัก สําหรับบริษัทไดมุงเนนการขยายฐานลูกคาดวยการเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง และ
การรักษาความสัมพันธที่ดีอันยาวนานกับผูแทนขาย (Dealer) และผูจําหนายรถยนต โดยจะลดดอกเบี้ยตามตลาดเพียงเพื่อ
รักษาฐานลูกคา

ถึงแมวาบริษัทคาดการณวาการแขงขันจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีคูแขงเพิ่มขึ้นจากกลุมธนาคาร
ภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยในป 2547 ซึ่งอนุญาตใหธนาคารพาณิชย
ประกอบธุรกิจเชาซื้อได บริษัทคาดวาจํานวนคูแขงขันจะไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากธนาคารพาณิชยสวนใหญ
ประกอบธุรกิจเชาซื้อผานบริษัทในเครืออยูแลว ทั้งนี้ ดวยประสบการณที่ยาวนานของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับการมี
ความสัมพันธที่ดีกับผูแทนขาย ความสามารถในการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิผล และความชํานาญในการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งการมีฐานขอมูลของลูกคาที่กวางขวาง ทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขัน และเชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความเปนผู
นําหนึ่งในสามอันดับแรกของธุรกิจเชาซื้อไดตอไป
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3.2.2 ธุรกิจหลักทรัพย

     (1) ลักษณะตลาด

ในป 2547 ดัชนีตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวลดลง 104.5 จุด หรือคิดเปนรอยละ 13.48 เมื่อเทียบกับส้ินป 2546 ซึ่ง
เปนผลกระทบมาจากเหตุการณสําคัญตางๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งป 2547 ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเริ่มจากการกอ
ความไมสงบในภาคใตที่มีความรุนแรงอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ไดสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจในเขตภาคใตโดยตรง โดย
เฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยว อีกทั้งยังสงผลกระทบตอเนื่องตอความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ และในชวง
เดียวกันของป มีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่สงผลกระทบตอทั้งภาคเอกชนที่มีผลผลิต
เกี่ยวกับสัตวปกและประชาชนที่ลดการบริโภคสัตวปกลงอยางมากเนื่องจากกลัวการติดเชื้อ นอกจากปจจัยภายในดังกลาว
แลวยังมีปจจัยภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและภาวะตลาดหลักทรัพยคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ํา
มันดิบโลก ที่สูงเปนประวัติการณถึง 50 เหรียญดอลลารตอบารเรล นอกจากนี้ ในชวงปลายปยังมีเหตุการณภัยพิบัติทางธรรม
ชาติจากคลื่นสึนามิที่ทําลายทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทางตอนใตของไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบานซึ่งมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยไทยในชวงปลายป 2547 การลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยสงผลใหรายไดจากการคาและการ
ลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากปกอน

อยางไรก็ตาม มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมของตลาดหลักทรัพย มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในป 2547 มูลคา
การซื้อขายเฉลี่ยตอวันปรับเพิ่มเปน 20,507 ลานบาทตอวัน เมื่อเทียบกับ 18,908 ลานบาทตอวัน ในป 2546 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 8.5 ในขณะที่ดัชนีลดลงจาก 772.15 ณ ส้ินป 2546 มาปดที่ 668.10 ณ ส้ินป 2547 ทั้งนี้ บล. ทิสโก มีปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 จาก 315,441 ลานบาท ในป 2546 เปน 355,543 ลานบาท ในป 2547 และมีสวนแบง
การตลาดตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในป 2547 คิดเปนรอยละ 3.52 ของมูลคาการซื้อขายรวมของตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ป 2546 ที่มีสวนแบงตลาดรอยละ 3.36 และเปนอันดับที่ 7 ของบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยทั้งหมด สงผลใหรายไดจากคา
ธรรมเนียมการบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน

ตารางแสดงสภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอมูลธุรกิจหลักทรัพยของ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ป 2545 ป 2546 ป 2547
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ ส้ินงวด (จุด) 356.5 772.2 668.1
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท) 1,986,236.5 4,789,857.0 4,521,894.5
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของตลาดหลักทรัพย/1 (ลานบาท) 2,061,642 4,700,473 5,058,620
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท/1 (ลานบาท) 161,347 315,438 355,544
สวนแบงการตลาดของบริษัท/1 (รอยละ) 3.91 3.36 3.52
อันดับสวนแบงการตลาดของบริษัท/1 7 7 7
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท) 8,714.5 32,101.4 40,598.8
จํานวนบริษัทจดทะเบียน 389 407 439
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย 18 21 36
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน 11 5 7

/1 รวมท้ังตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยใหม
ท่ีมา:ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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สําหรับสภาวะตลาดของบริการจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 กองทุนรวมมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ
681,356 ลานบาท โดยลดลงรอยละ 5.4 จากสิ้นป 2546 ในขณะที่กองทุนสวนบุคคลมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 134,091 ลานบาท
โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 10.6 และกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีมูลคาสินทรัพยสุทธิ 305,462 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโต
รอยละ 6.3 รายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  2546 และ  2547 มีดังตอไปนี้

(หนวย : ลานบาท)
กองทุน 2545 2546 2547

กองทุนรวม 435,716 720,028 681,356
กองทุนสวนบุคคล 89,017 121,290 134,091
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 244,823 287,329 305,462
ที่มา: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด

(2) สภาพการแขงขัน

ปจจุบันมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูถึง 36 บริษัท ทําใหมีการแขงขันที่รุนแรงเพื่อรักษาและ
ขยายสวนแบงตลาด โดยจะเห็นไดวา สวนแบงตลาดมีการกระจายตัวมากขึ้นในแตละปเนื่องจากมีคูแขงรายใหมเขามาใน
ตลาดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการแขงขันในดานราคาถูกจํากัดดวยอัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ําที่กําหนดโดยทางการ ดังนั้น
การแขงขันจึงเนนที่รูปแบบและคุณภาพของการใหบริการ ทั้งนี้ บริษัทเนนกลุมลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพยตามปจจัยพื้นฐานเพื่อ
การลงทุนมากกวากลุมลูกคาที่เนนการเก็งกําไรในระยะสั้น

นอกจากสภาวะตลาดหลักทรัพยในป 2547 ที่มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นทําใหเกิดการแขงขันอยางสูงในธุรกิจนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยแลว การที่บริษัทเอกชนใหความสนใจในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นในป 2547 เนื่องจากมาตรการ
การจูงใจลดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่เขาจดทะเบียน และความสนใจของนักลงทุนในการซื้อหุนที่เสนอขายตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO) ทําใหในป 2547 มีบริษัทเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งส้ิน 
36 บริษัท เพิ่มขึ้น 15 บริษัท เมื่อเทียบกับ ป 2546 กอใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและการจัดจําหนาย
หลักทรัพย เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจํานวนมากไดหันมาเนนธุรกิจวาณิชธนกิจเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิง
เฉพาะรายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ บล.  ทิสโก มีมาตรการรองรับการแขงขันที่สูงขึ้น โดยการปรับกลยุทธ
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

สําหรับบริการจัดการกองทุน ในปจจุบันมีจํานวนคูแขงขันที่อยูในธุรกิจจัดการกองทุนทั้งหมด 30 ราย ประกอบดวย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย และบริษัทประกันภัย อยางไรก็ตาม บลจ. ทิสโก มีประสบ
การณและศักยภาพในการแขงขัน เนื่องจาก บลจ. ทิสโก ดําเนินธุรกิจภายใตปรัชญาหลักของกลุมบริษัททิสโก ซึ่งมุงเนนการ
สรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ดังนั้นกลยุทธหลักของ บลจ. ทิสโก จึงเปนการสรางผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเส่ียงที่
เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม ภายใตการกํากับดูแลที่ดี
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3.3 การจัดหาผลิตภัณทและบริการ

3.3.1 ธุรกิจเงินทุน

       (1)  แหลงที่มาของเงินทุน

นอกจากเงินกองทุนของบริษัทแลว แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทสวนใหญไดจากการระดมทุนจากประชาชน โดย
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู โดยแหลงที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 มีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้

ตารางแสดงแหลงที่มาของเงินทุน

                       (หนวย : ลานบาท)
แหลงเงินทุนของหนี้สิน 2545 2546 2547
รวมเงินกูยืม และเงินฝาก 31,748 36,864 43,471
หลักทรัพยที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   - - -
ตั๋วเงิน 357 211 510
หุนกูดอยสิทธิ (เงินกองทุนชั้นที่ 2) 331 331 331
หุนกู  4,800 4,800 4,800
หนี้สินอื่น 540 654 685

รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน 37,776 42,860 49,797
เงินกองทุน 7,379 10,277 12,149

รวมแหลงเงินทุน 45,155 53,137 61,946

                ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสัดสวนเงินกูยืมจากประชาชนจํานวน 39,205 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90
ของยอดเงินกูยืมและเงินฝากรวมของบริษัท

(2) การใหสินเชื่อ

• นโยบายการใหสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่จะเนนการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจอยางระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม บริษัทจะพิจารณา
ถึงศักยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี้ และหลักประกัน ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงของสินเชื่อแตละราย บริษัทจะเนนการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่บริษัทมีความชํานาญ มีความเส่ียงในระดับ
ที่ยอมรับได และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตองการเขาสูตลาดสินเชื่อใหม บริษัทจะทําการวิเคราะหถึงโอกาส
และปจจัยความเสี่ยงตางๆ อยางทั่วถึงกอน
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นโยบายหลักประกันแตกตางกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยบริษัทมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่
ใชในการรักษาระดับมูลคาของหลักประกันใหอยูตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  อยางไรก็
ตาม บริษัทอาจพิจารณาใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกันกับผูกูที่มีความนาเชื่อถือสูงเปนรายๆไป ในการประเมินมูลคาหลัก
ประกัน บริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินราคาทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันโดยผูประเมินราคาอิสระ หรือหนวยประเมินราคา
ทรัพยสินของบริษัทกอนการเบิกใชวงเงินกู รวมทั้งมีการทบทวนราคาประเมินอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทมีคณะอนุกรรมการ
ประเมินราคาหลักประกันทําหนาที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผูประเมินราคาภายใน และผู
ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายบริษัทที่ไดวางไวภายใตหลักเกณฑของธนาคารแหงประไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ในการใหสินเชื่อลูกคาแตละราย บริษัทมีขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อ
ใหไดลูกคาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม โดยมีหนวยงานอิสระทํา
หนาที่สอบทานและดูแลใกระบวนการใหสินเชื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสูงสุดของลูกหนี้เปนไปตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับนโยบายการ
กําหนดราคา บริษัทไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา โดยจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับ
ความเสี่ยงของผูกู ตลอดจนพิจารณาถึงตนทุนเงินทุนของบริษัท

สินเชื่อรายยอย

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญในกลุมสินเชื่อรายยอย บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการใหสินเชื่อในเชิงรุก
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตสูง และมีอัตราผลตอบแทนคุมกับความเส่ียง โดยการเติบโตของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตยังคง
เปนไปในอัตราที่สูงในป 2546 และตอเนื่องในป 2547 บริษัทมีนโยบายในการแขงขันโดยการขยายสินเชื่อรายยอยโดยยังคง
รักษาคุณภาพสินเชื่อใหไดสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการวางมาตรฐานการใหสินเชื่อเชาซื้อดวยการใชระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานขอมูลภายในของบริษัท ระบบดังกลาวชวยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิ
ภาพและรนระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อใหเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา

บริษัทปรับเปล่ียนนโยบายการใหสินเชื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดตลอดเวลา เพื่อใหสามารถขยายสิน
เชื่อไดมากตามเปาหมายการเจริญเติบโตในเชิงรุก อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาหลักของบริษัทยังคงมีความเส่ียงต่ํากวาของคูแขง
และบริษัทไมมีนโยบายการแขงขันดานราคา แตใชการเพิ่มคุณภาพการใหบริการและการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจเปน
เครื่องในการแขงขัน สําหรับนโยบายดานหลักประกัน ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อตองมีตลาดรองที่เพียงพอ และมีการทําประกันภัย
อยางเหมาะสม

สําหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ บริษัทมีนโยบายการปลอยสินเชื่อไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหลักประกัน ทั้งนี้ในราย
ละเอียดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของหลักประกัน ในสวนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไมมีหลัก
ประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงขึ้น
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• การอนุมัติวงเงินและอํานาจการอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนุ มัติ สิน เชื่ อ ใหแกคณะอนุกรรมการพิจารณาสิน เชื่ อ                    
(Credit Committee) เปนผูดูแล ภายใตนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินไวอยางชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุก
รายการจะตองไดรับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเปนสินเชื่อที่วงเงินกูมีขนาดใหญ  สินเชื่อธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญมากจะตองไดรับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร

สําหรับสินเชื่อรายยอย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก บริษัทจึงกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอํานาจการ
อนุมัติวงเงินแตละระดับใหแกผูบริหารและหัวหนางานในแตละระดับนําไปปฏิบัติภายใตนโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวมที่
กําหนด สินเชื่อรายยอยที่มีขนาดใหญเกินกวาระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงคของการกูเงิน
จะตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเปนกรณีไป

สําหรับสินเชื่อเชาซื้อ บริษัทไดนําระบบการใหคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เขามาใชรวมเปนเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะใหคะแนนลูกคาแตละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกคา ลักษณะของสินเชื่อ และ
เงื่อนไขของสินเชื่อที่ตองการ

•  นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสาย
งานตางๆเปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ โดยมี
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) และหัวหนาสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เปนผูดูแล
การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อแตละรายการ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem Loan
Committee) ยังทําหนาที่ดูแลติดตามจัดการลูกหนี้ที่มีปญหา และพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่
เหมาะสม

บริษัทมีหนวยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหนวยงานการตลาด เพื่อทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็น
อยางเปนอิสระตอคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อซ่ึงขึ้นตรงกับหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานความถูกตองและโปรงใสของการใหสินเชื่อ

บริษัทไดนําระบบจัดอันดับความนาเชื่อถือของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใชในการประเมินความเสี่ยง ทั้งสําหรับ
สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายยอย โดยไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลประวัติการชําระเงินแยกตามผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ และเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเขาสูกฎการดํารงเงินกองทุนของ Basle Committee for
Banking Supervision ฉบับใหม ภายใตวิธีการใชการจัดอันดับความนาเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach –
IRB) ทั้งนี้ผลที่จะไดรับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงดานเครดิตที่แมนยําและการใชเงินกองทุนของบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

สําหรับการควบคุมความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ บริษัทกําหนดใหมีวงเงินความเสี่ยงสําหรับแตละกลุมสิน
เชื่อ (Concentration Limits) ที่กําหนดใหสามารถใหสินเชื่อตอผูกูหรือกลุมผูกู 1 รายไดไมเกินระดับที่กําหนดสําหรับสินเชื่อแต
ละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit)ใหอยูในระดับที่
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เหมาะสม โดยพิจารณารวมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแตละภาคอุตสาหกรรมดวย นอกจากนี้บริษัทยัง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ตามขอกําหนดในการใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอื่น
หรือกอภาระผูกพันหรือจายเงินตามภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)

• การติดตามหนี้

บริษัทกําหนดใหมีหลักเกณฑกระบวนการติดตามสินเชื่อคงคางอยางตอเนื่อง โดยมีการทบทวนการใหสินเชื่ออยาง
สมํ่าเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางใกลชิด สําหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา (Problem
Loan Committee) จะไดรับรายงานการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้และ
กําหนดวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพยและการตั้งสํารองหนี้สูญ โดยมุงเนนใน
เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้รายที่สามารถดําเนินการตอไปได     โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ ขอบเขต
และการติดตามผลอยางใกลชิด นอกจากนี้ เจาหนาที่สินเชื่อจะตองรายงานตอคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
เกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง

สําหรับการติดตามสินเชื่อรายยอยนั้น บริษัทจะปรับปรุงนโยบายและกลยุทธในการบริหารและติดตามหนี้ใหสอด
คลองกับภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามประกาศและ
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ส.ค.บ.) อยางเครงครัด โดยจัดแบงกระบวนการติดตามหนี้ออกเปน 3
สวน คือ 1) งานติดตามหนี้คางชําระ 2) งานเรงรัดหนี้สินและการติดตามยึดทรัพยสิน และ 3) งานกฎหมายและบังคับคดี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหไดสูงสุด

• การปรับโครงสรางหนี้

สําหรับลูกหนี้ที่มีปญหาหรือไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือความขัดของทางการเงินของลูกหนี้  
บริษัทมีนโยบายที่จะปรับโครงสรางหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ใหไดสูงสุด โดยหลักเกณฑการปรับโครงสรางหนี้ของ
บริษัทสามารถทําไดหลายวิธี ประกอบดวย การผอนผันเงื่อนไขการชําระหนี้ในลักษณะตางๆ การโอนทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อ
เปนการชําระหนี้ การแปลงหนี้เปนตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนี้เปนทุนของลูกหนี้ ฯลฯ

การปรับโครงสรางหนี้สามารถทําไดกับลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งที่ผิดนัดชําระแลวหรือยังไมผิดนัดชําระก็ตาม โดยหนวย
งานที่ใหสินเชื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสรางหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะทําการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับฐานะและการดําเนิน
งานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณเกี่ยวกับโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับโครงสรางหนี้

ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ที่บริษัท กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท
เขาขายมีผลประโยชนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม จะตองใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยว
ของกับบริษัทและลูกหนี้ เปนผูวิเคราะหฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งนี้บริษัท
ปฏิบัติตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดสําหรับหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้แลวทุกราย ทั้งในเรื่องการเปลี่ยน
สถานะการจัดชั้น การคํานวณสวนสูญเสีย และการกันสํารอง
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(3) ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

บริษัทมีนโยบายจะดํารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของบริษัทในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยูรอด
ของบริษัทในระยะยาวแมจะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงในอัตราที่ไมต่ํากวาที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหบริษัทเงินทุนดํารงเงินกองทุนเมื่อส้ินวันหนึ่งๆ เปนอัตราสวน
กับสินทรัพยเส่ียง และภาระผูกพันไมต่ํากวารอยละ 8 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตองเปนอัตราสวนไมต่ํากวารอยละ 4 ของสิน
ทรัพยเส่ียงและภาระผูกพัน อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545, 2546 และ 2547 มี
ดังตอไปนี้

ตารางแสดง อัตราสวนเงินกองทุนตอทรัพยสินเส่ียง

                              (หนวย : รอยละ)
2545 2546 2547 ขอกําหนดตาม

กฎหมาย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียง 17.40 18.78 17.48 4.0
เงินกองทุนทั้งหมด ตอสินทรัพยเส่ียง 19.45 21.42 19.57 8.0

             ทั้งนี้จะเห็นไดวาบริษัทมีฐานเงินทุนที่ม่ันคง และมีอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสูงเกินกวาเกณฑปจจุบันของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑการตั้งสํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคลอง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ควบคุมดูแลและกําหนดทิศทางของโครงสรางสินทรัพยและหนี้สิน และ
โครงสรางการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงดานสภาพคลองตางๆ เพื่อเตือนถึงระดับความเส่ียงจาก
ตัวบงชี้ที่สําคัญ เชน ระดับของสินทรัพยสภาพคลอง ระดับความไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สินที่ครบกําหนด ระดับ
การกระจุกตัวของเงินฝาก และระดับการถอนเงินในแตละวัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองใน
ยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไวอยางชัดเจน

การบริหารสภาพคลองในแตละวัน อยูในความดูแลของฝายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหลงเงินทุนและการลงทุน
ตามประมาณการกระแสเงินสดในแตละวันของบริษัท ฝายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพคลองของบริษัทเปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และใหสอดคลองกับประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการ
กําหนดใหบริษัทเงินทุนดํารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุปไดดังนี้

• ใหบริษัทเงินทุนดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของยอดเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากตาง
ประเทศที่มีกําหนดชําระภายในระยะเวลา 1 ป และ ยอดรวมเงินที่ไดจากการกูยืมหรือไดรับจากประชาชนทุก
ประเภท

• สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมต่ํากวารอยละ 0.5 หลักทรัพยหรือตรา
สารซึ่งปราศจากภาระผูกพันประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกันไมต่ํากวารอยละ 4.5 และ เงินฝากในธนาคารที่ตั้ง
อยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
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(5) การจัดช้ันสินทรัพย การตั้งสํารอง และการตัดจําหนายหนี้สูญ

บริษัทใหนิยามความหมายของสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องสินทรัพยที่
ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได โดยสรุปไดดังนี้

(1) สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ซึ่งไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว เชนลูกหนี้ถึงแกความ
ตาย เปนคนสาบสูญ  ลูกหนี้เลิกกิจการ สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

(2) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน เชน สิทธิ
เรียกรองจากลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ

(3) สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน เชน ลูกหนี้ที่
คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ

(4) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีปญหาในการเรียกใหชําระคืน หรือไมกอ
ใหเกิดรายไดตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกําหนด
ชําระ

(5) สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่มีคาเสื่อมถอยลง เชน ลูกหนี้ที่คางชําระ
ตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ

(6) สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ํากวามาตรฐาน
หรือกลาวถึงเปนพิเศษ

 บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองอยางระมัดระวัง โดยที่บริษัทจะไมโอนกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสยจะสูญของกรณีหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลว แมจะมีการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้นก็ตาม ดวยนโยบายดังกลาว บริษัทจึงมี
สํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 3,590 ลานบาท คิดเปนรอยละ 156 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยบริษัทมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามตารางแสดง สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย สวนที่ 5 ทรัพยสินที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ ขอ 5.2

 3.3.2 ธุรกิจหลักทรัพย

(1) แหลงที่มาของเงินทุน

เงินทุนสวนใหญมาจากเงินกองทุน กระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินบาง
สวน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

(2) การอนุมัติวงเงินและอํานาจการอนุมัติ

บล. ทิสโก มีนโยบายในการรับลูกคาที่มีคุณภาพและใหความรูความเขาใจที่เหมาะสมแกลูกคาในการซื้อขายหลัก
ทรัพย โดยจะพิจารณาวงเงินการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมกับความนาเชื่อถือและฐานะการเงินของลูกคา ตลอดจนหลัก
ประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมอบอํานาจการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ใหกับคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ โดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินที่มีมูลคาสูง และมอบอํานาจการอนุมัติใหผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่
สินเชื่อระดับตางๆ สําหรับวงเงินทั่วไปเปนผูพิจารณาอนุมัติ ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
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(3) การกําหนด margin ของหลักทรัพย

ปจจุบัน ลูกคาของบริษัทซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสดเทานั้น

(4) การวิเคราะหหลักทรัพย

บริษัทมีหนวยงานวิเคราะหหลักทรัพยที่มีศักยภาพการแขงขันที่โดดเดน และเพื่อตอบสนองนโยบายที่จะขยายฐาน
ลูกคารายยอยและลูกคาสถาบัน บริษัทจะเนนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณของบทวิเคราะหใหมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพสูง บริษัทไดรับรางวัลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในดานการวิเคราะห
หลักทรัพยอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 บริษัทไดรับรางวัล SET Awards 2003 ซึ่งประกอบไปดวยรางวัล Best Brokerage 
Service-Retail Clients เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีการใหบริการที่มีคุณภาพดานการเปนนายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพยและรางวัล Best Research House เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทหลักทรัพยที่มีผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยที่มี     
คุณภาพ

ในป 2547 บริษัทยังรับ SET Awards 2 รางวัล ไดแก “Best Research House” หรือ "'งานวิเคราะหหลักทรัพยดี
เดน" สําหรับนักลงทุนรายยอย (Best Research House - Retail Clients) ซึ่งเปนรางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพยที่มีผลงานการ
วิเคราะหหลักทรัพยที่มีคุณภาพครอบคลุมจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนที่หลากหลาย ความพึงพอใจของผูใชขอมูล ใหคําแนะ
นําที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน และรางวัล ”Best Brokerage Service” หรือ "บริการซื้อขายหลักทรัพยดีเดน" สําหรับ
ลูกคารายยอย (Best Brokerage Service - Retail Clients) ฃึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจของผูใชบริการดานการใหคําแนะ
นําการลงทุนที่เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพในดานการซื้อหลักทรัพย การมีสวนรวมในการพัฒนาและใหความรูแกผูลงทุน 
ตลอดจนการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด

(5) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย

สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนประเภทหุนทุน บริษัทมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี โดย
คํานึงถึงสภาพคลอง ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับ และการกระจุกตัวของการลงทุน สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยที่ไม
จดทะเบียนประเภทหุนทุน บริษัทไมมีนโยบายในการขยายการลงทุนในสวนนี้ แตจะเนนที่การติดตามโอกาสในการขายหลัก
ทรัพยที่มีอยูในปจจุบันออกใหไดมูลคาสูงที่สุด   สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหุนกู บริษัทเนนที่การลงทุนเพื่อถือหลัก
ทรัพยไวเปนสภาพคลอง สําหรับการลงทุนในหนวยลงทุน บริษัทมีนโยบายลงทุนในระยะยาว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนิน
งานของแตละกองทุน บริษัทไมมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารอนุพันธ

นโยบายการลงทุนเปนไปตามกรอบนโยบายและขอกําหนดดานบริหารความเสี่ยงที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสายงานที่สําคัญ โดยจะกําหนดนโยบายในการลงทุน วงเงินลง
ทุน ปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแตละวัน และวงเงินขาดทุน

(6) ความสามารถในการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง

อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไป ของบล. ทิสโก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เทากับรอยละ 56.5
เปรียบเทียบกับรอยละ 7.0 ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

สําหรับบริษัท ทิสโกซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด มีสินทรัพยสภาพคลอง (Liquid Capital) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547   
สูงกวาเกณฑขั้นต่ํา 3.0 ลานดอลลารฮองกง ที่กําหนดโดย The Financial Resources Rules ถึง 37.82 ลานดอลลารฮองกง
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4. การวิจัยและพัฒนา

4.1 การบริการและผลิตภัณฑ
               บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑเพื่อใหลูกคาของบริษัทมีความพึงพอใจสูงสุด 
บริษัทจึงมีการพัฒนาองคกรในดานตางๆอยางตอเนื่อง ทั้งในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใหบริการทั้ง
ดานผลิตภัณฑและการบริการลูกคา และการจัดการการใหบริการอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการใหบริการและขอมูลขาวสาร
ตางๆอยางตอเนื่องทั้งจากศูนยบริการลูกคาและผานทางระบบอัตโนมัติและอินเตอรเน็ต

          ในดานการปฏิบัติงาน บริษัทยังคงใชและพัฒนาระบบ Balanced Scorecard, KPIs และ Performance
Management อยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติตามแผนงานและกลยุทธที่ไดวางไวเปนไปอยางมีประสิทธิผล ควบคูไป
กับการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของบริษัทใหมีความ
สามารถในการใหบริการและพัฒนาธุรกิจไดอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับการยกระดับเปนธนาคารพาณิชย ซึ่งจะทําให
บริษัทสามารถใหบริการตางๆไดมากและคลองตัวยิ่งขึ้น

บริษัทจะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหบริการทางการเงินกับลูกคาไดอยางครบวงจรยิ่งขึ้น โดยธนาคารจะมุงเนน
ใหการขยายบริการทางการเงินใหแกลูกคาของบริษัท ซึ่งจะชวยสงเสริมใหกลุมบริษัทสามารถเสนอบริการทางการเงินที่หลาก
หลายมากขึ้น ในขณะที่การปรับระบบการดําเนินงานเขาสูรูปแบบของธนาคารพาณิชยจะเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และขยายชองทางการจําหนายไดมากขึ้นตอไป เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากภายในองคกรและจากสภาพแวดลอมใหมดานการแขงขัน เนื่องจากการปรับสถานะธุรกิจเงินทุนเปนธนาคารพาณิชย
บริษัทไดปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจใหเปนการรวมศูนยที่ลูกคา (Customer Centric) โดยเนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
และชองทางการขายที่การตอบสนองความตองการของลูกคาสําหรับบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร โดยใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้นฐานใหมที่จะไดรับจากการปรับสถานะขึ้นเปนธนาคารพาณิชย เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของลูกคา ตามวิสัย
ทัศนของบริษัทที่ตั้งไววา “To Be Customer’s first choice”

4.2 บุคลากร

บริษัทเล็งเห็นวา ทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคกรเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลของการ
ทํางานของพนักงานเเละองคกร อันกอใหเกิดผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาเเละผูถือหุน ตลอดจนความสามารถโดย
รวมขององคกร

ในป 2547 บริษัทไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน โดยมอบหมายบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําทางดานการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลเปนผูดําเนินการประมวลผลเเละวิเคราะหขอมูลการสํารวจในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
ความเขาใจในการกระทําเเละความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติงานเเละตอองคกรในเเงมุมตางๆที่เกี่ยวของ  โดย
พิจารณาจากขอมูลในเรื่องตางๆที่มีผลกระทบตอทัศนคติเเละความรูสึกนึกคิดของพนักงาน ซึ่งไดเเก การจายผลตอบเเทน
เเละสวัสดิการ การส่ือสารภายในองคกร การฝกอบรมเเละพัฒนาพนักงาน ความพึงพอใจในงาน การทํางานเปนทีม ภาวะผู
นําเเละความสามารถของผูบริหาร การกํากับดูเเลจากผูบังคับบัญชา สภาพเเวดลอมในการทํางาน เเละความคิดริเริ่มสราง
สรรคในองคกร
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ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกร เเละมีการนําผลที่
ไดมาเปรียบเทียบกับผลการสํารวจของบริษัทอื่นๆที่เขารวมในการดําเนินการสํารวจนี้ดวย โดยมีผูเขารวมการสํารวจจาก
บริษัทในเเถบทวีปเอเชียเเปซิฟกอีกมากกวา 500 บริษัทจาก 11 ประเทศ เเละพนักงานกวา 115,000 คนที่มีสวนรวมในการ
สํารวจนี้ ดังนั้นผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานครั้งนี้ จึงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาเเละปรับปรุง ประ
สิทธิภาพเเละประสิทธิผลขององคกร เเละนําองคกรไปสูการเปลี่ยนเเปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นตอไป

จากการเปรียบเทียบผลโดยรวมของการสํารวจความคิดเห็นพนักงานทิสโกกับบริษัทตางๆ ในประเทศไทยเเละใน
เอเชียเเปซิฟก ซึ่งมีระดับมาตรฐานอยูที่ 100 (ดูรูปภาพดานลาง: เเสดงผลการเปรียบเทียบ) พบวา ทิสโกไดรับคะเเนนอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยในทั้ง 3 ปจจัยหลัก อันไดเเก

• Enablement Index หมายถึง พนักงานไดรับการสนับสนุนจากองคกร ทางดานเครื่องมือ เเหลงขอมูล
ความรู เเละการสนับสนุนตางๆ ที่ชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

• Alignment Index หมายถึง พนักงานมีความเขาใจในกลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายเเละบทบาทหนาที่ของ
พนักงาน เพื่อเปนสวนชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย

• Commitment Index หมายถึง พนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรวมงานกับองคกร มีความมั่นใจใน
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวขององคกร เเละตองการที่จะรวมงานกับองคกรตอไป
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อยางไรก็ดี ผูบริหารของบริษัทไดนําผลจากการสํารวจนี้ ใชเปนขอมูลในการพิจ
ปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององคกรใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยผูบริหารพิจารณากําหนดประ
สําคัญในป 2548 ไดเเก 1) การสื่อสารภายในองคกร 2) ระบบการบริหารจัดการผลตอบเเทน
พนักงาน เนื่องจากทั้ง 3 ประเด็นหลักนี้มีความเกี่ยวของเเละสงผลกระทบซึ่งกันเเละกัน ตัวอย
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ารณาเพื่อวางเเผนการพัฒนาปรับ
เด็นหลักที่บริษัทตองเนนใหความ
 เเละ 3) การฝกอบรมเเละพัฒนา
างเชน
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• การวางเเผนการฝกอบรมเเละพัฒนาพนักงานโดยอาศัยระบบความสามารถหลัก (Competency-based
Training Roadmap) เพื่อใหพนักงานเเตละคนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
• การประเมินความรูความสามารถของพนักงาน (Competency) กับผลการปฏิบัติงาน (Performance) เพื่อ
สามารถรักษาไวซึ่งพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกรไดอยางยาวนาน
• การสํารวจการใหคาจาง ผลประโยชนเเละสวัสดิการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ (Salary Benchmark Survey)
เพื่อเเนใจวาพนักงานไดรับผลตอบเเทนจากบริษัทที่เหมาะสม
• การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเรื่องระบบการประเมินผลการทํางานเเละการจัดการผลตอบเเทน
• การเพิ่มชองทางการเขาถึงเเหลงขอมูลความรูในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับองคกร เปนตน

นับจากป 2548 เปนตนไป บริษัทจะยังคงมุงมั่นในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของงาน ตลอดจนความรูความ
สามารถของบุคลากร ประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลขององคกรใหเปนเลิศ เพื่อตอบสนองเปาหมายในการเปนทางเลือกอันดับ
แรกของลูกคาตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ดังนี้ โดยบริษัทและบริษัทยอย
เปนเจาของกรรมสิทธิและไมติดภาระผูกพันใดๆ

(หนวย: ลานบาท)

รายการ ป 2545 ป 2546 ป 2547

ที่ดิน และอาคารสุทธิ
1. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร
ที่ทําการ บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด (มหาชน) 771 759 797

2. หองชุดสํานักงานอาคารทิสโกทาวเวอร
ที่ทําการ บริษัทยอย 404 386 447

3. หองชุดสํานักงานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
สาขาเชียงใหม ณ อาคารชุด Hillside Plaza &
Condotel  ถนนหวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 7 6 5

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

รวมที่ดินและอาคารสุทธิ 1,191 1,159 1,258
สวนปรับปรุงสํานักงานสุทธิ 28 17 29
อุปกรณสํานักงานสุทธิ 78 82 106
อื่น ๆ 47 33 48
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 1,344 1,291 1,441

สัญญาเชาระยะยาว

1. สัญญาเชา
บริษัทและบริษัทยอย สัญญาเชาที่ดินและอาคารคาร เพื่อใชเปนสํานักงานและสํานักงานสาขา โดยไม

รวมการเชาระหวางกันภายในกลุมบริษัท มีคาใชจายเกิดขึ้นตามจริงในป 2547 และคาใชจายที่เปนภาระผูกพัน
ที่ตองชําระตามสัญญาเชาในป 2548 ดังรายละเอียดดังตารางขางลาง

2547 2548
สํานักงานและสํานักงานสาขา ภายในประเทศ 5,141,839 บาท 5,900,699 บาท
สํานักงานที่ตางประเทศ (TISCO Securities Hong Kong) 696,401 HK$ 753,156 HK$
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2. สัญญาเชาระหวางบริษัทและบริษัทยอย

บริษัทและบริษัทยอย มีการเชาหองชุดระหวางกันในอาคารทิสโกทาวเวอร เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีการคิด
คาเชาระหวางกันในอัตราตลาดและมีระยะเวลาการเชาคราวละ 1-3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายการ ผูเชา ผูใหเชา พ้ืนที่เชา
(ตารางเมตร)

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด 5,081.65

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 805.58

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด 1,985.56

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 415.00

หองชุดสํานักงาน
อาคารทิสโกทาวเวอร

บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 73.00

5.2 เงินใหสินเชื่อ

นโยบายการจัดช้ันสินทรัพย

สินทรัพยจัดชั้นของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยลูกหนี้และเงินใหกูยืม เงินลงทุนในหลักทรัพย และสิน
ทรัพยรอการขาย โดยบริษัทมีนโยบายจัดชั้นสินทรัพยตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ไดดังนี้

ตารางแสดงสินทรัพยจัดช้ันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย

(หนวย: ลานบาท)

 
ลูกหนี้และ
เงินใหกูยืม เงินลงทุน

ทรัพยสินรอ
การขาย ทรัพยสินอื่น รวม

จัดชั้นปกติ 45,715 - - - 45,715
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 1,464 - - - 1,464
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 421 - - - 421
จัดชั้นสงสัย 462 - - - 462
จัดชั้นสงสัยจะสูญ 1,746 572 86 7 2,411
รวม 49,808 572 86 7 50,473
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นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในขั้นต่ําบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการจัดชั้นและตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดอัตราตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินใหสินเชื่อไวดังตอไปนี้
ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปไวเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อ
เปนการรองรับหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมคาดการณในอนาคต โดยการตั้งสํารองดังกลาวจะขึ้นอยูกับภาวะของ
เศรษฐกิจ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทยังมีนโยบายที่จะไมโอนกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดที่ผานการปรับโครงสรางแลว แมจะมีการจัดชั้นคุณภาพที่ดีขึ้นก็ตาม

ดวยนโยบายดังกลาว บริษัทมีสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวน 3,590 ลานบาท คิดเปนรอยละ
158 ของสํารองที่ตองตั้งตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้การดอยคาของทรัพยสิน
การตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของทรัพยสิน จะพิจารณาจากขอบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานบัญชีและการ

ประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต

นโยบายการรับรูและระงับรับรูรายได

บริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกเบี้ยที่เขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยบริษัทรับรูรายได
ดอกเบี้ยตามเกณฑคงคาง โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสินเชื่อธุรกิจที่คางชําระเปนเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือน
และหยุดรับรูรายไดจากสินเชื่อรายยอยที่คางชําระเปนเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน ไมวาลูกหนี้รายนั้นจะมีหลักประกัน
หรือไม และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวออกจากบัญชีทั้งหมดสําหรับลูกหนี้ที่หยุด
รับรูรายได

บริษัทจะบันทึกรายไดดอกเบี้ยที่ไดรับชําระในภายหลังของลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได ตามเกณฑเงินสด และจะ
รับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตามเกณฑคงคางอีก เมื่อไดรับชําระหนี้ที่คางเกินกําหนดครบถวนแลว

กรณีการรับรูรายไดจากการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจะรับรูดอกเบี้ยเปนรายไดตาม
เกณฑเงินสด  และจะรับรูรายไดตามเกณฑคงคางอีกครั้งตอเมื่อไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสิน
เชื่อที่มีปญหาแลววา ลูกหนี้กลับมามีความสามารถในการชําระหนี้ไดตามสัญญา
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5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย

รายละเอียดของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย

ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยไดแสดงไวในสวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละ
สายธุรกิจ ขอ 3.3.2 (5)

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทจะกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยหนึ่งเกินสมควร โดยจะเนนที่ความ
เหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นวา เอื้ออํานวยในดานผลตอบแทนและความเสี่ยงอยางไร นอกจากนี้
บริษัทยังระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ดานเขาดวยกัน เพื่อพิจารณา
ถึงระดับของความเสี่ยง วาเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความ
เส่ียงจากเงินลงทุนแตละประเภทหรือไมอยางไร เพื่อใหสามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกตองไดอยางทันทวงที

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ไดกลาวเพิ่มเติมในสวนที่ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง

การตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคา

บริษัทตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดง
ตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม และบันทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุด
ทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสาร
หนี้ภาคเอกชน คํานวณโดยใชสูตรที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชอัตราผลตอบแทนของศูนยซื้อขายตรา
สารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่น มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset
Value)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใช
มูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอน
ไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน
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5.4 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุม อีกทั้งพิจารณาจากแนวโนมของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแขงขัน และศักยภาพในการทํากําไรระยะยาว และเนนการควบคุมความเสี่ยงแบบระมัดระวัง

การบริหารงานของบริษัทในบริษัทยอย บริษัทใชนโยบายการบริหารเปนกลุม โดยบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย
หลักในการจัดการ การบริหารความเสี่ยง การกํากับและควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย และสงผูแทนไปเปนกรรมการ
ในบริษัทยอยเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด    และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ใน
การทําแผนการดําเนินงานแตละปมีการจัดทําแผนรวมของบริษัทและบริษัทยอย  โดยมุงเนนใหแผนธุรกิจรวมดังกลาวมี
ความสอดคลองและพัฒนาไปในทิศทางของกลยุทธหลักรวมกันในระยะยาว   และมีการใชทรัพยากรรวมกันในสายงาน
สนับสนุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนการดําเนินธุรกิจในแตละปของบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากบริษัท
สําหรับการบริหารงานของบริษัทในบริษัทรวมบริษัทจะสงผูแทนไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท
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6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย

ในป 2547 บริษัทไดยื่นแผนปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลังแลว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆรวมถึงการเปดดําเนินการธนาคารพาณิชย
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ  บริษัทจึงไดเริ่มดําเนินการตามแผนงานการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย โดย
ไดมีการตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ เชน ดานอาคารสถานที่ กิจการสาขา การบัญชี การบริหาร
ความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการดานองคกร การปฏิบัติงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทไดทําการจัดหาและติดตั้งระบบปฏิบัติการหลักสําหรับธนาคาร (Core Banking System) โดยมี I-Flex
Solutions Limited เปนผูใหบริการ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2548
             สําหรับการใหบริการตางๆของธนาคารพาณิชยนั้น ในชวงแรกบริษัทยังคงใหความสําคัญกับการทําธุรกิจกับฐานลูก
คาปจจุบันซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญอยูแลว โดยจะเนนการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในกรอบธุรกิจเดิมควบคูกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขายธนาคารพาณิชย โดยจะใหบริการในผลิตภัณฑธนาคารหลักๆ เชน เงินฝากบัญชีกระแส
รายวัน บัญชีออมทรัพย และบัญชีเงินฝากประจํา รวมถึงบัตรเงินฝากและเงินฝากปลอดภาษีตางๆ เงินกูเบิกเกินบัญชีและเงิน
สินเชื่ออื่นๆ รวมถึงสินเชื่อเชาซื้อ การค้ําประกัน บริการจําหนายเช็คธนาคาร การเขาสูระบบชําระเงินธนาคาร การบริหารศูนย
เงินสด และการเขาสูโครงขาย ATM โดยโครงสรางเหลานี้จะชวยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท จากการใหบริการที่ครบวงจร เครือ
ขายชองทางการจําหนายและชําระเงินที่เพิ่มมากขึ้น และชวยใหบริษัทวางแผนและจัดการการชําระเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย ซึ่งกรอบการใหบริการในชวงแรกนี้ ครอบคลุมการใหบริการธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปแลว
              ในชวงตอไป บริษัทจะเนนการใหบริการใหมและชองทางการจําหนายเพิ่มเติม โดยเนนธุรกิจในกลุมที่ใกลเคียงกับ
ความชํานาญและฐานลูกคาของบริษัท เชน บริการธนาคารทางโทรศัพทและเครือขายอินเตอรเน็ต บริการบัตรเครดิต และการ
บริหารเงินสด (Cash Management) หลังจากนั้น บริษัทจึงจะเนนการขยายธุรกิจธนาคารพาณิชยอยางครบวงจร ประกอบ
ดวย ธุรกิจดานเงินตราตางประเทศ สินเชื่อเพื่อการสงออกและนําเขา และการขยายเครือขายสาขา

บริษัทมีแผนที่จะยกระดับสํานักงานอํานวยสินเชื่อทั้ง 14 แหงเปนสาขาเต็มรูปแบบของธนาคารพาณิชย และจะมี
การเปดสาขาและสาขายอยเพื่อใหครบ 30 แหงภายในระยะเวลา 3 ป
                บริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนในระยะแรกประมาณ 193 ลานบาท และมีคาใชจายรายปประมาณ 85 ลานบาทตอป
ซึ่งโครงการปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชยนี้เปนโครงการลงทุนระยะยาวที่มีระยะดําเนินการเริ่มจากป 2547 ไปส้ินสุดป
2548 ซึ่งแมอาจยังไมกอใหเกิดผลตอบแทนในระยะเวลาอันส้ัน แตก็มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยจะเปดโอกาสทางธุรกิจตอ
เนื่องเพิ่มเติมใหกับบริษัท โดยบริษัทไดเตรียมจัดหาและพัฒนาผูมีความรูและความชํานาญในธุรกิจธนาคารพาณิชยเขามา
ปฏิบัติงานและอบรมใหบุคคลการของบริษัทสามารถประกอบการและแขงขันในธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6.2  โครงการปรับโครงสรางองคกร เปน Holding Company

ภายหลังจากที่บริษัทปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด ซึ่ง
ไดควบรวมกิจการกับบริษัทโดยการโอนสินทรัพยทั้งหมดที่ไมใชเงินสดใหแกบริษัทครบถวนแลวเมื่อเดือนธันวาคม 2547
เปล่ียนประเภทธุรกิจเปนบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง และคงไวซึ่งสภาพความเปนบริษัทจํากัด ธนาคารจะดําเนินการ
ปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้ง โดยจะใหบริษัทโฮลดิ้งถือหุนโดยตรงในธนาคารและในบริษัทอื่น
ในกลุม ซึ่งจะทําใหเกิดการกระจายความเสี่ยงในบริษัทลูกที่มีการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกัน และการใชทรัพยากรจากแหลงทุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทคาดวาจะเริ่มดําเนินการปรับโครงสรางในป 2548
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทและบริษัทยอยมีคดีที่ยังไมส้ินสุดที่เปนผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 10 คดี เปน
คดีแพง 9 คดี และเปนคดีอาญาอีก 1 คดี มีมูลคดีรวมประมาณ 342 ลานบาท ซึ่งนอยกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ทั้งนี้
ไมมีคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทแตประการใด
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8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพย

8.1.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว  ดังนี้
ทุนจดทะเบียน    : 11,002,000,000 บาท /1

ทุนชําระแลว       : 7,180,310,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ 533,907,520 หุน และหุนบุริมสิทธิ 184,123,480 
หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00  บาท

หุนบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ เวนแต

1. ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับเงินปนผลในแตละปกอนผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับ
เงินปนผลรวมกับผูถือหุนสามัญดวย

แมบริษัทไมไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในปใด บริษัทอาจจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
ตามอัตราที่กําหนดในวรรคกอนก็ได

ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปนผลเฉพาะในปที่บริษัทประกาศจายเทานั้น และไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลยอน
หลังสําหรับปที่บริษัทมิไดประกาศจาย

2. เมื่อมีการชําระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินคืนกอนผูถือหุนสามัญเทา
กับมูลคาที่ตราไวของหุนบุริมสิทธิดังกลาว ตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิที่แตละรายถือ

กรณีที่ทรัพยสินที่เหลือมีมูลคาไมเพียงพอที่จะแบงใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดในวรรคกอน ใหแบง
ทรัพยสินที่เหลือใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ ตามสัดสวนการถือครองหุนบุริมสิทธิของผูถือหุนแตละราย

กรณีมีทรัพยสินเหลือภายหลังจากการแบงทรัพยสินคืนใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิตามที่กลาวมาในวรรคแรกแลว 
ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินที่เหลือดังกลาวคืนพรอมกับผูถือหุนสามัญในอัตราเทากัน ตาม
สัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนแตละราย

3. หุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับการลดทุนภายหลังหุนสามัญในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  มีผูบริหารที่ถือหุนบุริมสิทธิของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

                                                          
/1 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีหุนบุริมสิทธิที่ยังไมไดชําระ เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 12,169,000 หุน
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8.1.2 โครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว 
(Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)

การออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust 
Fund)

ไมมี

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 
76,676,520 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.68 ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท ซึ่งผูถือ NVDR ดังกลาว แมจะไดรับผล
ประโยชนจากหุนของบริษัทที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณี
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากตลาดหลักทรัพย (Delisting) ดังนั้น หากมีการนําหุนของบริษัทไปออก 
NVDR เปนจํานวนมาก จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง

อนึ่ง จํานวนหุนของบริษัทที่นําไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไมสามารถควบคุมได ผูลงทุน
สามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยที่ www.set.or.th

http://www.set.or.th/
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8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2543 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนรวม
30,000,000 หนวย เสนอขายเปนโครงการ 5 ป โดยตอมาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนจากพนักงานลาออกจํานวน 753,000
หนวย มาเสนอขายใหกับพนักงานรายอื่นได

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในปที่ 5 ซึ่งเปนปสุดทายของโครงการ จํานวน
5,317,000 หนวย สงผลใหยอดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวย ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิไปแลว รวม 17,831,000 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิรวม  12,169,000
หนวย  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดมีเงื่อนไขบางประการที่สอดคลองกัน ไดแก

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ เสนอขายใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย

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

ทําการของบริษัทใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอน
วันที่ 20

รายละเอียดของวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและจัดสรร จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือที่ยังไมไดใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายแตละครั้งเปนดังนี้
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1.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 1
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กรกฎาคม 2543
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 10,000,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 9,100,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 325,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 10 บาท
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 31 มีนาคม 2548

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 2
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2544
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,000,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 4,902,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 492,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 11.31 บาท
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 มิถุนายน 2549

3.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 3
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2545
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,919,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,779,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 2,605,500หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 13.20 บาท
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 กันยายน 2550
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4.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 4
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มิถุนายน 2546
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 6,000,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,655,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 4,182,500 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 14.94 บาท
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ :  20 มิถุนายน 2551

5.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนบุริมสิทธิ ครั้งที่ 5
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2547
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 5,317,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 5,317,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ

: 5,317,000 หนวย

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิ : 21.88 บาท
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 สิงหาคม 2552
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8.1.4 หุนกู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีหุนกูคงเหลือ ดังนี้

บริษัท

1. หุนกูดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดไถถอน พ.ศ. 2552
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอกระทรวงการคลัง ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 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
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : 11 กุมภาพันธ 2552
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6 ตอป
วันชําระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยหากวันชําระดอกเบี้ย

ไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป

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

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

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

หากวันชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวัน
ทําการถัดไป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
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4. หุนกูบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ
2550
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํานวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หุน
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 1,000,000 หุน
อายุหุนกู : 5 ป
วันออกหุนกู : วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 และปที่ 2 เทากับรอยละ 3.5

ตอป

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 3 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5 ตอป

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 5.50 ตอป

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 5 เทากับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 0.5 ตอป แตทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะตองไมนอย
กวารอยละ 3.75 ตอป แตไมเกินรอยละ 6 ตอป

วันชําระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 29 มกราคม และ 29 กรกฎาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหาก
วันชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทํา
การถัดไป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
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5. หุนกูบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ 2550
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํานวนที่เสนอขาย : 1,800,000 หุน
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 1,800,000 หุน
อายุหุนกู : 5 ป
วันออกหุนกู : วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 1 ถึงปที่ 3 เทากับรอยละ 6 ตอป

ลบดวยอัตราดอกเบี้ยอางอิง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่คํานวณได
ดังกลาว จะตองมีอัตราไมต่ํากวารอยละ 0

: อัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดดอกเบี้ยในปที่ 4 ถึงปที่ 5 เทากับรอยละ 3.8 ตอ
ป

วันชําระดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 21 เมษายน และ 21 ตุลาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยหากวัน
ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทําการ จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการ
ถัดไป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2548
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บริษัทยอย

1. หุนกูบริษัท ไฮเวย จํากัด ครั้งที่ 1/2546 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2549
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํานวนที่เสนอขาย : 400,000 หุน
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 400,000 หุน
อายุหุนกู : 3 ป
วันออกหุนกู : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป
วันชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ในวันที่ 2 มีนาคม 2 มิถุนายน   2 กันยายน  และ   

  2 ธันวาคม ของทุกป ตลอดอายุหุนกู หากวันที่ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับ
  วันทําการ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547

2. หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของบริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ครั้งที่ 1/2546 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 
2549
ลักษณะการเสนอขาย : เพื่อเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท
จํานวนที่เสนอขาย : 500,000 หุน
จํานวนหุนกูคงเหลือ : 500,000 หุน
อายุหุนกู : 3 ป
วันออกหุนกู : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549
หลักประกันหุนกู : ไมมี
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.20 ตอป
วันชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน ในวันที่ 6 มกราคม   6 เมษายน   6 กรกฎาคม  และ   6

ตุลาคม ของทุกป ตลอดอายุหุนกู หากวันที่ชําระดอกเบี้ยไมตรงกับวันทํา
การ จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547
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8.1.5 ตั๋วเงิน

บริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ไฮเวย จํากัด มีตั๋วเงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 1,054,460,263.53 บาท ประกอบ
ดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 180,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินมูลคา 874,460,263.53 บาท บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด มีตั๋ว
เงินระยะสั้นคงเหลือมูลคา 513,831,720.11 บาท ประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 95,000,000 บาท และตั๋วแลกเงินมูล
คา 418,831,720.11 บาท

8.1.6  ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ
บริหารงานของบริษัท โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย

ไมมี

8.1.7 สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยมียอดสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
จํานวน 430,901,335 บาท
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8.2 ผูถือหุน

กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 มีดังตอไปนี้

จํานวนหุนที่ถือลําดับ
ที่ ช่ือผูถือหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ รวม

สัดสวน
(รอยละ)

1 CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd./1              17,500,000           80,000,000 97,500,000 13.58

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด              68,226,920                     71,000 68,297,920 9.52

3 Mizuho Corporate Bank Ltd.                7,505,652              46,000,000 53,505,652 7.45

4 Government of Singapore Investment Corporation              37,559,900 - 37,559,900 5.23

5 DB Group              37,171,596 - 37,171,596 5.18

6 Morgan Stanley & Co. International Limited              35,383,300 - 35,383,300 4.93

7 Chase Nominees Limited              35,132,800 - 35,132,800 4.90

8 HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd.              16,670,500 - 16,670,500 2.32

9 ครอบครัวปฐพาณิชยโชติ              12,570,000              13,879,000 26,449,000 3.69

10 State Street Bank and Trust Company              23,117,399 - 23,117,399 3.22

รวมการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 290,838,067 139,950,000 430,788,067 60.02

11 ผูถือหุนรายยอยอื่น 243,069,453              43,864,980 286,934,433 39.98
รวม 533,907,520 183,814,980 717,722,500 100.00

/1  CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) เปนบริษัทยอยที่มี CDIB & Partners Investment Holding Corp.ถือหุนอยู 100% ซ่ึง
China Development Industrial Bank ประเทศไตหวันสาธารณรัฐจีน เปนผูถือหุนรายใหญของ CDIB & Partners Investment Holding
Corp.

ตามที่ในมาตรา 14 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร พ.ศ. 2522 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหบุคคลใดจะถือหุนบริษัทเงินทุนใดเกินอัตรารอยละสิบของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทเงินทุนนั้นมิได และบริษัทเงินทุนตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวา
สามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดนั้น บริษัทไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2542 ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุนในบริษัทเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว มีกําหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่ 
30 มีนาคม 2542 และใหบริษัทมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติถือหุนในบริษัทเกินรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด มีกําหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่ 30 มีนาคม 2542 หลังจากนั้นใหผูถือหุนตางชาติคงสิทธิในการถือหุน
จํานวนดังกลาวตอไปได แตไมใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มเติมอีก เวนแตเมื่อรวมกับหุนที่ถืออยูแลวรวมกันตองไมเกินรอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลตามความเหมาะสมของสถานการณ การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 38 ซึ่งสรุปสาระสําคัญคือ การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หรือไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดเพียงพอตามกฎหมายหลังจายเงินปนผล หามมิใหจายเงิน
ปนผล

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน เวนแตที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัท ที่ไดเปดเผยไวในขอ 8.1.1 โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่
จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ในอัตราที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการ รวมทั้งภาวะการเงินและเศรษฐกิจ
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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการรวม 4 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  (4) คณะกรรมการสรรหา นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยยังมีคณะผูบริหารระดับสูงที่รับผิด
ชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทอีกดวย
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

สายสนบัสนนุอืน่
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
นิเทศสัมพันธ
ธุรการสํานักงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบริหารระดับสูง

ธุรกิจพาณชิยธนกิจ
สินเชื่อธุรกิจ
วิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ
บริหารสินเชื่อ
บริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ธุรกิจญี่ปุน

สายการเงิน การวางแผน
และบรหิารความเสีย่ง

บริหารความเสี่ยง
วางแผนและงบประมาณ
สํานักบริหารงานองคกร
 และนักลงทุนสัมพันธ
บัญชี
การเงิน
โครงการปฏิบัติการธนาคาร

สายกํากับและควบคมุ
กํากับ
ควบคุมภายใน
ควบคุมสินเชื่อ
กฏหมาย

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

ธุรกิจหลกัทรพัย
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
วาณิชธนกิจ
วิจัยหลักทรัพย
ลงทุนในหลักทรัพย
ยืมและใหยืมหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย

ธุรกิจจัดการกองทนุ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝายตรวจสอบภายใน

ดําเนินการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทิสโก จํากัด

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

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ฮองกง จํากัด
บริษัททิสโก โกลบอล อินเวสเมนท
โฮลดิ้งส
บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ สิงคโปร จํากัด

หมายเหตุ:  - บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด เปนบริษัทเงินทุนที่บริษัทซื้อกิจการมาในป 2544 ตามแผนยกระดับเปนธนาคารจํากัดขอบเขตธุรกิจ และไดควบรวมกิจการกับบริษัทตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังในการใหความเห็นชอบใหบริษัทดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย
                  โดยการโอนสินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดใหบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 จึงไมมีการดําเนินธุรกรรมใด
                - บริษัททิสโก ซิเคียวริตี้ ยู เค อยูระหวางชําระบัญชี

บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด

กลุมธุรกิจหลกัทรพัยกลุมธุรกิจเงินทนุ
ธุรกิจบรกิารรบัฝากเงิน

ระดมเงินออม

ธุรกิจการบรหิารเงินและการลงทนุ
บริหารเงิน

ธุรกิจบรกิารบรหิารสนิทรพัย
บริหารสินทรัพย
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9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายปลิว  มังกรกนก กรรมการ
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการ
4. นายปง เช็ง/1 กรรมการ
5. นายเจอรี่ แอล. ลู /1 กรรมการ
6. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ /2 กรรมการ
7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร /3 กรรมการ
8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการอิสระ /5

9. นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการอิสระ
10. นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ/4 กรรมการอิสระ

หมายเหตุ Dr. Joung-Yol Lin ไดลาออกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 และนายปง เช็ง ไดเขารับตําแหนงแทน
นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ไดลาออกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 และนางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษไดเขารับตําแหนงแทน

  /1 ตัวแทนของ CDIB & Partners Investment Holding Corp.
  /2 ตัวแทนของ Mizuho Corporate Bank Ltd.
  /3 ตัวแทนของ DB Group
  /4 แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2004 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 และไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตอกระทรวงพาณิชยในวันที่ 12 มกราคม 2548
  /5 กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามขอ 9.3

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ นายปง เช็งและนายยูกิ
โอะ  มัสซึนากะ โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ และนายปง เช็งลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

บริษัทมีสํานักงานบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่เปนผูประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  การ
ประชุมผูถือหุนและเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางเสมอภาคและโปรงใส ภายใตการดูแลจัดการของนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. กําหนดนโยบายและดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย

เวนแตในเรื่องซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ
4. แตงตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจําเปนในการ

ดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชนของบริษัท
5. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
6. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
7. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน
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เวนแตในเรื่องตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยราชการอื่นๆ กําหนด

ในป 2547 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 7 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดใน
ขอบังคับของบริษัทที่ใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน

 9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะ
กรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
1. นายปลิว  มังกรกนก ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการบริหาร
3. นายปง เช็ง กรรมการบริหาร
4. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กําหนดกลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมและไดมาซึ่งกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม และการใหบริการใหม
2. อนุมัติงบประมาณประจําป
3. อนุมัติสินเชื่อรายใหญ และ/หรือ ธุรกรรมที่มีความเส่ียงสูง
4. ดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา
5. อนุมัติธุรกรรมภายใตกรอบธุรกิจของบริษัท
6. กําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงาน
7. คัดเลือก แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
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9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกฤษณา ธีระวุฒิ กรรมการตรวจสอบ
3. นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ/1 กรรมการตรวจสอบ

/1  แตงต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2004 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 และไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตอกระทรวงพาณิชยในวันที่ 12 มกราคม 2548

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ

9.1.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะ
กรรมการสรรหาของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม/1 ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายปลิว มังกรกนก กรรมการสรรหา
3. นายปง เช็ง กรรมการสรรหา
4. นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ กรรมการสรรหา

/1 กรรมการอิสระ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง
2. สรรหาและนําเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. ศึกษา และเสนอหลักเกณฑ วิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการดําเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
4. ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ในป 2547 มีดังนี้

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
รายนามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

จํานวนการประชุมทั้งหมดในป 2547 (ครั้ง) 7 12 5 3
1.     ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 7 - 5 3
2.     นายปลิว  มังกรกนก 7 12 - 3
3.     นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 7 12 - -
4.  นายปง เช็ง
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2547)

3
(จากจํานวน 3 ครั้ง)

5
(จากจํานวน 6 ครั้ง)

- 1
(จากจํานวน 1 ครั้ง)

5.    นายเจอรี่ แอล. ลู 6 - - -
6.    นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 4 11 - 3
7.    นายเอ็ดดูวารด เฟอรแนน ปเตอร 1/1 - - -
8.    นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 6 - 5 -
9.    นายเสงี่ยม สันทัด
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2547)

4
(จากจํานวน 4 ครั้ง)

- - -

10.  ดร. จอง เยา ลิน
(พนจากตําแหนงวันท่ี 4 มิถุนายน 2547)

1
(จากจํานวน 3 ครั้ง)

0
(จากจํานวน 5 ครั้ง)

- 0
(จากจํานวน 1 ครั้ง)

11.  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน
(พนจากตําแหนงวันท่ี 21 ตุลาคม 2547)

5
(จากจํานวน 5 ครั้ง)

- 4
(จากจํานวน 4 ครั้ง)

-

/1 ไมรวมการประชุมผานทางโทรศัพท 2 คร้ัง
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9.1.5 คณะผูบริหารระดับสูง

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2548 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งพิจารณาแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บริหาร ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจํานวน 11 คน ดังนี้

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

หัวหนากลุมงานบริหารสวนกลาง
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

  4. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ ผูชวยกรรมการอํานวยการ
หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

  5. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม ผูชวยกรรมการอํานวยการ
หัวหนาสายกํากับและควบคุม

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

  6. นายศักดิ์ชัย  พีชะพัฒน/1 ผูชวยกรรมการอํานวยการ
หัวหนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

  7. นายเมธา  ปงสุทธิวงศ/1 ผูชวยกรรมการอํานวยการ
หัวหนาสายบริหารเงินและระดมเงินออม

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

  8. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัด

 9. นางอารยา  ธีระโกเมน/1 รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัด

10. นายชวลิต  จินดาวณิค/1 รองกรรมการผูจัดการ รักษาการกรรมการผู
จัดการ
หัวหนาสายวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

11. นายไพบูลย  นลินทรางกูร/1 รองกรรมการผูจัดการ
หัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย-ลูกคา
สถาบันและสํานักวิจัย

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด

หมายเหตุ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ผูบริหารระดับสูง 2 ทาน คือ นางอัญชลี บุนนาค และนายวันชัย มโนสุทธิ ไดลาออกจากตําแหนงเมือ
วันที่ 31 มกราคม 2548 และ 9 มีนาคม 2548 ตามลําดับ
/1 ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548

โดยมีนางสาวชุตินธร ไวกาสี เปน หัวหนาบัญชี
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อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารระดับสูง
คณะผูบริหารระดับสูงจะควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแตละธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริษัท ดังนี้
1. วางกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อเสนอแผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลการจัดการและการปฏิบัติทางธุรกิจตามแผนงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
3. ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากร
ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูงแตละบริษัทในกลุมจะเปนผูพิจารณานโยบายในรายละเอียดตอไป

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง

9.2.1 การสรรหาและแตงตั้งในระดับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคํานึงถึงความจําเปนของ
องคกร และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุนรายยอยซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่
ควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทดวย  ในการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตามที่สรุปไวใน
ขอ 9.3

 คณะกรรมการสรรหาจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
วางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง
กรรมการในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงตามวาระ หรือแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอด
ถอนกรรมการเปนดังนี้

1. ใหผูถือหุนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดจํานวนผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทเปนครั้งคราว โดย
ใหมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร และไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย เวนแตไดัรับอนุญาตเปนอยาง
อื่นจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ (บริษัทไดรับการผอนผันจากธนาคารแหงประเทศไทยใหมีสัดสวนกรรมการตาง
ชาติเกินรอยละ 40 แตไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท มีกําหนดเวลา 10 ป นับแตวันที่
30 มีนาคม 2542)

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแตละคน
(2) กรรมการของบริษัทแตละคน จะตองไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงที่

ออกโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผู
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่กําหนด

3. หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ หรือในกรณีจํานวนกรรมการไมเปนจํานวนครบของสาม ก็ใหจํานวนใกลเคียงที่
สุดกับหนึ่งในสาม ตองออกจากตําแหนง ในการประชุมสามัญของแตละปปฏิทิน กรรมการที่จะตองออกจาก
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ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูตองออก กรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

4. ผูเปนกรรมการนั้นเฉพาะแตผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนเทานั้นที่จะตั้งหรือถอนได อยางไรก็ดี ถาหากวามี
ตําแหนงวางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ินกําหนดเวลาดังที่ระบุไวแลว
ใหกรรมการที่คงเหลืออยูตั้งผูอื่นขึ้นใหมใหเต็มที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน ทั้งนี้ มติ
ในการตั้งกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  
แตผูที่ไดรับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังวานี้ จะคงอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูที่เขา
เขาสืบตําแหนงแทนชอบที่จะอยูได ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนถอนกรรมการผูหนึ่งและตั้งผูอื่นขึ้นไวแทนที่ ผูที่รับ
แตงตั้งนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่กรรมการผูถูกถอนนั้นชอบที่จะอยูได

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้บริษัทกําหนดใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูงมากกวาจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนดังนี้

ประเภทของกรรมการ จํานวนกรรมการ (คน)
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนตัวแทนจากผูถือหุน

CDIB & Partners Investment Holding Corp.
Mizuho Corporate Bank Ltd.
DB Group

2  
1  
1  

รวม 4
กรรมการอิสระ 4
กรรมการที่เปนผูบริหารระดับสูง 2
รวม 10

9.2.2 การสรรหาและแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะ
สม

9.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.25 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้

ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือมีอํานาจควบคุม
ในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือของผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนทั้งทางตรงและทาง
ออมในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ เกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา    
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได
รับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารญาณอยางอิสระ และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

5. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท

6. ไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
7. เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือผูถือหุนในกลุมบริษัท
8. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน
9. สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู

บริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน
10. สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญของบริษัท
11. เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ตลอดจนภาวะผูนําและวิสัยทัศนที่จะเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

9.4 คาตอบแทนกรรมการและคณะผูบริหารระดับสูง

9.4.1 นโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการบริษัทกําหนดโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีขอบเขตและสวนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่
มีความสามารถและมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการได ทั้งนี้จะหลีกเลี่ยงการจายคาตอบแทนที่มากเกิน
ความจําเปน  ในการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการจะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณา
จากประสบการณทํางาน ความตั้งใจและทุมเท รวมทั้งคุณประโยชนตางๆ ที่กรรมการแตละคนสามารถทําใหกับบริษัทได

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการรายใดใหทําหนาที่เพิ่มเติม (เชน การเปนสมาชิกในคณะกรรมการ
ตางๆ เปนตน) กรรมการรายนั้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคา
ตอบแทนกรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่เพิ่มเติมดังกลาว สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงจะสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละคน รวมทั้งเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
โดยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท

การกําหนดคาตอบแทนจะตองไดรับการอนุมัติตามลําดับอํานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนและ
เพื่อความโปรงใส เชน ผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
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9.4.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

บริษัทกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนรายเดือน  ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท

มกราคม -กุมภาพันธ 40,000  บาท
มีนาคม – ธันวาคม 60,000  บาท

กรรมการทานอื่น
มกราคม -กุมภาพันธ 20,000  บาท
มีนาคม – ธันวาคม 25,000  บาท

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายนามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1.     ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม 680,000 - 580,000 1,260,000
2.     นายปลิว  มังกรกนก 290,000 480,000 - 770,000
3.     นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ 290,000 420,000 - 710,000
4.  นายปง เช็ง
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2547)

150,000 210,000 - 360,000

5.    นายเจอรี่ แอล. ลู 290,000 - - 290,000
6.    นายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 290,000 420,000 - 710,000
7.    นายเอ็ดดูวารด เฟอรแนน ปเตอร 290,000 - - 290,000
8.    นางกฤษณา  ธีระวุฒิ 290,000 - 470,000 760,000
9.    นายเสงี่ยม สันทัด
(เขาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2547)

200,000 - - 200,000

10.     ดร. จอง เยา ลิน
(พนจากตําแหนงวันท่ี 4 มิถุนายน 2547)

115,000 175,000 - 290,000

11.     นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน
(พนจากตําแหนงวันท่ี 21 ตุลาคม 2547)

215,000 - 350,000 565,000

รวม 3,100,000 1,705,000 1,400,000 6,205,000

ในกรณีที่กรรมการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตางๆ เพิ่มขึ้น ไดแก คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ในป 2547 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะผูบริหารระดับสูง (ไมรวมผูบริหารระดับสูง 5 คน ที่ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548) เปนจํานวนรวม
147,481,686.66 บาท โดยอยูในรูปคาตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัท
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9.4.3 คาตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2543 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บุริมสิทธิของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 30 ลานหนวย โครงการ 5 ป โดยมีคณะ
กรรมการจัดสรรเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในแตละป ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานแตละคน ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรเกินรอยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของทั้งโครงการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ในป 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหคณะกรรมการบริหารและคณะผูบริหารระดับสูง  2,570,000 หนวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 48.34 ของจํานวนใบ
สําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในป 2547 ในป 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดครบเต็มจํานวน 30 ลานหนวย
โดยบริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหคณะกรรมการบริหารและคณะผูบริหารระดับสูง รวมทั้งส้ิน 14,700,000 หนวย คิด
เปนสัดสวนรอยละ 49 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวทั้งหมด

9.5  การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทและบริษัท
ยอยดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปรงใส และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเพื่อ
สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปาหมายใหธุรกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารยึดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนหลักใน
การดําเนินธุรกิจ โดยแบงเปนหัวขอไดดังนี้

1.  แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทไดจัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อเปนแนวทางใหแกคณะกรรมการบริษัทดําเนินการตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญของขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ บทบาทและ
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลตลอดจนกฎหมายและขอ
บังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีระเบียบ
ปฏิบัติและคูมือจรรยาบรรณซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานถือปฏิบัติ
อีกดวย

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญกับทั้งกรรมการรวมไปถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ ดังนั้น
บริษัทไดพยายามใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อันจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทไดจัด
ทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ในดานตางๆ เชน การจัดการขอรองเรียนของลูกคา การ
ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมขอมูลภายใน การรักษาความลับ และการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงาน



สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

9-13

2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน

บริษัทรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือ
สถาบัน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลขาวสารของบริษัทที่ถูกตองทันเวลา รวมทั้งการเขารวมประชุมผูถือ
หุน บริษัทเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง โปรงใส ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนทั่วไปใชประกอบการตัด
สินใจลงทุน บริษัทจัดใหมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดานกิจกรรมตางๆกับผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชี โดยมี
การแจงวาระการประชุมใหนักลงทุนทราบเปนการทั่วไปลวงหนาเปนเวลากวา 1 เดือน การพิจารณาจัดเรื่องเขาเปนวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนนั้นจะเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายเดือนมกราคมของป โดยเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น
ชอบในวาระและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ลําดับระเบียบวาระในการประชุมสามัญเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ราย
ละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  บริษัทไดทําการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือ
หุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลได
อยางละเอียด  ในป 2547 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ในวันที่ 28 เมษายน 2547 และไดสง
หนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทไดประกาศลงในหนังสือพิมพราย
วันภาษาไทยเรื่องคําบอกกลาวเชิญประชุมติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกผูถือหุนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท  ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดอาจเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญได แตในหนังสือรองขอนั้น
จะตองระบุถึงวัตถุประสงคของการเรียกประชุม เมื่อมีคํารองขอเชนวานั้น คณะกรรมการจะตองกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่
จะเปดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กําหนดจะตองไมชากวา 1 เดือนนับจากวันที่ไดรับหนังสือรองขอ

ในที่ประชุมผูถือหุนประธานที่ประชุมจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุมเวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุม  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได นอกจากนี้ในการแตงตั้งกรรมการใหม ผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อ
กรรมการมายังคณะกรรมการสรรหาของบริษัทได

นอกจากนี้บริษัทยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยสามารถเลือก
ที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการอํานวยการ หรือบุคคลอื่น คนใดคนหนึ่งเขา
ประชุมแทน
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3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ

บริษัทมีนโยบายรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวยผูถือหุน นักลงทุน ผูฝาก
เงิน ผูกู ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ลูกคา คูคา ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งสังคมสวนรวม
ที่บริษัทไดเขาไปมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมตางๆ

เนื่องจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตกตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิตาม
กฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวน และดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความมั่นคงทางธุรกิจ
ที่ยั่งยืน

บริษัทจัดใหมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขจากลูกคา โดยบริษัทแกไขปญหาดวยความยุติธรรมและความระมัดระวัง 
บริษัทเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ใหไวกับคูคาของบริษัท  ดําเนินธุรกิจดวยหลักการ
แขงขันที่เปนธรรมและมีจริยธรรม บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวมอยางจริงจัง  บริษัทไดรวบรวมนโยบายตางๆ เกี่ยวกับการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งพนักงานสามารถศึกษาไดจากระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร (intranet 
system “mytisco”)

4.  การประชุมผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุน ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสโดยเทาเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ

บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือ
หุนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสาร และแจงวาระการประชุม ตลอดจนการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผู
จัดทํารายงานการประชุมที่มีสาระสําคัญครบถวน โดยมีการบันทึกคําถามและความคิดเห็นตางๆ และขอมติทั้งหมดของที่
ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว ณ สํานักงานของบริษัทดวย

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 6 ทาน ประกอบดวยประธาน
กรรมการซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ 2 ทาน และ
กรรมการบริหาร 3 ทาน  ในจํานวนกรรมการที่เขารวมประชุมนี้มีกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทเขาประชุมครบทุกทาน ทั้งนี้
กรรมการบริษัทอีก 3 ทานไมสามารถมาเขารวมการประชุมไดเนื่องจากมีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ บริษัทจะดําเนินการ
อยางดีที่สุดใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกอบดวยหัวหนาสายการเงิน 
การวางแผน และบริหารความเสี่ยง หัวหนาสายกํากับและควบคุม และหัวหนาสายสินเชื่อรายยอยเขารวมประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน
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5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดตอแผนธุรกิจและผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยกํากับดูแลใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและกลยุทธที่วางไวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูงตองมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนและสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตองมีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจของบริษัท 
สามารถควบคุมและแนะนําฝายบริหารใหนํานโยบายของบริษัทไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรณีที่บริษัทแตงตั้งกรรมการใหม ผูบริหารของบริษัทจะดําเนินการชี้แจงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อใหกรรมการใหมมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มที่

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหบริษัทจัดทําแผนกลยุทธระยะยาวที่สะทอนทิศทางของธุรกิจ วิสัยทัศน และแผน
ธุรกิจในระยะสั้นพรอมทั้งกําหนดเปาหมายที่มีมาตรวัดชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติงานที่
สําคัญซึ่งนําเสนอโดยฝายบริหาร ตลอดจนดูแลใหมีการส่ือสารที่ชัดเจนเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การทบทวนนโยบาย พิจารณาผลการดําเนินงานและการตรวจสอบภายในเปนระยะๆ  นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแตการจัดโครงสรางและ
องคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสงเสริมใหพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

บริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆ และไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม
นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้บริษัทไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและขอบังคับ รวมถึง
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) ซึ่งไดเปดเผยไวในระบบสื่อสารขอ
มูลภายในองคกร (intranet system “mytisco”) เพื่อใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน คูมือปฏิบัติงานดังกลาวครอบคลุมถึงหลัก
เกณฑและวิธีการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน แตหากจะมี
รายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยเทานั้น โดยจะพิจารณาเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํา
กับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในรายการใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการ
ดังกลาว ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานโดยใหพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเทานั้น และตองขออนุมัติหรือรายงานผูบังคับบัญชาและฝายกํากับ
กอนทํารายการซื้อขาย อีกทั้งยังหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทตั้งแต
ส้ินวันทําการสุดทายของทุกเดือน จนถึงวันประกาศงบการเงินหรือรายการยอแสดงหนี้สินและสินทรัพย (แบบ บ.ง. 1.2) ของ
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บริษัท บริษัทมีการกําหนดบทลงโทษหากพบวามีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนตามระเบียบของบริษัท  นอก
จากนี้กรรมการตองรายงานการถือหุนของบริษัทใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

7.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทไดจัดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงาน 
(Compliance Manual) ซึ่งบริษัทไดเผยแพรหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานถือปฏิบัติไวในระบบสื่อสารขอมูล
ภายในองคกร (intranet system “mytisco”) เพื่อใหผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกรปฏิบัติหนาที่ตามแผน
งานของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอบริษัท ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รวมทั้งประชาชนทั่วไป บริษัทได
กําหนดบทลงโทษหากพนักงานปฏิบัติตนขัดตอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ โดยมอบหมายใหหนวยงานกํากับมีหนาที่ติด
ตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ กรรมการตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) โดยตองรวมรับผิดในความเสียหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นแกบริษัทเนื่องจากความบกพรองตอหนาที่ของตน ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังนั้น กรรมการตอง
ดําเนินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดวยความรูความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ สวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตนั้นกรรมการตองกระทําการเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และสอดคลองกับขอบังคับของบริษัทและกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของ

8.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูง

บทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการวางโครงสรางระบบการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและมีความโปรงใส โครงสรางของคณะกรรมการไดมีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและไมทํา
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีอํานาจโดยไมมีขอจํากัด นอกจากนี้เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย 9 คน โดยกรรมการจํานวน 1 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือ
อยางนอย 3 คน เปนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 9.3

ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกลาวตองสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชน และบริษัทกําหนดใหมีกรรมการที่เปนผูบริหารไดไมเกิน 3 คน คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ 
และหัวหนาสายการเงิน การวางแผนและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน โดย
บริษัทไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารแยกจากกันอยางชัดเจนเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดสถานการณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจอยางไมมีขอจํากัด และใหมีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม

9. การรวมหรือแยกตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดและแบงแยกบทบาทหนาที่ของตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารระดับสูงใหชัดเจน

นอกเหนือจากการกําหนดใหมีตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารระดับสูงแลว 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเปนคนละบุคคลกัน บริษัทยังแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอีก 2 
ตําแหนง เพื่อรวมกันดูแลบริหารองคกรอยางทั่วถึงอันจะนําไปสูประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่
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บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กลยุทธระยะยาว ดู
แลและรักษาประโยชนของผูถือหุน และ กรรมการอํานวยการ ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหารและดํารงตําแหนง
เปนกรรมการบริหารดวยนั้น มีหนาที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการในแตละวันและผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวในระยะสั้น

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทกําหนดระดับและองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอในการ

จูงใจและรักษากรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยคาตอบแทนดังกลาวไมสูงเกินความจําเปนและสามารถเทียบเคียงไดกับ
อัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกันโดยพิจารณาจากประสบการณ ความชํานาญ ความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานประกอบ
กับผลงานหรือประโยชนที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรายนั้นทําใหแกบริษัท  คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร
ระดับสูง ของบริษัทสอดคลองกับผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงราย
นั้น นโยบายคาตอบแทนของกรรมการมีความโปรงใสโดยไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน บริษัทเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและ
จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงโดยมีรายละเอียดปรากฎในขอ 9.3 และรายงานประจําปตามที่สํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

11.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวเปนการลวงหนา ในการประชุมแตละครั้งประธานคณะ
กรรมการสนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆอยางโปรงใส และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอแกทั้งคณะผูบริหารระดับสูง ใน
การนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและใหขอคิดเห็นอยางละเอียดถี่ถวน บริษัทดําเนินการใหเลขานุการ
บริษัทจัดสงเอกสารที่ใชประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการพรอมหนังสือนัดประชุม โดยระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุก 3 เดือน  ยกเวนกรณีที่มีวาระพิเศษ
อาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหแก
คณะกรรมการลวงหนาอยางนอยกอนการประชุม 7 วัน และจัดใหมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรครอบคลุมทุก
ประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไวอยางมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

ในป 2547 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 7 ครั้ง เปนการประชุมในวาระปกติ 6 ครั้ง
และวาระพิเศษ 1 ครั้ง ซึ่งมากกวาที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนปรา
กฎในขอ 9.1.1

12.  คณะกรรมการยอยและคณะอนุกรรมการ

เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการบรรลุเปาหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการยอยเพื่อชวย
แบงเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องตางๆ ที่สําคัญตอบริษัทในรายละเอียด คณะ
กรรมการยอยมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการหรือเสนอความเห็นขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทตัดสินใจ
ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆหากจําเปนเปนคราวๆไป  องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการยอย
ปรากฏในขอ 9.1.1
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คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหคณะผูบริหารระดับสูง และ/หรือคณะอนุกรรมการชวยพิจารณาศึกษาในราย
ละเอียดเฉพาะเรื่อง อาทิ  คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับ
สูง โดยคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทเปนประจําทุกปและ
รายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและศึกษาหาความรูเพื่อให
ทันตอสถานการณของธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานที่ดี คณะกรรมการไดมอบหมายหนาที่ใน
การกํากับดูแลกิจการประจําวันใหแกคณะกรรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่ตรวจสอบวาบริษัทมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ กฎระเบียบของบริษัท และระเบียบขอบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม คณะกรรมการตรวจสอบดัง
กลาวประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งส้ิน  หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเปนหนวยงานอิสระซึ่งรายงานตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ  รายละเอียดของการควบคุมภายในปรากฎในขอ 10

14.  รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่จัดทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษัทและเหตุการณสําคัญในรอบปใหผู
ถือหุนไดรับทราบ และรับผิดชอบตอการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการ
บริหารและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรับรองความถูกตองของรายงานทางการเงินตอผูถือหุน คณะ
กรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใหมีการจัดทํา
อยางถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสเพียงพอตอผูลงทุนในการตัดสินใจลง
ทุน  คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานดังกลาวและคณะกรรมการตรวจสอบไดออกรายงานเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบ
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี 
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป

15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทจัดตั้งสํานักบริหารงานองคกรและนักลงทุนสัมพันธเพื่อรับผิดชอบเปนผูประสานงานระหวางผูลงทุน นัก
วิเคราะห และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหการประชุมผูถือหุนสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจ
การที่ดี บริษัทมุงเนนการเปดเผยขอมูลของบริษัทใหผูลงทุนอยางโปรงใสและเสมอภาคซึ่งรวมถึงการจัดประชุมแถลงขอมูลผล
การดําเนินงานใหแกนักลงทุน นักวิเคราะห โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการอํานวยการ และหัวหนาสายการเงิน การ
วางแผน และบริหารความเสี่ยง เขารวมประชุมชี้แจงและเปดโอกาสใหนักลงทุน นักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน ตลอดจนผูที่สน
ใจไดซักถามขอมูลตางๆ

บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยูใน SET 50 Index มีการเผยแพรขอมูลของบริษัทตอผูลงทุนและสาธารณชน
ผานหลายชองทาง เชน เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เว็บไซตบริษัท (www.tisco.co.th) ซึ่งตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2547 มีผูสนใจเขาชมเว็บไซตของ
บริษัท จํานวน 83,659 คน นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีการประชุมชี้แจงขอมูลใหแกนักวิเคราะหหลักทรัพยในประเทศ (Analyst 
Meeting) และการแถลงขาวตอส่ือมวลชนอยางนอยทุก ๆ 3 เดือน และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกนักวิเคราะหหลัก

http://www.tisco.co.th/
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ทรัพยและนักลงทุนตางชาติ บริษัทไดมีการใหขอมูลแกบุคคลดังกลาวแบบตัวตอตัว (one-on-one meeting) โดยในป 2547 มี
การใหขอมูลในลักษณะนี้ประมาณ 25 ครั้ง

เนื่องจากบริษัทมีผูถือหุนตางชาติและหลักทรัพยของบริษัทไดรับความสนใจจากนักลงทุนตางชาติจํานวนมาก ผู
บริหารของบริษัทจึงไดมีการเดินทางไปใหขอมูลแกกลุมนักลงทุนในตางประเทศโดยตรง (Roadshow) ในป 2547 ประธานเจา
หนาที่บริหาร และ หัวหนาสายการเงิน การวางแผน และบริหารความเสี่ยง ไดเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนในตางประเทศ
หลายครั้งครอบคลุมประเทศตาง ๆ เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด ประเทศฮองกง และประเทศสิงคโปร นอกจาก
นั้น บริษัทไดเขารวมงาน Thailand Focus 2004 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนกันยายน 2547 ที่ผาน
มาอีกดวย

9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ และการไมใหความสําคัญตอผลประโยชนสวนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่
พนักงานไมนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ทั้งนี้บริษัทไดรวบรวมแนวปฏิบัติทางดานธุรกิจ กฎระเบียบและขอ
บังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไวในคูมือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) บริษัทมีระเบียบเกี่ยว
กับการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ซึ่งกําหนดใหผูบริหารระดับสูง และพนักงานเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลัก
ทรัพย ทิสโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และขออนุมัติผูบังคับบัญชาและฝายกํากับกอนทํารายการซื้อขาย หรือรายงานการซื้อ
ขายหลังการทํารายการ แลวแตกรณี นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดหามผูบริหารระดับสูงและผูมีสวนรับรูขอมูลภายในซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาตั้งแตวันทําการสุดทายของเดือนถึงวันที่งบการเงินของบริษัทไดรับการเผยแพรตอ             
สาธารณชนทุกเดือน โดยบริษัทมีมาตรการลงโทษหากพบวามีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนตามระเบียบ
ของบริษัท

9.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมทั้งหมด 1,776 คน (ไมรวมผูบริหารระดับสูง) โดย
แบงเปนพนักงานประจํา 1,317 คน และพนักงานสัญญาจาง 459 คน

สายงานหลัก จํานวน (คน)
1. ธุรกิจเงินทุน 273
2. ธุรกิจเชาซื้อ                              836
3. ธุรกิจหลักทรัพย 244
4. ธุรกิจจัดการกองทุน 131
5. ธุรกิจอื่น 75
6. สายสนับสนุนและปฏิบัติการ  217

รวม 1,776
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จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 1,459 คน ณ ส้ินป 2545 เปน 1,672 คน ณ ส้ินป 2546 เนื่อง
จากบริษัทเริ่มเขาบริหารทรัพยสินของบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทจํากัด โดยในป 2547 มีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก104 คน ตาม
การขยายตัวของธุรกิจ

ในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานเปนเงิน 925,651,717.80 บาท ซึ่งประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส และเงินทุนสํารองเล้ียงชีพ ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไดมีการปรับโครงสรางคาใชจาย
พนักงานใหผันแปรตามผลการดําเนินงาน โดยในป 2545 2546 และ 2547 มีสัดสวนคาใชจายพนักงานผันแปรตอคาใชจาย
พนักงานทั้งหมดเทากับรอยละ 25 45 และ 45 ตามลําดับ

9.7.1 กองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท

บริษัทจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามกฎกระทรวง 162  (พ.ศ. 2526) เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน  โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทและบริษัทยอย  ซึ่งจะทําใหพนักงานมีเงินออมไวใชเมื่อเกษียณอายุ 
หรือเมื่อออกจากงาน ดังนั้นเพื่อใหพนักงานเขาระบบการออมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว พนักงานจะไดรับเงินตอเมื่อส้ิน
สมาชิกภาพจากกองทุน  และไดนําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เขาเปนกองทุนจดทะเบียนตามพระ
ราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานทิสโก 
ซึ่งจดทะเบียนแลว” พรอมทั้งมีขอบังคับของกองทุน เพื่อใหทราบถึงกฎ ระเบียบ  และสิทธิตาง ๆ ตั้งแตการเขาเปนสมาชิกจน
ถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน

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

เงินสมทบ นายจางจายเงินสมทบใหแกกองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนตามอายุงานในอัตรา
รอยละของคาจาง ดังนี้

จํานวนปที่ทํางาน       อัตราเงินสมทบของนายจาง (%)
ปที่ 1 5
ปที่ 2 6
ปที่ 3 7
ปที่ 4 8
ปที่ 5 9
ปที่ 6 และปตอ ๆ ไป             10

กองทุนยังไดจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจาก
การแตงตั้งของนายจาง  กรรมการแตละทานจะอยูในวาระคราวละ 2 ป และกรรมการที่ตองออกตามวาระ สามารถกลับเขา
มาเปนกรรมการไดอีก หากไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งแลวแตกรณี คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่และความรับผิด
ชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด
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ในป 2545  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุน ไดตามความตองการ และเหมาะสม
มากที่สุด บริษัท จึงไดจดทะเบียนกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 กองทุน โดยใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการ
ออม ซึ่งจดทะเบียนแลว” และไดเปล่ียนชื่อกองทุนเดิม “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานทิสโก ซึ่งจดทะเบียนแลว” เปน “กอง
ทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” โดยทั้ง 2 กองทุนจะแตกตางกันในเรื่องของนโยบายการ
ลงทุนเทานั้น และบริษัทยังเปดโอกาสใหสามารถโอนยายกองทุนไดปละ 1 ครั้ง

ณ ธันวาคม 2547 “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการลงทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” มีสมาชิกทั้งส้ิน 1,029 
คน ขนาดของกองทุน 588,349,358.18 บาท  และ “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานทิสโก เพื่อการออม ซึ่งจดทะเบียนแลว” มี
สมาชิกทั้งส้ิน 249 คน ขนาดของกองทุน 131,642,061.20 บาท

9.7.2 นโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคล

เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและเอกลักษณของทิสโก  ในป พ.ศ. 2547  บริษัทและบริษัทยอยไดกําหนดนโยบายทั่วไป
ดานทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อใหมีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเปนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการ
บริหาร และความตอเนื่องสมํ่าเสมอของงาน เชน ระบบการบริหารโครงสรางเงินเดือน  ระบบการจายเงินเดือน การเก็บขอมูล
เกี่ยวกับพนักงานเบื้องตน  ในขณะเดียวกันบริษัท และบริษัทยอยไดกระจายอํานาจเพื่อเปดโอกาสใหสายงานธุรกิจแตละสาย
ไดดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลของตนอยางเหมาะสม  เพื่อใหสามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของแตละ
บริษัทภายในแนวนโยบายทั่วไปดังตอไปนี้

1. หลักในการปฏิบัติตอบุคคลของทิสโก (Principle of Dealing with People in TISCO)

หลักสําคัญประการแรกในการปฏิบัติตอผูอื่นไดแกการใหความเคารพและความไวเนื้อเชื่อใจ ทิสโกเชื่อถือในการ
ดํารงความเปนมืออาชีพดวยความสุภาพออนนอมและในขณะเดียวกันสามารถดําเนินงานใหบรรลุผลตามคานิยมของบริษัท
ได

คานิยมของทิสโกสะทอนถึงพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีสวนสงเสริมใหองคกรประสบความสําเร็จ คานิยมทําใหเกิด
ทัศนคติเฉพาะ ซึ่งคานิยม 8 ประการของบริษัท มีดังตอไปนี้

• กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตองดวยวิธีการที่เหมาะสม (Assertive)
• เพิ่มคุณคาใหกับลูกคาอยูเสมอ (Add-Value)
• ทํางานเปนทีม (Sharing/Team Spirit)
• มีมุมมองที่กวางไกล (Broad)
• มีเหตุผล (Logical)
• มุงเปนผลงาน (Result-Oriented)
• สงเสริมการเรียนรู (Learning)
• ซื่อสัตย มีคุณธรรม (Integrity)
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2.      การวาจางพนักงาน  (Hiring)

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและเพื่อใหสามารถดํารงวัฒนธรรมของบริษัทไวไดในขณะเดียวกัน 
การวาจางพนักงานของทิสโกจึงใชขีดความสามารถ 3 ประการดังตอไปนี้เปนเกณฑ ไดแก ขีดความสามารถดานองคกร 
(Organisational Core Competencies) ขีดความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถ
ในการเปนผูนํา (Leadership Competencies) ในการวัดขีดความสามารถดานองคกรและขีดความสามารถในการเปนผูนําจะ
ใชหลักเกณฑเดียวกันทั้งหมดในขณะที่ขีดความสามารถในการทํางานจะแตกตางออกไปตามกลยุทธทางธุรกิจ วัฒนธรรม
ทางธุรกิจ และสภาวะการแขงขันของแตละแหง

ทิสโกจะวาจางพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกตองเหมาะสมซึ่งจะชวยใหพนักงานเหลานั้น
สามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทํางานรวมกับบริษัทในระยะยาวได

เพื่อใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  บริษัทมีนโยบายที่จะไมพิจารณาวาจางญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัว
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารของบริษัทในกลุมบริษัททิสโก ซึ่งเงื่อนไขประการนี้ยังครอบ
คลุมถึงพนักงานอาวุโสที่มีอํานาจบริหารดวย สวนญาติพี่นองและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานอื่น ๆ จะไดรับการ
พิจารณาเปนรายกรณีจากฝายบริหารและฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แตการตัดสินใจวาจางเปน
ความรับผิดชอบของผูบริหารในสังกัดนั้น ๆ

หากมีตําแหนงใดที่วางลง  บริษัทมีนโยบายเลื่อนตําแหนง หรือโยกยายตําแหนงจากภายในองคกร  อยางไรก็ดี       
ผูบริหาร และฝายทรัพยากรบุคคล ก็มีหนาที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคกรที่มีความรู ความสามารถ หาก
พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลใหอยูในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงาน
ใหมจะตองมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเขากับวัฒนธรรมของทิสโกไดอยางกลมกลืน

3. การทํางานที่ทิสโก (Employment at TISCO)

เพื่อสงเสริมมาตรฐานสูงสุดของความเปนบรรษัทภิบาล บริษัทไดกําหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business Code 
of Conduct) ขึ้นเพื่อแสดงความมุงมั่นในการเปนพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑเหลานี้จะตองไดรับการเคารพและปฏิบัติ
ตามในทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝายบริหารจะดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเหลา
นี้ในทุกระดับชั้น

พนักงานที่ไมปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกลาวจะไมสามารถทํางานกับบริษัทตอไปและจะตองถูกขอให
ออกจากบริษัท

พนักงานควรแจงใหคูคาทางธุรกิจ ไดแกผูขาย ผูจัดหา และผูใหบริการไดทราบถึง “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ของบริษัท
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น และควรใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวดวย

ทิสโกมีนโยบายในการวาจางระยะยาว การออกจากงานจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝาฝนหลักการของบริษัท การ
กระทําความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทําซึ่งเขาขายตองออกจากงานตามที่
กําหนดในระเบียบและขอบังคับที่บริษัทจดทะเบียนไวกับกระทรวงแรงงานเทานั้น เมื่อใดก็ตามที่ทิสโกไมสามารถดํารงหนวย
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งานหรือหนวยธุรกิจใดไวได บริษัทจะดําเนินการเทาที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการวางงานและเพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ โดยจะพยายามใหพนักงานของบริษัทไดรับความเดือดรอนนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development)

4.1  การประเมินผล

การสรางคุณคาบุคคลเริ่มตนจากคุณภาพของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพ
แวดลอมของกลุมบริษัททิสโก ดังนั้น การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแตการคัดเลือกพนักงานใหมจนถึง
การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาอาชีพการทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหนง ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่จัดหาเครื่องมือ
ในการประเมินใหในระดับบริษัท และหนวยธุรกิจแตละหนวยมีอิสระในการปรับใชเครื่องมือดังกลาวภายใตคําแนะนําของฝาย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของแตละแหง  โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคคล
ของบริษัทไวไดในขณะเดียวกัน

4.2 การพัฒนาบุคคล
การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของทิสโก พนักงานแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบตอการพัฒนาทางวิชาชีพของ

ตน โดยทิสโกสนับสนุนใหพนักงานแสดงจุดมุงหมายและความคาดหวังของตนดวยการพูดคุยอยางเปดเผยผานระบบการ
บริหารผลงาน ทิสโกเปดโอกาสและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ที่เหมาะสม ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาบุคคลเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะของบุคคลโดยมุงเนนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหดีที่สุด และลดสวนที่ตองปรับปรุงใหนอยลง ใน
ขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความตองการขององคกรไดดวย    พนักงานทุกคนมีหนาที่ติดตามผลการพัฒนาของตนเอง
ดังนั้น การเติบโตในวิชาชีพของพนักงานแตละคนจึงสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรู และการพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคคลเหลานั้นซึ่งถือเปนมูลคาเพิ่มสําหรับผูเกี่ยวของทุกฝาย

ในระดับบริษัท ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหความรูและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชนในการแขงขัน
ของบริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่ใหคําแนะนําในดานเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อใหการเรียนรูและ
การพัฒนาตนทุนดานบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการเพิ่มคาใหกับธุรกิจโดยรวม ฝายทรัพยากรบุคคลยังมีหนาที่
เก็บบันทึกความรูและทักษะความสามารถของหนวยธุรกิจตาง ๆ ในกลุมบริษัททิสโกไวดวย

5. การบริหารความกาวหนาทางวิชาชีพ (Career Management)

เพื่อเปนแรงกระตุนสําหรับพนักงานและเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร พนักงานทุกคนมีโอกาสกาวหนา
ในชีวิตการทํางานทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุมบริษัททิสโกเนนเรื่อง “การเลื่อนตําแหนงจากภายใน” สําหรับ
ตําแหนงงานที่วางอยู ยกเวนในกรณีที่ภายในองคกรไมมีผูที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก

บริษัทเปดกวางสําหรับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานในทุกระดับชั้นภายในกลุมบริษัททิสโกทั้ง
ภายในหนวยธุรกิจเดียวกันและขามหนวยงาน การส่ือสารเก่ียวกับการพัฒนาและความกาวหนาในชีวิตการทํางานระหวาง
หัวหนาสายงานและพนักงานจะตองกระทําอยางเปดเผยเพื่อความโปรงใสและเพื่อใหความคาดหวังเปนที่เขาใจโดยชัดเจน
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6.         การบริหารผลงาน (Performance Management)

การบริหารผลงานมีวัตถุประสงคเพื่อสรางใหพนักงานมีความมุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาและเพื่อ
สรางสัมพันธภาพและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางหัวหนาและผูปฏิบัติงาน  ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเปนความรับผิด
ชอบอันสําคัญของพนักงานทุกคนที่มีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล การใหคําแนะนําและการชี้แนะแนวทางอยางสม่ําเสมอ
เปนเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลงานและในการชวยใหพนักงานไดพัฒนาทักษะความสามารถของตน การบริหารผลงาน
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งเนนการประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการเปนความรับผิดชอบหลักของหัวหนาทุกคน โดย
หัวหนาจะตองมีความตั้งใจ และความสามารถในการใชระบบและวิธีการบริหารผลงาน ซึ่งองคประกอบของระบบและวิธีการ
บริหารผลงานไดแสดงไวในแนวทางและคูมือปฏิบัติซึ่งประกอบนโยบายนี้ โดยฝายทรัพยากรบุคคลมีหนาที่พัฒนา ปรับปรุง
และรักษาแนวทางและคูมือปฏิบัติดังกลาว

7.   คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)

บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดที่บริษัทจะตองดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 
เพื่อใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข บริษัทจึงไดจัดใหพนักงานมีการตรวจรางกายประจําทุกป เพื่อใหพนักงานไดทราบถึง
สุขภาพของตนเองและจะไดรีบรักษาโรคไดทันหากพบสิ่งผิดปกติในรางกาย พนักงานที่รักการออกกําลังกาย บริษัทก็ไดจัดตั้ง
ชมรมตางๆ เชน ชมรมแอโรบิค, ชมรมโยคะ, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมฟุตบอล, ชมรมกอลฟ เปนตน  ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตพนักงานนั้น บริษัทไดทําประกันชีวิตและประกันการเดินทางใหกับพนักงานทุกคน  และจัดใหมีการซอมหนีไฟทุกป โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเปนผูดูแล และยังมีคณะกรรมการสวัสดิการที่ทําหนาที่ควบคุมดูแล และเสนอ
แนะในเรื่องสวัสดิการระหวางบริษัทกับพนักงานอีกดวย

ทิสโกมีนโยบายในการใหคาตอบแทนที่ดี มีโครงสรางที่เปนธรรมและมีผลทางจูงใจใหกับพนักงาน คาตอบแทน
พนักงานจะมีดวยกันหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน อุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน โดย
คาตอบแทนดังกลาวรวมถึงเงินเดือน  โบนัส  เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึงประกันสังคม  คารักษาพยาบาล และผล
ประโยชนสวัสดิการอื่น ๆ

ทิสโกใชระบบ การบริหารคาจางแบบ Broad Banding เพื่อความสะดวกในการดําเนินงานขององคกรที่มีการแบง
ระดับชั้นนอย ระบบนี้มีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได โครงสรางของระบบนี้
ทําใหมีความยืดหยุนมากพอที่จะใหรางวัลตอบแทนแกผลงานและความลึกซึ้งในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทั้งใน
ระดับผูเชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป

ในการกําหนดคาตอบแทนจะใชระดับคาตอบแทนของภายนอกและขอกําหนดดานความเปนธรรมของบริษัทเปน
เกณฑ หัวหนาทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการเสนอคาตอบแทนใหกับพนักงานของตนภายใตกรอบนโยบายของบริษัทโดย
คํานึงถึงสภาพตลาดภายในประเทศ  ผลงาน  ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาของพนักงานแตละคนโดยหัวหนาทุกคนมี
หนาที่แจงคาตอบแทนของพนักงานแตละคนตามขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานดวยความถูกตอง ชัดเจน และโปรงใส
โดยความชวยเหลือและสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล

ความถูกตอง ชัดเจน และโปรงใสในเรื่องดังกลาวถือเปนสวนสําคัญของการพูดคุยสนทนาระหวางหัวหนาแตละคน
กับพนักงานของตน แตไมวาคาตอบแทนจะมีความสําคัญเพียงใดตอพนักงานแตละคนก็ตาม บริษัทพิจารณาวาไมเฉพาะคา
ตอบแทนเทานั้นที่เปนแรงจูงใจสําหรับพนักงาน  การตั้งเปาหมายรวมกันระหวางหัวหนาและพนักงานผานระบบบริหารผล
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การปฎิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน การพัฒนาและความกาวหนาในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเปนส่ิงสําคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีคาไวกับบริษัทไดอยางดี

กลุมบริษัททิสโกใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานในกรณีดังตอไปนี้
7.1 คาตอบแทนตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

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

คาตอบแทนของพนักงานแตละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู พฤติกรรม ทัศนคติ และศักยภาพในการมีสวนสง
เสริมธุรกิจ  โดยจะมีการประเมินผลและใหรางวัลสําหรับการพัฒนาระดับขีดความสามารถ หัวหนาสายงานมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการประเมินพนักงานในทีมของตนเพื่อใหไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม

7.2 คาตอบแทนตามผลงาน

วัตถุประสงคและเปาหมายผลงานของพนักงานแตละคนจะกําหนดและตกลงกันในตอนตนป พนักงานที่สามารถทํา
ไดตามเปาหมายมีสิทธิไดรับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่บริษัทประกาศกําหนด

ประเภทธุรกิจที่แตกตางกันในกลุมบริษัททิสโกสามารถไดรับคาตอบแทนในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามที่ฝายบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อผลสําเร็จของธุรกิจ

8.      การดําเนินการดานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administrative)

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานแรงงานอยางเครงครัด การดําเนินการใด ๆ ทั้งหมดในดาน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทยอยในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยูที่ฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถ
จัดการไดอยางถูกตองเหมาะสม นโยบายและ/หรือการดําเนินการดานทรัพยากรบุคคลใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงานของ
ประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพนักงานจะรวมอยูที่ฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับสูง
และระดับทั่วไป การโอนหรือเปล่ียนสถานะภาพของพนักงานในหนวยธุรกิจใดภายในกลุมบริษัททิสโกจะตองดําเนินการตาม
แนวทางและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลของบริษัท

9.      การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)

เพื่อเปนการเตรียมองคกรใหพรอมสําหรับอนาคต งานในตําแหนงสําคัญ ๆ ทั้งหมดจะตองมีการพัฒนาตัวผูสืบทอด
ตําแหนงและมีการวางแผนการพัฒนาไวโดยละเอียด การวางแผนรับชวงงานจะกํากับดูแลโดยประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการอํานวยการ  โดยการสนับสนุนจากฝายทรัพยากรบุคคล

สําหรับงานในตําแหนงผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทจะตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อกล่ันกรองและประเมินตัวผูสืบทอดตําแหนงโดยการสนับสนุนของประธานเจาหนาที่  กรรมการ
อํานวยการ และฝายทรัพยากรบุคคล
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โดยนโยบายทั่วไปดานทรัพยากรบุคคลทั้ง 9 ขอนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท  และได
ประชาสัมพันธใหหนวยงานทั้งองคกรทราบโดยทั่วกัน

9.7.3 งานดานการพัฒนาองคกร

นับตั้งแตบริษัทนําเอาระบบการบริหารแนวใหมเขามาใช  ไดแก การทํา Balanced Scorecard การสราง Strategy
Map และการใช KPI รวมถึงการกําหนด Vision Mission Values ขององคกร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามมา
อยางตอเนื่อง โดยในป 2547 นั้น บริษัทไดริเริ่มโครงการใหญหลายโครงการ ดังนี้

1.       โครงการเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูการปฏิบัติจริง

หลังจากที่บริษัทไดกําหนด ทิศทางสูความสําเร็จ (Direction Statements) ซึ่งระบุไวในเรื่องของวิสัยทัศน ภารกิจ
และคานิยม คือ

วิสัยทัศน "เราจะเปนทางเลือกแรกของลูกคา"
ภารกิจ "เราเปนองคกรที่รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดแหง

จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราทุมเทคิดคนและนําเสนอบริการทางการเงิน อันเปนที่
ยอมรับและสรางความพึงพอใจอยางสมบูรณใหแกลูกคา เราพรอมอุทิศและลงทุนเพื่อบุคลากร
ของเราใหไดรับการพัฒนาในทุกโอกาส เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ"

คานิยม -      กลาพูดกลาทําในสิ่งที่ถูกตองดวยวิธีการที่เหมาะสม (Assertive)
- เพิ่มคุณคาใหกับลูกคาอยูเสมอ (Add-Value)
- ทํางานเปนทีม (Sharing/Team Spirit)
- มีมุมมองที่กวางไกล (Broad)
- มีเหตุผล (Logical)
- มุงเนนผลงาน (Resulted-Oriented)
- สงเสริมการเรียนรู (Learning)
- ซื่อสัตย มีคุณธรรม (Integrity)

ป 2547 นี้ จึงเปนปที่บริษัทไดดําเนินการสานตอทิศทางดังกลาวสูการปฏิบัติจริงอยางเต็มรูปแบบ  โดยผูบริหาร
ระดับสูงไดกําหนดแผนกลยุทธ (Strategy Map) และ จัดทําออกมาเปน Balanced Scorecard (BSC) ที่มุงตรงสูวิสัยทัศน
ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของบริษัท ที่จะถูกถายทอดลงมายังทุกสายธุรกิจ เพื่อใหแตละสายธุรกิจสามารถกําหนดเปนวัตถุ
ประสงค (Business Objective) วิเคราะห Key Success Factor และกําหนดแผนปฏิบัติงานที่จะทําใหกลยุทธขององคกรนั้น
บรรลุผลสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้น คือเมื่อสายธุรกิจตางมีแผนปฏิบัติงานแลว ยังจําเปนที่พนักงานทุกคนจะตองมีการกําหนดตัวช้ี
วัดความสําเร็จ หรือ Key Performance Indicator (KPI) ดวย และเมื่อทําครบทั้งกระบวนการนี้แลว บริษัทจะมั่นใจไดวากล
ยุทธขององคกรไดถูกถายทอดไปยังพนักงานในทิศทางเดียวกัน และพรอมที่จะลงมือปฏิบัติไดจริง ซึ่งเมื่อนําเอา KPI ทั้งหมด
มาประกอบตอกันแลว จะพบวามีความตอเนื่องกันทั้งองคกร

วัตถุประสงคของการนํา “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management - PMS)” มาใชอีก
ประการหนึ่งคือจะทําใหเกิดส่ือสารระหวางหัวหนาและพนักงานในทุกกระบวนการตั้งแตการตั้งเปาหมายและวางแผนงาน 
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การติดตามผลและใหคําแนะนํา การวัดประเมินผล ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาของพนักงานแตละคนอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการทํางานอยางชัดเจน การใหการสนับสนุนและกําลังใจในการทํางาน การให
รางวัลอยางเปนธรรม กระตุนใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่มุงเนนศักยภาพและผลงานสูง (High Performance 
Workplace) อันจะนําใหบริษัทบรรลุผลลัพธทางธุรกิจที่ตองการได

โดยในป พ.ศ. 2547 บริษัทไดผลักดันใหมีการสื่อสารระหวางหัวหนาและพนักงานเกี่ยวกับผลงานอยางสม่ําเสมอ
ผานระบบ Coaching และ Feedback ทําใหพนักงานเกิดความเขาในบทบาทของตนเองชัดเจนขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได
ตรงตามความคาดหวังที่องคกรตองการ

2.        โครงการพัฒนาผูนําในองคกร

บริษัทไดใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับช้ันตลอดมาอยางตอเนื่อง ดวยเล็งเห็นวาบุคลากรเปนกําลังสําคัญยิ่ง
ในการสรางความกาวหนาและมั่นคงใหกับองคกร จึงไดสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางเต็มที่ โดยเฉพาะบุคลากรในกลุม
ของผูบริหาร จึงกําหนดใหมีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรที่มีความเปนเลิศดานการพัฒนาตนเอง นั่นคือ The 7 Habits of
Highly Effective People ใหกับกลุมผูบริหารรวมทั้งหมดถึง 176 คน สําหรับแนวคิดในการนําหลักสูตรนี้เขามาเปนหลักสูตร
สําคัญในการพัฒนาผูบริหารนั้น เกิดจากการที่ CEO ของบริษัท ไดมีโอกาสเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้และพบวาเปนหลักสูตร
ที่ชวยเสริมสรางความเปนผูมีประสิทธิผลได และหากผูบริหารของบริษัทเปนผูมีประสิทธิผลทั้งหมด จะกอใหเกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลง กาวหนา และมีความมั่นคงยั่งยืนในที่สุด

หลังจากที่ผูบริหารทั้งบริษัทไดเขาอบรมหลักสูตรดังกลาวแลว หนวยงานพัฒนาองคกรไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของกับ The 7 Habits of Highly Effective People ตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารทุกคน ไดมีโอกาสฝกฝนและนําเอาแนวคิด
ตาง ๆ จากการอบรมไปปรับใชในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวัน อาทิ กิจกรรมการตั้งเปาหมาย กิจกรรมการแบงปน
ประสบการณ การสัมภาษณผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จในการใชชีวิตตามแนวความคิด รวมถึงการนําเอาหลักการสําคัญ ๆ
ออกมาขยายผลเพิ่มเติม เชนการทํา Time Management และในที่สุดบริษัทไดกอตั้งชมรมผูมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อใหเปน
กลุมผูนําหลักที่จะนําเอาแนวคิดเรื่องของ 7Habits ออกมาใชเปนตนแบบใหกับพนักงานทั้งองคกรตอไป

3. โครงการเสริมสรางประสิทธิผลขององคกร

ป 2547 เปนปที่บริษัทไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรอยางจริงจัง   ทั้งนี้ผูบริหารระดับ
สูงเล็งเห็นวา บริษัทยังมีชองทางในการพัฒนา เพิ่มพูน เสริมสรางจุดเดนตาง ๆ ใหกับองคกรไดอีกมาก โดยส่ิงที่บริษัทควร
กระทําหรือเปล่ียนแปลง  เรื่องที่นํามาลงมือปฏิบัติเปนเรื่องแรก คือ เรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม เนื่องจากขอ
มูลในอดีตไดแสดงใหผูบริหารเห็นวา การประชุมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ควรที่จะไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผลลัพธที่ได
จากการประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับหนวยงาน องคกร หรือแมกระทั่งตัวพนักงานเอง เพราะการประชุม ไดรวบรวมเอา
ทักษะที่หลากหลายเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนทักษะดานการนําเสนอ ทักษะการระดมสมอง ทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ
รวมถึงเรื่องของทักษะของการเปนผูนําและผูเขารวมในการประชุม   การบริหารเวลา  การสรุปประเด็น     ดังนั้น   บริษัทจึง
สนับสนุนใหมีการทบทวนรูปแบบของการประชุมใหม จนในที่สุด บริษัทก็ไดรูปแบบการประชุมที่เปนเอกลักษณของบริษัทเอง
และไดประกาศใหใชโดยทั่วกัน มีการติดตามดูผลเปนระยะ ๆ เพื่อใหแนใจไดวา รูปแบบที่ไดกําหนดนั้น มีการนําไปใชอยางทั่ว
ถึงตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธที่ทําใหมีการประชุมนอยคร้ังลง ใชเวลาสั้นลง และสรางความพึงพอใจใหกับผูบริหาร และพนักงาน
โดยรวม
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4. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคกร

บริษัทมีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรเปนอยางยิ่ง ความมั่นคง ความกาวหนา และความ
สําเร็จตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน เปนผลสะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของพฤติกรรม และคานิยมของพนักงาน
และวัฒนธรรมภายในองคกร  ผูบริหารไดตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดมาและประสงคที่จะสืบทอดสิ่งตาง ๆ เหลานี้ใหกับบุคลากร
รุนใหม ๆ ไดซึมซับและเพิ่มความแข็งแกรงใหมากยิ่งขึ้นตอไป จึงสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคา
นิยมขององคกร และแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมา เรียกวา คณะทํางานเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมของ    องคกร มี
จํานวนสมาชิก 20 คน จากหนวยงานหลากหลายหนวยงาน เพื่อรวมมือกันรวมแรงกันจัดกิจกรรมขึ้นมา ชื่อวา Values
Intervention ซึ่งวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้คือ เพื่อปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีขององคกรใหกับบุคลากรทุกคน ตั้ง
แตพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผูบริหาร และถือเปนเปาหมายหลักขององคกรที่พนักงานทุกคนตองมีสวนรวม สําหรับป
2547 บริษัทไดจัดกิจกรรมแลว 3 ครั้ง ครอบคลุมพนักงานกวา 200 คน และยังคงจัดตอไปในป 2548 สําหรับพนักงานอีกกวา
1,000 คน เพื่อใหพนักงานทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทั้งหมด

จากการจัดกิจกรรม 3 ครั้งที่ผานมา นับวาเปนกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง พนักงานที่ไดมีโอกาสเขารวมกิจ
กรรม กลาวเปนเสียงเดียวกันวา  เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมในองคกรอยางแทจริง อีกทั้งยังชวย
เพิ่มความรูสึกที่ดีตอองคกรที่มีอยูแลว ใหมากยิ่งขึ้นดวย เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมถูกออกแบบมาอยางละเอียดเพื่อให
พนักงานทุกคนไดเรียนรู ทําความเขาใจ และเกิดความรูสึกผูกพัน และยึดมั่นตอแนวทางขององคกรหลังจบกิจกรรม

5.  โครงการสื่อสารและการบริการ HR&OD Homepage ผาน TISCO Intranet ของพนักงานทั้งองคกร

ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริการดานงานทรัพยากรบุคคลที่จะตอบสนองความตองการของพนักงานได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นหมายถึงการที่พนักงานจะไดรับรู และสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนไดอยางรวดเร็ว
และทันเวลาที่สุด บริษัทจึงไดริเริ่มโครงการ HR Homepage และ OD Homepage เพื่อเปนฐานขอมูลดานบุคลากรและความ
รูเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีรูปแบบของการใชงานที่พนักงานสามารถคนหาขอมูลไดดวยตัวเองผานระบบ
Intranet ของบริษัท

HR Homepage ประกอบไปดวย ฐานขอมูลรายชื่อพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด, แบบฟอรมของ
HR ทั้งหมด, ขอมูลสวัสดิการและภาษี และโปรแกรมคํานวณ,ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล, ขาวสารการสมัครงาน,
ความรู ความเคลื่อนไหวของระบบ Performance Management เปนตน

OD Homepage ประกอบไปดวยขอมูลขาวสารดานงานดานพัฒนาองคกรทั้งหมด ไดแก ทิศทางกลยุทธ
(Corporate Strategy Alignment), วิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยมของบริษัท, กิจกรรมคานิยมองคกร (Corporate Values),
สาระเพื่อประสิทธิผลขององคกร (Corporate Effectiveness), สาระของ The 7 Habits of Highly Effective People, ชมรมผู
มีประสิทธิภาพสูง (The Effective People Club), และ ปฏิทินกิจกรรมตางๆ เปนตน



สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

9-29

9.7.4 งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development)

1. การบริหารโดยยึดหลักความสามารถ (Competency-based approach)

ในป พ.ศ. 2546 บริษัทไดนําหลักการบริหารโดยยึดหลักความสามารถ (Competency-based approach) เขามาใช
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ จะสงผลใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทํางานตอตัวพนักงานแตละคน ทีม และองคกรโดยรวม

โดยบริษัทไดกําหนดใหมีความสามารถ (Competencies) 3 ระดับ ประกอบดวย
1. ความสามารถหลักขององคกร (Organisation Core Competencies) พนักงานทุกคนตองมีเพื่อสรางคานิยม

และวัฒนธรรมของบริษัทใหแข็งแกรง นํากลยุทธไปปฏิบัติไดสําเร็จ และตอบสนองวิสัยทัศนของบริษัทในที่สุด
2. ความสามารถของผูนํา (Leadership Competencies)  ผูนําทุกคนตองมีเพื่อ “นํา” พนักงานและบริษัทไปสู

เปาหมายและวิสัยทัศนที่ตองการ
3. ความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies)  พนักงานทุกคนในหนวยงานตองมีเพื่อสามารถ

“ปฏิบัติงาน” ใหสําเร็จตามเปาหมาย

บริษัทจะนําความสามารถตางๆ (Competencies) นี้ไปใชเปนแนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดแก การสรรหาและคัดเลือก การระบุความตองการในการพัฒนาของตําแหนงงาน และพนักงานแตละคน (Personal
Development Plan – PDP) การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)
และการบริหารดูแลบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

2. การฝกอบรมพนักงาน (Employee Learning & Development)

เพื่อใหสอดคลองกับคานิยม “Learning - เรียนรูตลอดเวลา” บริษัทมุงเนนใหการฝกอบรมของพนักงานเปนเชิงของ
“การเรียนรู” เพื่อใหเกิดผลดานพฤติกรรมที่คาดหวังอยางชัดเจน ซึ่งไดใชแนวทางนี้เปนแนวทางในการคัดเลือกหลักสูตร ผูสอน
และการวัดผลของการฝกอบรมสําหรับการฝกอบรมพนักงานในทุกระดับ

ในสวนการบริหารการฝกอบรมพนักงาน ดวยแนวคิด “Every Manager is Training Manager” บริษัทมีนโยบายใน
การสนับสนุนใหหัวหนางานในแตละสายงานบริหารการพัฒนาความสามารถของพนักงานในความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการบริหารบุคคลของหัวหนางานและการสื่อสารระหวางหัวหนางานและพนักงาน อันจะสงผลให
เกิดความคลองตัวในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทไดวางกรอบโครงสรางของระบบการฝกอบรมเปนแนวทางใน
การวางแผนการฝกอบรมไว 3 สวนหลักคือ

1. การฝกอบรมความรูและทักษะเฉพาะดาน (Technical Training)

ทางดานความรู โดยเนนทางดานธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
สงพนักงานเขาสอบมาตรฐานตางๆ เชน ดานการตรวจสอบภายใน ดานหลักทรัพย และดานการจัดการกองทุน เปนอาทิ

ในดานทักษะ บริษัทไดเนนทักษะทางธุรกิจคือ Professional Presentation Skills และ Negotiation Skills เปนหลัก
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2. การฝกอบรมทั่วไป (General Training)
บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทุกคนเขาอบรมการใช   Lotus Notes เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารในภาย  

องคกรสูงสุด  และปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานสามารถเรียนรูและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของทิสโกได
อยางรวดเร็ว

3. การฝกอบรมทักษะและความสามารถที่บริษัทตองการ (Corporate Training)

ในป พ.ศ. 2547 บริษัทมุงเนนดานการสื่อสารระหวางหัวหนาและพนักงานเกี่ยวกับผลงาน จึงไดจัดการอบรมเรื่อง
Feedback Skills for Staff สําหรับพนักงานทั้งองคกร เพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ Feedback และสงผลใหเกิด
บรรยากาศของการสื่อสาร ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลงานอยางสรางสรรค

3. ระบบการวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเติบโตในการทํางานภายในองคกร รวมถึงการบริหารกําลังคนใหพรอมอยู
เสมอ ในป พ.ศ. 2547 จึงไดเริ่มนําระบบ “การวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Planning)” มาใช   และมีการระบุ “ผู
สืบทอดตําแหนง (Successor)” ของตําแหนงงานระดับหัวหนาฝายทั้งหมดรวม 44 ตําแหนงโดยใชเกณฑการประเมินดานผล
งาน (Performance)  และศักยภาพ (Potential) ในการคัดเลือกผูทดแทนงาน และมีการวางแผนการพัฒนาระยะเวลา 3-5 ป
สําหรับผูสืบทอดตําแหนงทุกตําแหนงใน (Successor Personal Development Plan) ระบุไวอยางครบถวนสมบูรณ

4. การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

สําหรับแผนในป พ.ศ. 2548 บริษัทจะเริ่มวางระบบ “การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)”
เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งที่การชวยในการรักษาพนักงานที่บริษัทตองการรักษาไว (Employee Retention) โดยใชเกณฑการ
ประเมินดานผลงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ประกอบกัน และมีการวางแผนการพัฒนาสําหรับบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) ทุกคน

5. การสนับสนุนความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําเร็จของงานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมิอาจเกิดขึ้นไดโดยการทํางานของฝายทรัพยากร
บุคคลเพียงหนวยงานเดียว บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเต็มที่ดวย โดยตั้งแตป พ.ศ. 2545 บริษัทไดเปนสมาชิกของ “Human Capital Club” ซึ่งเปนชมรมของผูเชี่ยวชาญในวง
การงานบริหารทรัพยากรบุคคล และไดสงพนักงานในสายงานทรัพยากรบุคคลและสายธุรกิจ ทั้งในระดับหัวหนาและพนักงาน
ที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารบุคคลใหเขารวมการประชุม สัมมนา กิจกรรม และอบรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
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10. การควบคุมภายใน

10.1 สรุปภาพรวมการควบคุมภายใน

บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยเนนใหมีความพอเพียงและเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย ไมใหเกิดความเสียหายหรือจากการที่ผูบริหารหรือผู
ปฏิบัติงานจะนําไปใชหรือหาประโยชนโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของผูสอบ
บัญชีอิสระและผูตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย

ในการดําเนินงานภายใตแผนธุรกิจของทุกหนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลงานได เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดแผนงาน การฝกอบรมเพิ่มความรูและทักษะของผู
ปฏิบัติงานในระดับตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งยังจัดใหมีคูมือการปฏิบัติ
งานและคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อสรางความเขาใจและการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติขององคกร

ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริษัทผานทาง คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทเปนดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัท โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจดานตางๆ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มี
ปญหา และ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกําหนดแนวนโยบายสําหรับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษรชัดเจน

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางและขอ
กําหนดในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนฐานะความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่ครบถวนและทันสถานการณ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะอนุกรรมการ        คณะอนุกรรมการ     และ   คณะทํางานกํากับ
 พิจารณาสินเชื่อ      พิจารณาสินเช่ือที่มีปญหา         และ ตรวจสอบ

สายกํากับ
และควบคุมฝายบริหารความเส่ียง
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ฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตามแนวทางและ
ขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการรายงานฐานะความเสี่ยง
ตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ วิเคราะหความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทและบริษัทยอย

• คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปญหา มีหนาที่กําหนดแนวทาง
การพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติในการใหสินเชื่อระดับรายการ เพื่อใหมีการดูแลและควบคุม
ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่ครบถวน ทั้งนี้มีสายควบคุมสินเชื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตาม
ควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) ทํา
หนาที่สอบทานและตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ

• คณะทํางานกํากับและตรวจสอบ มีหนาที่พิจารณาระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน ติดตามประเด็นปญหา
และขอรองเรียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เพื่อใหมีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการดําเนิน
งานอยางทั่วถึง

สายกํากับและควบคุม ซึ่งประกอบดวยฝายควบคุมสินเชื่อ ควบคุมภายใน กํากับ และกฎหมาย มีหนาที่กํากับ
และควบคุมการปฏิบัติงานและ ดูแลติดตามระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในในการปฏิบัติงานในระดับ
รายการ และรายงานตอหวัหนาสายกํากับและควบคุมภายใน เพือ่ทบทวนการกาํกบัและควบคมุในการปฏบิตังิาน
ในระดับรายการ เพือ่ใหมีการกํากับและควบคุมภายในอยางพอเพียงกับความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการปฏบิตังิาน
ทัง้ยงัสอดคลองกบัขอกําหนดภายใน ตลอดจนกฎหมายและขอกําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ

• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดแนว
ทางปฏิบัติและการใชอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงระบบขอมูลทั้งดานความ
ครบถวนและความปลอดภัยของขอมูล

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนาทีโ่ดยอสิระทีจ่ะตรวจสอบการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการบริหารทุกป โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทบทวนนโยบายและแนวทางในการ
ควบคุมภายในของฝายกํากับและตรวจสอบ เพื่อประเมินความถูกตองและโปรงใสของการรายงานสถานะทางการเงินของ
บริษัท และประเมินวามีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอในทุกการปฏิบัติงาน และเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและขอ
กําหนดที่มีการบังคับใชจากทางการ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมกีารตรวจสอบ
การปฏบิตังิานตามแนวทางและระเบยีบปฏบิตัอิยางเปนประจาํ ทัง้ยงัประสานงานกบัฝายบรหิารและหนวยธรุกจิทีเ่กีย่วของ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในอยูโดยตลอด
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10.2 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยกรรมการไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง และได
รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งรายงานโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การสอบทานรายงานผลการประเมินโดยผูสอบบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และการ
ประเมินธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษแตกตางจากปกติ การ
ประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ อุปสรรค และความรวม
มือที่ไดรับจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ตลอดจนการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี

- การพิจารณาและรับรองแผนการตรวจสอบ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานประจําปของฝายดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตาม
การปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

- การประชุมรวมกับ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด ในการทบทวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท

- การพิจารณาหลักเกณฑและนโยบายในการคัดเลือกผูสอบบัญชี การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทและคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดแนะนําใหฝายตรวจสอบภายในทําการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักสากล ปฏิบัติงานตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใหแนใจวา การปฏิบัติงานในแตละหนวยงานในบริษัทฯ บรรลุเปาหมาย และเปนไปตามแผนธุรกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนธุรกิจประจําป รวมทั้งไดติดตามความคืบหนาในการเตรียมความพรอมในการเปนธนาคาร
พาณิชยของบริษัทฯ ทั้งดานโครงสราง ระบบงาน และบุคลากร เปนระยะๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามคน
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยคณะกรรมการ
บริหาร และตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 
5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอแลว โดยมีราย
ละเอียดตามเอกสารแนบ 5
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11. รายการระหวางกัน

บริษัทและบริษัทยอยไมมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่มีความขัดแยง

11.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

บริษัทจะพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในราย
การใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกลาว  ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการบริหารงานการจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใตกรอบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance) จึงไมมีนโยบายสนับสนุนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง แตหากจะ
มีรายการดังกลาวจะเปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยเทานั้น
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2545 ไดแก นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้

ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 2545 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด 
โดยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข การแสดงความเห็นของผู
สอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของป 2545 จึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการ
เงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2547

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2546 และ 2547 ไดแก นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 จากบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชีไดดังนี้

ผูสอบบัญชีไมไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 2546 และ 2547 ของบริษัทยอยแหงหนึ่งคือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่ม
ทรัพย จํากัด โดยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดังกลาวแลว ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข การแสดง
ความเห็นของผูสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของป 2546 และ 2547 จึงถือตามรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่นนั้น

จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและจากรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการ
เงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

12-2

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุลรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2545 ป 2546 ป 2547
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน            832,613,406         1,193,449,580 1,485,237,724
เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน            735,205,697            601,124,746 37,837,980
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน                          -             37,000,000 2,105,000,000
เงินลงทุน
     เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ         2,598,948,561         3,609,638,817 647,498,882
     เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ         3,557,198,956         4,456,098,003 4,564,668,591
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ             24,981,601             29,845,846 -
     รวมเงินลงทุน -สุทธิ         6,181,129,118         8,095,582,666 5,212,167,473
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย             85,901,326            730,192,296 159,025,845
เงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
     เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน       39,726,588,045       45,564,175,944 55,759,842,707
     ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย         1,099,602,791         3,428,002,051 1,224,893,843
        รวมเงินใหกูยืมและลูกหน้ี       40,826,190,836       48,992,177,995 56,984,736,550
     ดอกเบี้ยคางรับ            112,133,972            106,291,259 117,390,139
        รวมเงินใหกูยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ       40,938,324,808       49,098,469,254 57,102,126,689
     หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,240,268,089) (4,267,841,247) (3,928,871,936)
     หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (462,267,957) (331,789,594) (359,502,073)
           เงินใหกูยืม ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ       36,235,788,762       44,498,838,413 52,813,752,680
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ         1,316,814,782         1,414,206,927 1,230,358,055
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ         1,344,448,550         1,291,037,925 1,440,706,920
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี            260,697,463            623,152,945 831,145,923
คาความนิยม            833,475,770                          - -
สินทรัพยอ่ืน         1,386,111,305         1,778,668,610 980,807,526
รวมสินทรัพย       49,212,186,179       60,263,254,108 66,296,040,126
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุลรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2545 ป 2546 ป 2547
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
     จากประชาชน       30,943,746,418       33,911,944,411 40,219,472,961
     จากธนาคาร         2,259,109,462         2,316,529,825 2,196,406,920
     จากสถาบันการเงิน         1,005,111,315         1,785,987,834 2,110,860,000
     จากตางประเทศ             53,384,018             99,434,806 113,612,829
        รวมเงินกูยืมและเงินรับฝาก       34,261,351,213       38,113,896,876 44,640,352,710
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย            426,888,698            864,587,451 130,994,931
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย            431,448,657         3,299,166,871 1,382,248,514
ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน            357,000,000            211,000,000 510,000,000
ดอกเบี้ยคางจาย            186,886,572            185,536,386 189,973,464
หุนกู         5,131,000,000         5,941,000,000 5,941,000,000
หน้ีสินอื่น            605,381,294            926,960,353 920,574,408
รวมหนี้สิน       41,399,956,434       49,542,147,937 53,715,144,027

สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 7,065,345,000 7,117,195,000 7,180,310,000
     สวนเกินมูลคาหุน
        สวนเกินมูลคาหุนสามัญ             36,500,000             36,500,000 36,500,000
        สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ               1,184,895               7,811,540 23,206,450
     สวนเกินทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน             58,797,600         1,032,910,120 1,255,383,557
     สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ            127,318,922            102,400,755 98,315,392
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย             48,700,000            143,300,000 254,600,000
        ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)             41,567,518         1,837,248,600 3,301,679,365
     สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ         7,379,413,935       10,277,366,015 12,149,994,764
     สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย            432,815,810            443,740,156 430,901,335
รวมสวนของผูถือหุน         7,812,229,745       10,721,106,171 12,580,896,099
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน       49,212,186,179       60,263,254,108 66,296,040,126
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
หนวย: บาท

ป 2545 ป 2546 ป 2547
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
    เงินใหกูยืมและเงินฝาก         1,036,470,747            837,151,783 749,571,927
    การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน         1,849,728,024         2,410,065,484 2,957,022,258
     เงินลงทุน            482,873,228            318,115,339 206,767,640
        รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล         3,369,071,999         3,565,332,606 3,913,361,825
คาใชจายในการกูยืมเงิน
     ดอกเบี้ยและสวนลดจาย         1,259,748,447         1,211,613,217 1,082,981,430
     คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน               7,282,756               4,551,250 -
        รวมคาใชจายในการกูยืมเงิน         1,267,031,203         1,216,164,467 1,082,981,430
          รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ         2,102,040,796         2,349,168,139 2,830,380,395
โอนกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ) (465,571,909) (263,084,804) (174,805,899)
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (52,168,345) (2,682,388) -
     รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหัก         1,584,300,542         2,083,400,947 2,655,574,496
        หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
รายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย
     คานายหนา            353,341,171            824,863,318 902,779,413
     กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน            624,760,511            496,269,948 567,097,140
     คาธรรมเนียมและบริการ            549,936,048         1,046,123,995 1,098,649,010
     คาธรรมเนียมและกําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา               6,986,384               7,449,645 2,317,328
     สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม               1,515,874               2,433,011 -
     รายไดอ่ืน            224,784,780            135,426,290 158,616,285
        รวมรายไดท่ีมิใชดอกเบี้ย         1,761,324,768         2,512,566,207 2,729,459,176
           รวมรายไดสุทธิ         3,345,625,310         4,595,967,154 5,385,033,672
คาใชจายการดําเนินงาน
     คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน            810,582,819         1,189,024,976 1,259,001,411
     คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ            350,420,085            313,574,662 351,531,582
     คาภาษีอากร             82,639,834             71,418,894 72,852,780
     คาตอบแทนกรรมการ               6,710,000               6,620,000 7,065,000
    คาความนิยม
           ตัดจําหนาย             48,175,512             42,121,244 -
          จําหนายจากบัญชี                          -            791,354,526 -
     คาใชจายอื่น            665,175,333            764,063,166 955,872,664
        รวมคาใชจายการดําเนินงาน         1,963,703,583         3,178,177,468 2,646,323,437
กําไรกอนภาษีเงินไดและสวนของผูถือหุนสวนนอย         1,381,921,727         1,417,789,686 2,738,710,235
ภาษีเงินไดนิติบุคคล/ผลประโยชนภาษีเงินได (190,127,343)            515,982,731 (478,925,856)
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยและขาดทุนของบริษัทยอยกอนวันซื้อกิจการ         1,191,794,384         1,933,772,417 2,259,784,379
กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (37,744,683) (43,491,335) (35,518,834)
กําไรสุทธิสําหรับป         1,154,049,701         1,890,281,082 2,224,265,545
กําไรตอหุนปรับลด                       1.60                       2.60 3.05



สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

12-5

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
(หนวย: บาท)

ป 2545 ป 2546 ป 2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไรสุทธิ     1,154,049,701 1,890,281,082 2,224,265,545
     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
           กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย          37,744,683 43,491,335 35,518,834
           สวนแบงผลกําไรจากบริษัทยอยและบริษัทรวม (1,515,874) (2,433,011) -
           คาความนิยมจําหนายจากบัญชี - 791,354,526 -
           คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี        218,507,922 189,737,722 175,155,002
           หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ        507,555,705 276,785,793 224,033,546
           คาเผื่อขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (16,755,822) 163,879,434 20,608,044
           คาเผื่อขาดทุนจากมูลคาท่ีลดลงของทรัพยสินรอการขาย            8,702,351 6,815,840 1,276,794
           ขาดทุนจากการปรับโครงสรางลูกหนี้ท่ีมีปญหา          52,168,345 2,682,388 -
           กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (540,115,940) (500,084,874) (592,393,555)
           กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (10,091,239) (1,043,993) (3,331,989)
           ขาดทุน(กําไร)ท่ียังไมเกิดจากการลดลง(เพิ่มขึ้น)ของหลักทรัพยเพื่อคา        136,891,963 (21,199,090) 22,634,240
           ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (99,369,285) (18,379,580) 72,407,364
           ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น) (4,011,952) (797,724,332) 119,495,416
           รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลคางรับลดลง (เพิ่มขึ้น)        200,182,740 6,500,515 15,967,799
           รายไดคางรับอ่ืนลดลง(เพิ่มขึ้น) (29,150,338) (124,335,413) 99,476,843
           ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)          46,918,136 (1,350,186) (4,183,504)
           คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,348,865) 21,052,119 (58,849,820)
     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
        สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน     1,660,362,231 1,926,030,275 2,352,080,559
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
        เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน (599,315,277) 134,080,951 563,286,766
        บัตรเงินฝาก          14,667,332 35,684,404 -
        หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน - (37,000,000) (2,068,000,000)
        เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีไวเพื่อขาย        219,811,658 (485,716,950) 475,806,861
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย (49,870,247) (644,290,970) 571,166,451
        เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน (5,543,122,186) (6,554,962,860) (10,925,060,885)
        ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (203,309,542) (2,328,399,260) 2,203,108,208
        ทรัพยสินรอการขาย        618,082,698 134,846,812 412,735,811
        สินทรัพยอ่ืน (102,419,099) (314,879,726) 696,138,408
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บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
(หนวย: บาท)

ป 2545 ป 2546 ป 2547

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน (4,513,902,082) 2,769,763,305 6,307,528,550
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน        608,491,251 1,067,649,563 (30,262,581)
        เงินกูยืมและเงินรับฝากจากตางประเทศ (3,790,723) 46,050,788 14,178,023
        หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (100,000,000) - -
        บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย        338,852,701 437,698,753 (733,592,520)
        ภาระจากการขายลูกหนี้ต๋ัวเงิน        162,000,000 (146,000,000) 299,000,000
        เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (118,658,121) 2,867,718,214 (1,916,918,357)
        หน้ีสินอื่น (116,129,961) 314,551,693 (5,451,975)
           เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (7,728,249,367) (777,175,008) (1,784,256,681)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (7,822,635,414) (17,530,697,348) (6,519,090,161)
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน   10,935,364,738 17,944,574,438 9,392,491,569
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (71,475,740) (50,308,360) (144,448,145)
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ          19,806,354 1,568,378 12,201,795
     เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอย - - (42,000,000)
        เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน     3,061,059,938 365,137,108 2,699,155,058
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับจากการออกหุนกู     4,800,000,000 810,000,000 -
     เงินสดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนบุริมสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ          47,529,895 58,476,645 78,509,910
     เงินปนผลจาย (40,000,000) (35,000,000) (697,534,780)
        เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     4,807,529,895 833,476,645 (619,024,870)
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (9,144,302) (24,918,167) (4,085,363)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ        131,196,164 396,520,578 291,788,144
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป        665,732,838 796,929,002 1,193,449,580
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป        796,929,002 1,193,449,580 1,485,237,724
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12.1.2 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

ป 2545 ป 2546 ป 2547
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%) 74.13 79.50 83.29
อัตรากําไรสุทธิ (%) 34.49 41.13 41.30
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย (%) 15.92 20.40 19.09
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 7.84 7.32 6.94
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 3.23 2.90 2.29
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 4.61 4.42 4.65
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 14.25 11.41 11.63

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรารายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%) 4.37 4.29 4.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเฉลี่ย (%) 2.40 3.45 3.52
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.11 0.11 0.10

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.30 4.62 4.27
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (%) 119.16 128.54 127.65
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินฝากจากประชาชน (%) 131.94 144.47 141.68
อัตราสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวม (%) 74.74 68.45 74.88
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 34.31 n.a.

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย (Asset Quality Ratio)
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) 11.49 9.37 7.51
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%) 1.14 0.54 0.31
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได 1 ตอสินเชื่อรวม (%) 9.66 6.74 5.82
อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (%) 122.26 134.67 129.80
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (%) 0.27 0.22 0.21

อัตราสวนอื่น ๆ (Other Ratio)
อัตราสวนเงินใหกูยืมธุรกิจหลักทรัพยตอเงินใหกูยืมธุรกิจเงินทุน (เทา) 0.03 0.08 0.02
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (คํานวณตามเกณฑ ธปท.) (%) 19.45 21.42 19.57
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสินท่ัวไป (%) 254.32 35.10 56.50
(คํานวณตามเกณฑ กลต.)
1 ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมในป 2547 มีแนวโนมของการชะลอตัว ดังจะเห็นไดจากการถดถอยของผลิต

ภัณฑมวลรวมในประเทศ จากรอยละ 6.9 ในป 2546 เปนรอยละ 6.1 จากการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของธนาคารแหง
ประเทศไทย ประกอบกับเหตุการณภัยพิบัติใน 6 จังหวัดทางภาคใตในชวงปลายป ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอเนื่องตอสภาพ
เศรษฐกิจในป 2548 สําหรับดานตลาดเงิน เนื่องจากแรงกดดันตอเนื่องจากอัตราเงินเฟอและภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดโลก
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo 14-day) 3 ครั้ง จากรอยละ 1.25 ของป 2546 มาอยูที่
รอยละ 2.00

บทวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของงวดป 2547 กับของงวดป 2546

12.2.1 ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2547 จํานวน 2,224.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 โดยรายไดสุทธิหลัง
หักหนี้สูญเพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 มาอยูที่ 5,385.03 ลานบาท ในจํานวนนี้แบงเปน รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้
สูญจํานวน 2,655.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.5 จาก 2,083.40 ลานบาท และรายไดที่มิใชดอกเบี้ยจํานวน 2,729.46 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 จาก 2,512.57 ลานบาท

กําไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สําหรับป 2547 เทากับ 3.05 บาท เทียบกับ กําไรตอหุนจํานวน
2.60 บาท ของป 2546 และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยรายป สําหรับป 2547 เทากับรอยละ 19.1

(1) โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2546 และ 2547 มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

ป 2546 ป 2547
ประเภทของรายได จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหกูยืมและเงินฝาก 837.15 18.2 749.57 13.9 (10.5)
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 2,410.06 52.4 2,957.02 54.9 22.7
หลักทรัพย 318.11 6.9 206.77 3.8 (35.0)
คาใชจายในการกูยืมเงิน 1,216.16 26.5 1,082.98 20.1 (11.0)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 2,349.17 51.1 2,830.38 52.6 20.5
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (265.76) (5.8) (174.81) 3.2 (34.2)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,083.40 45.3 2,655.57 49.3 27.5

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คานายหนา 824.86 17.9 902.78 16.8 9.4
คาธรรมเนียมและบริการ 1,046.12 22.8 1,098.65 20.4 5.0
กําไรจากหลักทรัพย 496.27 1.8 567.10 10.5 14.3
อื่น ๆ 145.32 3.2 160.93 3.0 10.7

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,512.57 54.7 2,729.46 50.7 8.6
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 4,595.97 100.0 5,385.03 100.0 17.2

(2)  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญสําหรับป 2547 ขยับตัวสูงขึ้นรอยละ 27.5 มาอยูที่ 2,655.57 ลาน
บาท โดยปจจัยหลักที่สําคัญไดแก การขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อ และคาใชจายในการกูยืมเงินที่ลดลงกวาป
กอนตามอัตราดอกเบี้ยของตลาดที่ลดลง ประกอบกับคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น โดยสัดสวนของรายไดดอกเบี้ยและเงินปน
ผลสุทธิตอรายไดรวมเทากับรอยละ 49.3 เปล่ียนแปลงจากรอยละ 45.3

ตารางที่ 2 : ผลตางของอัตราดอกเบ้ีย (ไมรวมเงินปนผลจากการลงทุนในหลักทรัพย)

ป 2546 ป 2547
(รอยละ) (รอยละ)

     อัตราดอกเบี้ยรับ (Yield) 7.32 6.94
     อัตราดอกเบี้ยจาย (Cost of Fund) 2.90 2.29
    ผลตางของอัตราดอกเบี้ย (Spread) 4.42 4.65

 ในป 2547 ผลตางของอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 4.65 ซึ่งเปนผลจากการที่ในรอบปที่ผานมา อัตราดอกเบี้ยรับได
ลดลงมาอยูที่รอยละ 6.94 ในขณะที่ทางดานของอัตราดอกเบี้ยจายก็ไดลดลงเชนกัน จากรอยละ 2.90 ในป 2546 มาอยูที่รอย
ละ 2.29 ในป 2547
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(3) รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 มาอยูที่ 2,729.46 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดคานายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น ตามมูลคาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยและสวนแบงตลาด และรายไดจากคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ประกอบกับในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน บริษัทไดจําหนายหุนของบริษัท ไทยออยล จํากัด
(มหาชน) จํานวน 24.34 ลานหุน ผานการกระจายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ซึ่งเมื่อรวมกับกําไรจากการลงทุน
อื่นแลวทําใหบริษัทมีกําไรจากเงินลงทุนเปนจํานวน 567.10 ลานบาท

(4)   คาใชจายการดําเนินงาน

เนื่องจากในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการตัดจําหนายคานิยมจํานวน 833.48 ลานบาท ทําใหคาใชจายใน
การดําเนินงานของป 2547 ต่ํากวาป 2546 เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามหากไมรวมผลจากการตัดจําหนายคานิยมในป 2546
คาใชจายการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 มาอยูที่ 2,646.32 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาการขยายตัว
รอยละ 17.5 ของรายไดสุทธิหลังหักหนี้สูญ

เมื่อพิจารณาถึงคาใชจายดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นในป 2547 คาใชจายโดยตรงที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจเชน คาใชจายสงเสริมการขายตางๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 มาอยูที่ 721.02 ลานบาท ตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่ม
ขึ้น ในขณะที่คาใชจายการจัดการและดําเนินการตามปกติเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 จาก 1,748.02 ลานบาท เปน 1,925.31 ลาน
บาท โดยในจํานวนนี้เปนคาใชจายทางดานบุคลากรจํานวน 1,259.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.9 และคาใชจายที่ไมใช
บุคลากรจํานวน 666.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 คาใชจายที่ไมใชบุคลากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องมาจากการเรงบันทึก
คาใชจายจากการลงทุนเพื่อปรับสถานะเปนธนาคารพาณิชย

(5) ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีการรับรูผลประโยชนทางภาษีจํานวน 515.98 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 บริษัท
และบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวน 478.93 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีเทากับรอยละ 17.5 เนื่องจาก
ยังคงมีการใชประโยชนของผลขาดทุนทางภาษียกมา

12.2.2 ฐานะการเงิน

(1) สินทรัพย

สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยขยายตัวรอยละ 10.0 จาก 60,263.25 ลานบาท เปน 66,296.04 ลานบาท
ตามการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเงินทุนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 เปน 55,759.84 ลานบาท โดยสินเชื่อเชาซื้อเปนองคประกอบ
สําคัญซึ่งมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 32.3 มาอยูที่ 38,573.79 ลานบาท และสินเชื่อเพื่อการพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 13.0 มา
อยูที่ 10,924.18 ลานบาท  ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิลดลง 2,883.41 ลานบาท จากสิ้นป 2546 โดยเปนการลดลงของเงินลงทุน
ชั่วคราวในตราสารหนี้

ก. เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีมูลคา 5,212.17 ลานบาท ลดลงรอยละ 35.6 เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.3 เปน 4,211.16 ลานบาท เปนผลจากการปรับมูลคาตามราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ในขณะที่
การลดลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนผลเนื่องมาจากการคาดการณดอกเบี้ยในภาวะขาขึ้น
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ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภทหลักทรัพย จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
ตราสารหนี้ 3,891.12 48.1 994.48 19.1 (74.4)
ตราสารทุน 4,197.93 51.9 4,211.16 80.8 0.3
ลูกหนี้รับซื้อจาก ป.ร.ส. 6.53 0.1 6.53 0.1 0.0
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           8,095.58 100.0 5,212.17 100.0 (35.6)

ข. เงินใหกูยืม และลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํานวน 55,759.84 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 84.1 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.6 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทและบริษัท
ยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้
ตารางที่ 4: รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จําแนกตามประเภทธุรกิจ*

ประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตรา

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย 9,667.53 21.2       10,924.18 19.6 13.0
  การผลิตและการพาณิชย 4,903.81 10.8          5,525.07 9.9 12.7
  อสังหาริมทรัพยและการกอสราง 2,578.56 5.7          3,500.24 6.3 35.7
  สาธารณูปโภคและการบริการ 2,072.38 4.5          1,744.45 3.1 (15.8)
  สินเชื่อธุรกิจอื่น ๆ 112.79 0.2             154.43 0.3 36.9
สินเชื่อรายยอย 31,699.97 69.6 40,971.27 73.5 29.2
  สินเชื่อเชาซ้ือ 29,154.27 64.0 38,573.79 69.2 32.3
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ 2,545.70 5.6          2,397.48 4.3 (5.8)
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 4,196.68 9.2 3,864.39 6.9 (7.9)

รวมของบริษัทและบริษัทยอย 45,564.18 100.0        55,759.84 100.0 22.4
* มีการเปลี่ยนการจัดกลุมสินเชื่อจากชนิดของสินเชื่อ เปนตามธุรกิจของผูขอสินเชื่อในเดือนมิถุนายน 2547 อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีแสดงในตารางของป 2546
  ไดปรับตามแลว

การขยายตัวของเงินใหกูยืมและลูกหนี้สวนใหญมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อเพื่อการพาณิชย 
โดยในไตรมาส 4 ของป 2547 สินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อเพื่อการพาณิชยมีการขยายตัวรอยละ 9.0 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ
จากไตรมาส 3 ของปเดียวกัน

สําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เกิดจากบัญชีเงินสด (Cash Account) ซึ่งลูกคาจะชําระราคาคา
ซื้อหลักทรัพยใหบริษัทภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ส่ังซื้อหลักทรัพย  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยลดลงจาก 3,428.00 ลานบาท
มาอยูที่ 1,224.89 ลานบาท
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  ตารางที่ 5: สินเชื่อจําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 อัตราการ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
     เมื่อทวงถาม (รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว) 2,057.23 4.5 2,428.06 4.5 18.0
     ไมเกิน 1 ป 4,519.38 9.9 4,540.75 9.9 0.5
     เกิน 1 ป 38,987.56 85.4 48,791.03 85.4 25.1
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน 45,564.18 99.8 55,759.84 99.8 22.4
ดอกเบี้ยคางรับ 106.29 0.2 117.39 0.2 10.4
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุนและดอก
เบี้ยคางรับ

45,670.47 100.0 55,877.23 100.0 22.3

ค. หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูยืมรวมของบริษัทและบริษัทยอย ลดลงจากรอยละ 7.0 ณ ส้ินป 2546
มาอยูที่รอยละ 5.8 ตามการขยายตัวของสินเชื่อและคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัท
ยอยลดลง 106.23 ลานบาท เปน 3,303.78 ลานบาท (บริษัทจํานวน 2,628.15 ลานบาท และบริษัทยอยจํานวน 675.63 ลาน
บาท) เนื่องจากคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้นประกอบกับการเรงปรับโครงสรางหนี้อยางมีคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทไดพิจารณาหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดทั้งในแงของคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity) อยางถี่ถวนแลวตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด จากการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 การเปลี่ยนแปลงเกณฑการตั้งสํารองไมมีผล
กระทบกับการตั้งสํารองของบริษัทและบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสํารองสูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว
มาก นอกจากนี้ในสวนของหลักประกันตามเกณฑใหมของธนาคารแหงประเทศไทย สวนใหญมีผลกระทบกับสินเชื่อเพื่อการ
เคหะ ซึ่งบริษัทมีการใหสินเชื่อดังกลาวในสัดสวนต่ําเมื่อเทียบกับสินเชื่ออื่นๆ ดังนั้นโดยรวมแลวบริษัทและบริษัทยอยจึงไมตอง
ตั้งสํารองเพิ่มเติม

ตารางที่ 6: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจําแนกตามประเภทสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภทธุรกิจ รอยละ

สินเชื่อ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ รอยละ
สินเชื่อ

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตรา

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย 11.9 1,153.86 33.8 9.2   1,009.82 30.6 (12.5)
สินเชื่อรายยอย
  สินเชื่อเชาซื้อ 1.5 434.77 12.7 1.9 719.52 21.8 65.5
  สินเชื่อเพ่ือการเคหะ 17.8 452.80 13.3 15.7       375.63 11.4 (17.0)
สินเชื่อเพ่ือหลักทรัพย 15.4 529.14 15.5 38.5       471.21 14.3 (10.9)
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค 20.0 839.54 24.6 18.8 727.60 22.0 (13.3)
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 7.0 3,410.01 100.0 5.8   3,303.78 100.0 (3.1)
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ง. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

บริษัทและบริษัทยอยมียอดสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 
4,288.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 129.8 ของยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จํานวนเงินสํารองทั้งหมดเปนสวนของบริษัทจํานวน 
3,590.55 ลานบาท แบงเปนสํารองหนี้สูญเฉพาะรายสําหรับหนี้จัดชั้นเทากับ 2,766.27 ลานบาท และเปนยอดสํารองหนี้สูญ
ทั่วไปเทากับ 824.28 ลานบาท ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหงประเทศไทยที่เทากับ 2,350.99 ลานบาท ตามนโยบาย
การตั้งสํารองอยางระมัดระวังของบริษัทเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินงาน บริษัทจะพิจารณา
บันทึกสํารองสวนเกินนี้เปนรายไดเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นในการรับชําระเงินจากลูกหนี้

ฉ. ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ลดลงรอยละ 13.0 จาก 1,414.21 ลานบาท มาอยูที่ 1,230.36

ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.9 ของสินทรัพยรวม ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายออก

 (2)  หนี้สิน

เงินทุนที่ใชในการขยายสินเชื่อสวนใหญมาจากเงินกูยืมและรับฝากโดยเนนที่เงินรับฝากจากประชาชนทั่วไป มีจํานวน
เทากับ 44,640.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 ซึ่งสัดสวนของเงินกูยืมและรับฝากเพิ่มขึ้นจากรอยละ 76.9 มาเปนรอยละ 
83.1 ของหนี้สินรวม และสัดสวนของเงินใหกูยืม (ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ) ตอเงินกูยืมและรับฝากเทากับรอยละ 127.6

ตารางที่ 7: รายละเอียดของหนี้สินจําแนกตามประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภทเงินกูยืม จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน 33,911.94 68.5 40,219.47 74.9 18.6
หุนกู 5,941.00 12.0 5,941.00 11.1 0.0
เงินกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน 4,201.96 8.5 4,420.88 8.2 5.2
อื่น ๆ 5,487.25 11.1 3,133.79 5.8 (42.9)
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 49,542.15 100.0 53,715.14 100.0 8.4

(3)  สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 10,721.10 ลานบาทเปน 12,580.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 ทั้งนี้ การเปลี่ยน
แปลงสวนใหญมาจากกําไรสุทธิงวดป จํานวน 2,224.27 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 648.53 ลานบาทในเดือน
เมษายน และการเปลี่ยนแปลงของสวนเกินทุนจากมูลคาเงินลงทุนที่ยังไมไดรับรูรายไดหลังปรับปรุงภาษีเงินไดที่เพิ่มขึ้น 
222.47 ลานบาท จาก 1,032.91 ลานบาท เปน 1,255.38 ลานบาท ณ ส้ินป 2547

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 19.6 เทียบกับอัตราขั้นต่ํา
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวที่รอยละ 8.0 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด มีเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเทากับ
รอยละ 56.5 เทียบกับอัตราขั้นต่ําที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวที่รอยละ 7.0
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12.2.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละกลุมธุรกิจ

(1) ธุรกิจเงินทุน

ธุรกิจเงินทุนซึ่งประกอบดวยพาณิชยธนกิจและสินเชื่อรายยอย ดําเนินการโดย บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอยที่ดําเนินการธุรกิจเชาซื้อไดแก บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท ไฮเวย จํากัด บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต
จํากัด และบริษัท วี แอล ที ลีสซิ่ง จํากัด

ก. พาณิชยธนกิจ

ณ ส้ินป 2547 สินเชื่อเพื่อการพาณิชยมีมูลคา 10,924.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.0 โดยในไตรมาสที่ 4
มีการขยายตัวรอยละ 5.5 จากไตรมาสที่ 3 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อธุรกิจเทากับรอยละ 9.2 ลดลงจากรอยละ
11.9 เนื่องมาจากการขยายตัวอยางมากของสินเชื่อเพื่อการพาณิชยประกอบกับคุณภาพของสินทรัพยที่ดีขึ้น

 ข. ธุรกิจสินเชื่อรายยอย

กลุมธุรกิจสินเชื่อรายยอยประกอบดวย สินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอื่นๆ สินเชื่อเชาซื้อคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.1 ของสินเชื่อรายยอยทั้งหมด มูลคาของสินเชื่อเชาซื้อ ณ ส้ินป
2547 มีจํานวน 38,573.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.3 จากส้ินป 2546 โดยสินเชื่อที่อนุมัติใหมในปนี้มีจํานวน 24,976.46
ลานบาท ขยายตัวตามปริมาณการจําหนายรถยนตใหมซึ่งในป 2547 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 จากปกอน ประกอบกับ
กลยุทธในเชิงรุกของบริษัทที่สามารถเพิ่มสวนแบงตลาด  โดยบริษัทมีอัตราปริมาณการใหสินเชื่อเชาซื้อของบริษัทตอปริมาณ
การจําหนายรถยนตใหม (Penetration Rate) ในป 2547 เทากับรอยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 ที่รอยละ 6.6

ตารางที่ 8: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ดําเนินการโดย จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) 24,386.40 83.6 32,758.43 84.9 34.3
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํากัด 2,833.02 9.7 2,290.31 5.9 (19.2)
บริษัท ไฮเวย จํากัด 1,214.80 4.2 2,053.45 5.3 69.0
บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํากัด 720.06 2.5 1,386.59 3.6 92.6
บริษัท วี แอล ที ลิสซ่ิง จํากัด* - - 85.02 0.2 -

รวม 29,154.28 100.0 38,573.79 100.0 32.3
* ไดถูกรวมเขามาในเดือนเมษายน 2547

สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 1.9 เปนการปรับตัวเขาสูภาวะ
ปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนของสินเชื่อใหมที่มีอยูในระดับสูงมากอันเปนผลมาจากการเติบโตอยางกาวกระโดดใน 2-3 ปกอน
หนา เริ่มปรับตัวเขาสูภาวะปกติ อนึ่งลักษณะการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเชาซื้อจะมีการกระจายตัวออกไป
ตลอดอายุสัญญา 3 - 5 ป ทั้งนี้เมื่ออัตราการเจริญเติบโตปรับเขาสูภาวะคงที่ สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อจะกลับ
เขาสูภาวะคงที่เชนกันเพราะคุณภาพของสินเชื่อยังอยูในเกณฑดี
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(2)  ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยประกอบดวยธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทหลัก
ทรัพย ทิสโก จํากัด (“บล. ทิสโก”) และธุรกิจจัดการกองทุนซึ่งดําเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
(“บลจ. ทิสโก”)

ก. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีการขยายตัวรอยละ 12.7 สวนหนึ่งมาจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้น
ในตลาดหลักทรัพย ประกอบกับความสามารถในการขยายฐานลูกคาไดอยางตอเนื่องทั้งลูกคาสถาบันและลูกคารายยอยทั่วไป
เปนผลใหสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.36 เปนรอยละ 3.52 และมีรายไดคานายหนาเพิ่มขึ้นจาก 759.32 ลานบาท เปน
854.66 ลานบาท

ข. ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บล. ทสิโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
และการนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยใหกับบริษัทจํานวนมาก อาทิเชน บริษัท
ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน), บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
ไทยนอคซ สแตนเลส จํากัด (มหาชน) สงผลใหรายไดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นรอยละ 127.4 มาอยูที่ 360.93 ลานบาท

ค. ธุรกิจจัดการกองทุน

บลจ. ทิสโก ใหบริการจัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) สินทรัพยภายใตการบริหารทั้งหมดมีมูลคารวม 67,704.15 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 56,459.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.9 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพยสุทธิ การลงทุนเพิ่มของลูกคา และ
ปริมาณลูกคาที่เพิ่มขึ้น รายไดคาธรรมเนียมการบริหารพื้นฐานในป 2547 เทากับ  206.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 165.06 ลาน
บาท โดยไมมีรายไดคาธรรมเนียมสวนแบงจากผลการดําเนินงานของกองทุนที่สูงกวาเปาหมายอันเนื่องมาจากภาวะของตลาด
หลักทรัพยที่ชะลอตัว

สวนแบงตลาดโดยรวมของ บลจ. ทิสโก ณ ส้ินเดือนธันวาคม เทากับรอยละ 7.3 หรืออันดับที่ 4 โดยแบงเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.9 กองทุนสวนบุคคลอยูที่อันดับ 2 มีสวนแบงตลาดรอยละ 13.8 และ
กองทุนรวมอยูที่อันดับ 13 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.4
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ตารางที่ 9: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จําแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประเภทกองทุน จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํานวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 37,805.26 67.0 42,471.28 62.7 12.3
กองทุนสวนบุคคล 13,762.01 24.4 18,458.16 27.3 34.1
กองทุนรวม 4,892.15 8.6 6,774.71 10.0 38.5

รวม 56,459.42 100.0 67,704.15 100.0 19.9

12.2.4 สภาพคลอง

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 1,485.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 291.79      
ลานบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 2,699.15 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากที่บริษัท
และบริษัทยอยไดรับเงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อการลงทุน ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจ
กรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 619.02 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทจายเงินปนผลในเดือนเมษายนที่ผานมา
นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,784.26 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อ
เชาซื้อและการเพิ่มขึ้นของหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน

12.2.5 การตั้งธนาคารพาณิชย

โปรดดูรายละเอียดในหัวขอที่ 6 เรื่อง โครงการในอนาคต

12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

(1) คาตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชี
ที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 5,604,890 บาท

(2) คาบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํากัด และ บริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จายคาตอบ
แทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและการใหบริการดานภาษี
ใหแก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม 297,640 บาท
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13. ขอมูลอื่น

ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทตระหนักดีวาการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนหนาที่รับผิดชอบที่องคกรพึงมีตอสังคม ตลอดระยะเวลาเกือบ 25 ปที่
บริษัทไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง   โดยใหความสําคัญกับโครงการระยะยาวที่สงเสริมผูดอย
โอกาสใหพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน   นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมแลว  โครงการ
อื่นๆ ที่ทิสโกดําเนินการอยางตอเนื่องยังครอบคลุมทั้งในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม อีกดวย

กิจกรรมชวยเหลือสังคมที่ดําเนินการผานมูลนิธิทิสโกเพ่ือการกุศล

บริษัทดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสังคมผานการดําเนินงานของ "มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล" เปนหลัก  มูลนิธิทิสโกฯ เปน
หนวยงานเอกชนที่ดําเนินงานพัฒนาสังคมโดยไมแสวงหากําไร   กอตั้งขึ้นในป 2525  ในโอกาสที่บริษัทเปดดําเนินการครบ
รอบ 10 ปเพื่อแสดงเจตนารมณของทิสโกในอันที่จะมีสวนรวมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในระยะยาว  โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท   ตลอดระยะเวลากวา 20 ป กําลังทรัพยของมูลนิธิทิสโกฯ สวนใหญไดมาจากการบริจาคสมทบทุน
ของบริษัท การบริจาคของพนักงานกลุมทิสโก และการสนับสนุนจากลูกคาและประชาชนทั่วไป  โดยมูลนิธิทิสโกฯ นําเฉพาะ
ดอกผลของเงินกองทุนไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของมูลนิธิทิสโกฯ อันไดแก

1. มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
2. มอบทุนประกอบอาชีพสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได

       3. มอบทุนรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยอนาถา

ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการอยูในคณะกรรมการมูลนิธิทิสโกฯ  อีกทั้งพนักงานกลุม
ทิสโกจะแตงตั้งตัวแทนจํานวน 20 คน  เปนคณะทํางาน มีวาระ 2 ป  เพื่อชวยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิทิสโกฯ ในดานตางๆ 
เชน รวมพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูประสบเคราะหกรรมในกรณีเรงดวน การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป การรวม
เดินทางติดตามผลทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนตามจังหวัดตางๆ  การชวยจัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
ทิสโกฯ  เปนตน

ในแตละป มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาจํานวนกวา 3,600 ทุนแกเด็กนักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทั่วประเทศ กวา
รอยละ 60 เปนทุนการศึกษาที่ใหอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอันเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน   นับ
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง มูลนิธิทิสโกฯ มอบทุนการศึกษาเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 85,371,829 บาท ทุนประกอบอาชีพ และทุนรักษา
พยาบาล เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 5,562,377 บาท

จากการที่มูลนิธิทิสโกฯ ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอมานานกวา 20 ป  มูลนิธิทิสโกฯ จึงไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังใหเปนองคกรสาธารณกุศลอยางเปนทางการ  ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิทิสโกฯ จึงสามารถนําไป
หักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปสําหรับผูบริจาค
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กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทที่ดําเนินการผานมูลนิธทิสโกเพ่ือการกุศล           (หนวย: บาท)
• เงินบริจาคสมทบทุนของบริษัท และพนักงานในกลุมทิสโก     7,093,160
• เงินบริจาคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคมของมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล 8,312,721

ทุนการศึกษา 3,616 ทุน เปนเงินจํานวน 8,173,868
ทุนประกอบอาชีพ 6 ทุน เปนเงินจํานวน         65,843
ทุนรักษาพยาบาล 18 ทุน เปนเงินจํานวน          73,010

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมชวยเหลือสังคม  (หนวย : บาท)
• บริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใชใหกับผูประสบอัคคีภัยในซอยสวนพลู     89,000
• บริจาคเงินแกสถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆ เพื่อสนับสนุนโครงการ One Stop Service         50,000
• ปรับปรุงปอมจราจร บนถนนสาทร     54,254
• มอบอุปกรณทําความสะอาดใหกับสํานักงานเขตบางรักเพื่อนําไปใชในการพัฒนาชุมชน        90,796
• บริจาคเงินสนับสนุนโครงการศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   1,000,000

จ.อุดรธานี
• เล้ียงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณการศึกษาแกเด็กในความอุปการะของบานมหาเมฆ
• เล้ียงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณส่ือการสอนใหกับชั้นเรียนพิเศษ โรงเรียนจันทนาราม เพื่อสรางพัฒนาการใหกับเด็ก

ดอยโอกาส
• เล้ียงอาหารกลางวันแกคนชรา ณ สถานสงเคราะหคนชรา นิคมเขาบอแกว จ. นครสวรรค
• บริจาคคอมพิวเตอรใชแลวใหแกสโมสรซอนตา กรุงเทพฯ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานสาธารณกุศลของสโมสร
• บริจาคคอมพิวเตอรใชแลวใหแกมูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล จํานวน 105 เครื่อง เพื่อนําไปมอบใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนใน

จังหวัดตางๆ
• จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทย ณ อาคารทิสโกทาวเวอร  4 ครั้งตอปในทุกไตรมาส โดยมีพนักงานกลุมทิสโก

จํานวนกวา 250 คนเปนผูบริจาคประจํา

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยภาคใตจากคลื่นสึนามิ  (หนวย : บาท)
• บริจาคเงินชวยเหลือผานมูลนิธิราชประชานุเคราะห    1,000,000
• พนักงานบริษัทในกลุมทิสโก รวมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห       496,411
• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด รวมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฟนฟูผูประสบภัย       300,000
• บริจาคเงินชวยเหลือโดยตรงที่ศูนยชวยเหลือผูประสบภัยฉุกเฉิน ณ ศาลากลาง จ.พังงา         80,000
• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ในฐานะสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพยบริจาคเงิน    3,500,000

ชวยเหลือผูประสบภัยผานมูลนิธิศาสตราจารย สังเวียน  
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กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (หนวย : บาท)
• ใหการสนับสนุนมูลนิธิหอศิลปะแหงรัชกาลที่ 9      150,000
• ใหการสนับสนุนการจัดแสดงงานศิลปะของศิลปนไทย        60,000

กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม
• กิจกรรมปลูกปาและบํารุงรักษาตนไมในโครงการปลูกปาถาวรประจําป ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอํา

จ. เพชรบุรี โดยพนักงานทิสโกกวา 200 คน รวมปลูกตนกลา 5,000 ตน บนพื้นที่ชายฝง 3 ไร  เพื่ออนุรักษชายฝงจากการ
กัดเซาะของน้ําทะเล

• รวมกับสํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ในโครงการ “บางรักรักษ เจาพระยา” รณรงครักษาความสะอาดแมน้ํา
เจาพระยา เนื่องในวันอนุรักษแมน้ําลําคลองแหงชาติ

• ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานในองคกร ดวยการปดไฟ และคอมพิวเตอรในสํานักงานระหวางพักกลางวัน
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สวนที่ 3

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูล
ในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ขาพเจา
ไดมอบหมายให นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ
ของ นางสาวผกาภรณ  บุณยัษฐิติ  กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน

ชื่อ ตําแหนง     ลายมือช่ือ

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

นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการและกรรมการอํานวยการ ..……………………………….

นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการอํานวยการ   ..……………………………….
หัวหนากลุมงานบริหารสวนกลาง 

ชื่อ ตําแหนง      ลายมือช่ือ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร        …..……………………………
                                                และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-2

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

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

           ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-3

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

         นายปง เช็ง                  กรรมการ …………………………………….
     Mr. Bing Shen     Director

              ชื่อ  ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

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

                 ชื่อ        ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-5

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

นายยูกิโอะ มัสซึนากะ              กรรมการ …………………………………….
Mr. Yukio Matsunaga Director

              ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-6

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

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

               ชื่อ          ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-7

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

นางกฤษณา  ธีระวุฒิ          กรรมการอิสระ …………………………………….

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-8

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

นายเสงี่ยม สันทัด          กรรมการอิสระ …………………………………….

                  ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

C-9

การรับรองความถูกตองของขอมูล

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ

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

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ          กรรมการอิสระ …………………………………….

                    ชื่อ      ตําแหนง ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ นางสาวผกาภรณ บุณยัษฐิติ      หัวหนาสํานักบริหารงานองคกร   …..………………………..
และนักลงทุนสัมพันธ



เอกสารแนบ 1
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

1. ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม 72 - - Ph.D. (Development Economics) กลุมทิสโก
    ประธานกรรมการ      University of Pittsburgh, USA 2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการอิสระ M.A. (Development Economics) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    Harvard University, USA และประธานคณะกรรมการสรรหา
    และประธานคณะกรรมการสรรหา B.A. (Economics) 2541-2545 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   Claremont Men's College, USA อื่นๆ
2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด ธุรกิจบริการบัตรสมารทคารด
2545-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
2538-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด ธุรกิจเกษตร-อุตสาหกรรม, คาปลีก 

และสื่อสาร
2544-2546 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ มิลเลอรส คอรปอเรชั่น จํากัด ธุรกิจผลิตน้ําตาล
2542-2545 ประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี
2540-2544 นายกสมาคม สมาคมการคาผูผลิตน้ําตาลไทย สมาคม
2540-2544 ประธานกรรมการ Jacobs Engineering (Thailand) Ltd. ธุรกิจกอสราง

2. นายปลิว มังกรกนก/2 57 สามัญ        185,700 - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ   บุริมสิทธิ 1,362,700    University of California at Los Angeles, USA 2545-ปจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    ประธานคณะกรรมการบริหาร M.S. (Industrial Engineering) กรรมการสรรหาและประธานเจาหนาที่บริหาร 
    กรรมการสรรหา    Stanford University, USA 2544 รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    และประธานเจาหนาที่บริหาร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) ประธานเจาหนาที่บริหาร 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541-2544 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
ประกาศนียบัตร Chairman 2000 2537-2544 กรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา

   2547-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
   2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ จํากัด ธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตร

2545-ปจจุบัน ประธาน สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม
2544-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟา
2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปดอดจ ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจผลิตสายไฟ และสายเคเบิ้ล
2543-2547 กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด ธุรกิจกลั่นน้ํามัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ/2 55 สามัญ        82,136 - B.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
    กรรมการ บุริมสิทธิ  970,000    Marshall University, USA 2544-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการบริหาร ประกาศนียบัตร Directors Certification Program และกรรมการอํานวยการ
    และกรรมการอํานวยการ    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 กรรมการ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

2541-2544 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
อื่นๆ

2543-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย
2536-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอรปอเรท ลีสซิ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
2541-2544 กรรมการ บริษัท อเมริกันแอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจประเมินมูลคา

4.นายปง เช็ง/2 56 - - M.B.A (Finance and International Business) กลุมทิสโก
    กรรมการ     Harvard University , USA 2547-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการบริหาร Bachelor of Arts (Public and International Affairs) อื่นๆ
    และกรรมการสรรหา    Princeton University, USA 2547-ปจจุบัน President CDIB & Partners Investment Holding Corp. ธุรกิจลงทุน

2542-2547 Executive Vice President China Development Industrial Bank ธุรกิจธนาคาร
2531-2542 Executive Director Morgan Stanley Asia Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษา

5. นายเจอรี่ แอล. ลู 38 - - M.B.A กลุมทิสโก
    กรรมการ    University of Southern California, USA 2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

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

2541-ปจจุบัน Senior Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corp., ธุรกิจลงทุน
Taiwan

6. นายยูกิโอะ มัสซึนากะ/2 51 - - Business and Commerce กลุมทิสโก
    กรรมการ    Keio University, Japan 2546-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
    กรรมการบริหาร อื่นๆ
    และกรรมการสรรหา 2546-ปจจุบัน Regional Executive for Thailand General Manager Mizuho Corporate Bank, Ltd. Bangkok Branch ธุรกิจธนาคาร

2545-2546 General Manager Mizuho Corporate Bank, Ltd. London Branch ธุรกิจธนาคาร
Europe Risk Management Division

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

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



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร 42 - - B.A. กลุมทิสโก
     กรรมการ    Carlton College, Northfield, Minnesota, USA 2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

อื่นๆ
2548-ปจจุบัน Managing Director, Global Markets Deustche Bank Group ธุรกิจหลักทรัพย

Head of Asian Equities (ex-Japan)
2547-ปจจุบัน Director K & N Kenanga Holdings Berhad ธุจกิจหลักทรัพย
2545-ปจจุบัน Non-Executive Director Pi Asia Fund Ltd ธุรกิจจัดการกองทุน
2544-ปจจุบัน Director Deutsche Securities Korea ธุจกิจหลักทรัพย
2544-ปจจุบัน Director Deutsche Regis Partners Inc. ธุจกิจหลักทรัพย
2544-ปจจุบัน Director Deutsche Securities Asia Ltd. ธุจกิจหลักทรัพย
2544-2547 Managing Director และ Head of Global Deutsche Securities Asia Ltd. ธุจกิจหลักทรัพย

Equities, Asia Pacific Ex-Japan
2542-2544 Managing Director และ Head of Global Deutsche Bank AG ธุรกิจธนาคาร

Equities, Switzerland
2541-2542 Managing Director UBS ธุรกิจหลักทรัพย
2540-ปจจุบัน Director Antares European Fund Ltd. ธุรกิจจัดการกองทุน

8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 55 สามัญ            12 - M.B.A. (Marketing) กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ         -    University of Wisconsin-Madison, USA 2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
     และกรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) 2541-2545 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อื่นๆ
หลักสูตรอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ 2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดร จํากัด ธุรกิจโรงแรม
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2529-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โภชนาอุตสาหกรรม จํากัด ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป
หลักสูตร Director Accreditation Program
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

9. นายเสงี่ยม สันทัด 58 - - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ (สาขารัฐประศาสนศาสตร) 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อื่นๆ
นิติศาสตรบัณฑิต 2547-ปจจุบัน กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546-ปจจุบัน กรรมการ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program 2545-ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ราชการ
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544-2545 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ราชการ
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2543-2544 ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรสงออกทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร ราชการ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-2543 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานศุลกากร กรมศุลกากร ราชการ
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1
   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4
   สถาบันพระปกเกลา

10. นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ 67 - - Master of Science in Economics กลุมทิสโก
     กรรมการอิสระ    University of California at Berkeley, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
     และกรรมการตรวจสอบ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) อื่นๆ

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ราชการ
ปริญญาบัตร (วปรอ. รุน 344) 2543-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงแรงงาน ราชการ
   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2537-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทโรงงานกระดาษบางปะอิน จํากัด ธุรกิจผลิตกระดาษ
นักบริหารระดับสูง รุนที่ 4 2540-2546 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ราชการ
   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 2541-2543 กรรมการ ธนาคารรัตนสิน ธุรกิจธนาคาร

2541-2542 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ราชการ
2540-2542 กรรมการ กองทุนรวม ราชการ

11. นางอรนุช  อภิศักดิ์ศิริกุล 47 สามัญ          19,000 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) กลุมทิสโก
       รองกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 1,175,400    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544-ปจจุบัน รองกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
       หัวหนากลุมงานบริหาร นิติศาสตรบัณฑิต หัวหนากลุมงานบริหารสวนกลาง
       สวนกลาง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Global Investment Holdings Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2543-ปจจุบัน กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544-2545 กรรมการ TISCO Securities UK Ltd. ธุรกิจหลักทรัพย
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2542-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2542-2544 ผูชวยกรรมการอํานวยการ-วางแผนและควบคุมการเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

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



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

12. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ 51 สามัญ     100,044 - บัญชีมหาบัณฑิต กลุมทิสโก
      ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ 175,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย บัญชีบัณฑิต หัวหนาสายสินเชื่อรายยอย

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545-2547 ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
นิติศาสตรบัณฑิต หัวหนาสายสินเชื่อรายยอยและงานบริหารสินทรัพย บริษัท ทิสโก ลีสซิ่ง จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544 กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายธุรกิจ 2535-2543 ผูชวยกรรมการอํานวยการสายปฏิบัติการ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สินเชื่อรายยอย
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program อื่นๆ
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  -
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
   C.P.A. Thailand

13. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม  51 สามัญ          - - บัญชีบัณฑิต กลุมทิสโก
      ผูชวยกรรมการอํานวยการ บุริมสิทธิ  307,000    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาสายกํากับและควบคุม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หัวหนาสายกํากับและควบคุม

   C.P.A. Thailand 2543-2545 กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program 2540-2544 ผูอํานวยการอาวุโสสายควบคุมสินเชื่อ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อื่นๆ

2542-2544 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด ธุรกิจจัดอันดับ
2541-ปจจุบัน อนุกรรมการที่ปรึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ธุรกิจธนาคาร
ปจจุบัน ผูแทนกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคม

14. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน/3 38 - - M.B.A. กลุมทิสโก
      ผูชวยกรรมการอํานวยการ    University of Hawaii at Manoa, USA 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      หัวหนาทรัพยากรบุคคลและ วศ.บ (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา 2547-ปจจุบัน  หัวหนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      พัฒนาองคกร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545-2547 รองหัวหนาสายสินเชื่อรายยอย และรักษาการหัวหนา บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

Japan-focused Management Program ชองทางการจําหนายพิเศษ
   Japan-America Institute of 2543-2545 กรรมการบริหาร บริษัท โฟลคสวาเกนลิสซิ่ง ไทยแลนด จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
   Management Science, USA 2539-2545 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล ออโต จํากัด ธุรกิจเชาซื้อ
Executive Development Program อื่นๆ
   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี -
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

15. นายเมธา ปงสุทธิวงศ/3 38 - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
     ผูชวยกรรมการอํานวยการ    University  of  Wisconsin-Milwaukee, USA 2548-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
     หัวหนาสายบริหารเงินและ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา หัวหนาสายบริหารเงินและระดมเงินออม
     ระดมเงินออม/5    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545-2548 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

2544 รองหัวหนาสายวิจัยหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
2542-2544 หัวหนาสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
2542-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด ธุรกิจขนสง
2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  สาธรธานี จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

16.นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล/4 44 สามัญ        150,200 - M.S. (Finance & Banking) กลุมทิสโก
     กรรมการและ กรรมการผูจัดการ บุริมสิทธิ 1,405,000    University of Wisconsin-Madison, USA 2548-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

M.B.A. (Finance) 2545-2548 หัวหนาสายพาณิชยธนกิจ บริหารเงิน บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
      บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน    Western Illinois University, USA  และระดมเงินออม
      ทิสโก จํากัด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร) 2543-2544 กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สายการลงทุนในหลักทรัพย
2541-2543 ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
-

17. นางสาวอารยา ธีระโกเมน/3 43 - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
       รองกรรมการผูจัดการ    University of New Haven, USA 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
      หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารอง บัญชีบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) 2546-ปจจุบัน หัวหนาธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน
      เลี้ยงชีพ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541-2546 ผูอํานวยการฝายการตลาดสายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ธุรกิจจัดการกองทุน

อื่นๆ
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน -
     ทิสโก จํากัด



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

18. นายชวลิต จินดาวณิค/3 42 - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
      กรรมการ    Eastern Michigan  University, USA 2548-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ รักษาการกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      รองกรรมการผูจัดการ  วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (เครื่องกล) 2545-ปจจุบัน กรรมการ และหัวหนาสายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      รักษาการกรรมการผูการจัดการ/6    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542-2545 ผูอํานวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      หัวหนาสายวาณิชธนกิจ 2541-2542 ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย

อื่นๆ
      บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 2544-ปจจุบัน อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณารางประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ องคกรอิสระ

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภททุน ตลาดหลักทรัพย
2542-ปจจุบัน กรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ ชมรม

19. นายไพบูลย นลินทรางกูร/3 39 - - M.B.A. (Finance) กลุมทิสโก
       กรรมการ    Indiana University at Bloomington,  USA  2548-ปจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ และ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
       รองกรรมการผูจัดการ B.A. (Computer Science) หัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย – ลูกคาสถาบัน
      หัวหนาสายบริการซื้อขาย    University of California at Santa Cruz,  USA และสํานักวิจัย
      หลักทรัพย –ลูกคาสถาบัน และ C.F.A.  2544-2548 กรรมการและหัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย- บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      สํานักวิจัย    Association for Investment Management and ลูกคาสถาบันและรักษาการหัวหนาสํานักวิจัย

   Research, USA  2544 หัวหนาสายบริการซื้อขายหลักทรัพย-ลูกคาสถาบัน บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
      บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด และรักษาการผูอํานวยการสํานักวิจัย

 2543-2544 ผูอํานวยการสํานักวิจัย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย
อื่นๆ
-



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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 47 ระหวางผูบริหาร และทักษะของการเปนกรรมการ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร ประเภทธุรกิจ
(จํานวนหุน)/1

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

20. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 42 สามัญ              324 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) กลุมทิสโก
       หัวหนาบัญชี บุริมสิทธิ     15,000    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545-ปจจุบัน หัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน

บัญชีบัณฑิต  (ทฤษฎีบัญชี) 2540-2544 ผูชวยหัวหนาบัญชี บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อื่นๆ

-

หมายเหตุ 1 :           กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายปลิว  มังกรกนก  นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ   นายปง เช็ง และนายยูกิโอะ  มัสซึนากะ 
                              โดยนายปลิว มังกรกนก  หรือ นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ สามารถลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท สวนนายปง เช็ง และนายยูกิโอะ  มัสซึนากะ ตองลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
หมายเหตุ 2 :           หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ผูบริหารระดับสูง 2 ทาน คือ นางอัญชลี บุนนาค และนายวันชัย มโนสุทธิ ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 9 มีนาคม 2548 ตามลําดับ
/1 รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
/2 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
/3เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548
/4เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548
/5อยูระหวางรอความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย
/6ตําแหนงรักษาการกรรมการผูจัดการอยูระหวางรอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย



1.2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทเงินทุน บริษัทยอย
ชื่อ-สกุล ทิสโก บล. ทิสโก บลจ. ทิสโก บริษัท ทิสโก บริษัท TISCOHK TISCOGIH TISCOSG บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล บริษัท วี แอล ที 

จํากัด (มหาชน) ลีสซิ่ง จํากัด ไฮเวย จํากัด เทคโนโลยี จํากัด จํากัด ออโต จํากัด ลีสซิ่ง จํากัด
1. ดร. พิสิฏฐ ภัคเกษม C,A,N,I
2. นายปลิว  มังกรกนก D,E,N,M
3. นายพิชัย  ฉันทวีระชาติ D,E,M
4. นายปง เช็ง D,E,N
5. นายเจอรี่ แอล. ลู D
6. นายยูกิโอะ มัสซึนากะ D,E,N
7. นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร D
8. นางกฤษณา ธีระวุฒิ A,I
9. นายเสงี่ยม สันทัด I
10. นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ A,I
11. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล M D D
12. นายปญญา  วุฒิเจริญวงศ M
13. นางสาวนัทธมน  อิศราธรรม M
14. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน M/1

15. นายเมธา ปงสุทธิวงศ M/1

16. นายสุทัศน  เรืองมานะมงคล D,M/2

17. นางสาวอารยา ธีระโกเมน M/1

18. นายชวลิต จินดาวณิค D,M/1

19. นายไพบูลย นลินทรางกูร D,M/1

20. นางสาวชุตินธร ไวกาสี หัวหนาบัญชี
หมายเหตุ 1 :           หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ผูบริหารระดับสูง 2 ทาน คือ นางอัญชลี บุนนาค และนายวันชัย มโนสุทธิ ไดลาออกจากตําแหนง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และ 9 มีนาคม 2548 ตามลําดับ
หมายเหตุ 2 :           C = ประธานกรรมการ          D = กรรมการ          E = กรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ N = กรรมการสรรหา I = กรรมการอิสระ M= ผูบริหารระดับสูง
หมายเหตุ 3 :           TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd. TISCOGIH = TISCO Global Investment Holding Ltd.
                               TISCOSG = TISCO Securities Singapore Pte. Ltd.
/1เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548
/2 เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการถือหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหาร

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ สิ้นป      
31 ธ.ค. 47

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ระหวางป

ณ สิ้นป      
31 ธ.ค. 47

1 ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม 0 0 0 0
2 นายปลิว มังกรกนก 0 185,700 850,000 1,362,700
3 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ 0 82,136 500,000 970,000
4 นายปง เช็ง 0 0 0 0
5 นายเจอรี่ แอล ลู 0 0 0 0
6 นายยูกิโอะ มัสซึนากะ 0 0 0 0
7 นายเอ็ดดูวารด เฟอรเนน ปเตอร 0 0 0 0
8 นางกฤษณา ธีระวุฒิ 0 12 0 0
9 นายเสงี่ยม สันทัด 0 0 0 0

10 นางมณีมัย วุฒิธรเนติรักษ 0 0 0 0
11 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (61,000) 19,000 312,900 1,175,400
12 นายปญญา วุฒิเจริญวงศ 0 100,044 75,000 175,000
13 นางสาวนัทธมน อิศราธรรม 0 0 145,000 307,000
14 นายสุทัศน เรืองมานะมงคล (100,000) 150,200 1,155,000 1,405,000
15 นายวันชัย มโนสุทธิ/1 130,000 180,000 102,500 320,000
16 นางอัญชลี บุนนาค/1 (40,000) 90,000 220,000 597,500
17 นางสาวชุตินธร ไวกาสี 0 324 7,500 15,000

/1หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ผูบริหารระดับสูง 2 ทาน คือ นางอัญชลี บุนนาค และนายวันชัย มโนสุทธิ ไดลาออกจากตําแหนง 
 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2548 และ 9 มีนาคม 2548 ตามลําดับ

หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

บล. ทิสโก/1 บลจ. ทิสโก/2 บริษัท ทิสโก บริษัท ไฮเวย TISCOHK TISCOGIH TISCOSG บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล บริษัท วี แอล ที

ชื่อ-สกุล ลีสซิ่ง จํากัด จํากัด เทคโนโลยี จํากัด จํากัด ออโต จํากัด ลีสซิ่ง จํากัด

นายไพบูลย นลินทรางกูล X X

นายชวลิต จินดาวณิค X X

นางสาวอัญชนา ไกรสอาด X

นายสุทัศน เรืองมานะมงคล X

นางสุภาพร อรามเธียรธํารง X

นางดวงรัตน กิตติวิทยากุล X

นายยุทธพงษ ศรีวงศจรรยา X X X X

นายชาญชัย รักอนันตชัย X

นางอรพรรณ วาณิชยพัฒน X X

นายวรพันธุ เหลืองอุทัย X

นางสาวจารุภี ชินะพงศไพศาล X

นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช X

นายสุรพงษ ศิวาลัย X

นายศุภชัย บุญสิริ X X

Mr. Ho Chu Lam X X

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล X X

นายเกรียงไกร มงคลธนิต X X

Mr. Christian Norio Sano X

Mr. Chong Thian Choy Gregory X

นางศศิณี ภัททิยกุล X



บล. ทิสโก/1 บลจ. ทิสโก/2 บริษัท ทิสโก บริษัท ไฮเวย TISCOHK TISCOGIH TISCOSG บริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น บริษัท ไทยเพิ่มทรัพย บริษัท ไทยคอมเมอรเชียล บริษัท วี แอล ที

ชื่อ-สกุล ลีสซิ่ง จํากัด จํากัด เทคโนโลยี จํากัด จํากัด ออโต จํากัด ลีสซิ่ง จํากัด

นางสุวรรณดี ขาวละออ X

นางยุถิกา สนธยานาวิน X

นางวรรณี อุบลเดชประชารักษ X

นายพิสิฐ เศรษโฐ X

นางสาวสมศรี  เกียรติชูสกุล X X

นายรณชัย จินวัฒนาภรณ X

นายอัครนันท ฐิตสิริวิทย X

นายโยชิตากะ อิวาโมะโตะ X

นายมาซามิ นาคามูระ X

นายสุทธิ กิตติวศิน X

หมายเหตุ 1 : TISCOHK = TISCO Securities Hong Kong Co., Ltd. TISCOGIH = TISCO Global Investment Holding Ltd.

                TISCOSG = TISCO Securities Singapore Pte. Ltd.

หมายเหตุ 2 : X = กรรมการ   
/1 นายวันชัย มโนสุทธิ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548
/2 นายศิวะพร ทรรทรานนท และนางอัญชลี บุนนาค ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และนายสุทัศน เรืองมานะมงคล ไดเขาเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548



แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)

24 กุมภาพันธ 2548

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

ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝาย
บริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน
                                                                                                                                                       

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
คณะกรรมการใหการอนุมัติแผนงาน 3 ปแบบตอเนื่องและแผนงบประมาณรายปที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 
ทั้งนี้แผนงบประมาณรายปไดถูกนํามาตั้งเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป เปาหมาย
เหลานี้จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติการ เพื่อและประเมินวาแผนการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผล
ประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอด
ขาย เปนตน)

  ใช   ไมใช
ไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทํา
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เนื่องจากเปาหมายถูกรางและเสนอโดยผูปฏิบัติการ จึงเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติ
การเห็นวาสามารถทําใหถึงเปาหมายได  ทั้งนี้ทางบริษัทยังไดพยายามปรับปรุงระบบจูงใจหรือผลตอบแทน
แกพนักงานโดยอิงจากผลงานและมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหระบบเปนไปตามแบบปฏิบัติที่ดีที่สุด                    
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1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
  ใช   ไมใช

บริษัทไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกมาใหคําปรึกษาในการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและมีประ
สิทธิภาพ  ซึ่งไดถูกนํามาใชตั้งแตป 2546

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวม
ทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคูมือปฏิบัติงานของ
พนักงาน(Compliance Manual)

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัด
ซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

  ใช   ไมใช
บริษัทมีหนวยงานควบคุมภายในเปนผูสอบทานนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติดังกลาวเพื่อความเหมาะ
สมอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบการปฏิบัติจริงวาสอดคลองกับ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติหรือไม เพื่อปองกันการทุจริตในการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจ
สอบใหกับผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
ความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายที่สําคัญของบริษัทในการสรางความภักดีของลูกคาในระยะยาว
เพื่อใหบริษัทเปนทางเลือกแรกของลูกคา ทั้งนี้บริษัทมีหนวยงานรับเร่ืองขอรองเรียนตาง ๆ กับลูกคาซึ่งอยู
ภายใตฝายกํากับ ที่เปนอิสระในการนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงโดยตรง
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา

โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอ
สวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยางสม่ําเสมอ

(1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

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

(3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                                     

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ

  มี   ไมมี
หนวยงานวางแผนและงบประมาณทําการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกทางดาน
กลยุทธและธุรกิจ ในขณะที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงทําการประเมินความเสี่ยงดานการเงินอยาง
สม่ําเสมอ อันครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานการระดมทุน           

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี   ไมมี

บริษัททําการวิเคราะหความเสี่ยงในธุรกิจตางๆเพื่อระบุหาเหตุการณตนเหตุของความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
แผนกลยุทธและแผนธุรกิจจะมีการทบทวนทุกๆ คร่ึงป ในขณะที่ความเสี่ยงในธุรกรรมตางๆ จะไดรับการ
วิเคราะหและรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการและระบบในการประเมินและรวบรวมความเสี่ยงทุกประเภทเปนรูปธรรม
อยางชัดเจนโดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  กําหนดมาตรการจัดการ
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และบริหารความเสี่ยงตามสภาวการณของธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในแตละป เพื่อบรรลุผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่ เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรที่กําหนดวิธีการและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน 
โดยสงใหพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม รวมท้ังกระตุนจิตสํานึกของพนักงานใหถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอตลอดจนมีการรายงานคาความเสี่ยงใหพนักงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อการบริหารความเสี่ยงเปน
ประจํา

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม

 ใช   ไมใช
บริษัทมีการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางปฎิบัติและขอจํากัดความเสี่ยง (guidelines and limits)
เปนรายวัน นอกจากนี้ยังมีคณะผูตรวจสอบท่ีเปนอิสระทําการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม
กระบวนการตางๆ ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา

แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ

                                                                                                                                                                     

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

    ใช   ไมใช
บริษัทมีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจและกําหนดวงเงินอํานาจอนุมัติไวอยางชัดเจนในการใหบุคคล
กระทําการแทนบริษัทในกิจการตางๆ  สวนการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทไดกําหนดอํานาจการอนุมัติไวเปน
ลายลักษณอักษรโดยมีการกระจายอํานาจตามลําดับขั้น

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

  ใช ไมใช
บริษัทมีการแบงแยกความรับผิดชอบในหนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสินใหแก สายธุรกิจที่รับผิดชอบ ฝายบัญชี และฝายการเงิน ตาม
ลําดับ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเฉพาะดาน เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อท่ีมีปญหา เพื่อพิจารณาควบคุมความเสี่ยง
ในดานตางๆ แยกตางหากจากเจาหนาที่สายธุรกิจ
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3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
สําหรับธุรกรรมที่บริษัททํากับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น
บริษัทไดพิจารณาโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก  ดังนั้นขั้นตอนการทําธุร
กรรมจะเปนขั้นตอนเดียวกับที่บริษัททํากับลูกคา โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสตามหลัก
การการกํากับดูแลกิจการที่ดี  หากกรรมการรายใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด กรรมการผูนั้นจะตองแจง
ใหคณะกรรมการทราบและงดแสดงความคิดเห็นรวมถึงงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน   
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

  ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis)
ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                      

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                     

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
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3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากขอมูลทางการเงิน
และขอมูลเพื่อการบริหารที่สําคัญซึ่งรายงานโดยฝายบริหารของบริษัทยอย  รวมทั้งมีการกําหนดเปา
หมายและทิศทางใหบริษัทยอยปฏิบัติดวย

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  ทั้งนี้ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี
บริษัทมอบหมายฝายกํากับทําหนาที่ดูแลเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆครบถวน โดย
ฝายกํากับจะสงเสริมใหทั้งสายธุรกิจและสายปฏิบัติการของบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ นอกจาก
นี้บริษัทยังแตงตั้งคณะทํางานกํากับและตรวจสอบ (Compliance and Audit Committee) เพื่อดูแล ให
คําแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับประเด็นดานการกํากับกิจการ และขอรองเรียนของลูกคา โดยไดรับ
การสนับสนุนจากฝายกฎหมายและฝายกํากับ

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายจึงไดมีการกําหนดนโยบายและคูมือปฏิบัติ
งานซึ่งผานการสอบทานโดยฝายควบคุมภายในและฝายกํากับ อีกทั้งมีฝายตรวจสอบภายในทําการตรวจ
สอบธุรกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับมาตรการแกไขนั้น
เมื่อตรวจพบวามีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย จะมีการรายงานใหคณะทํางานกํากับและตรวจสอบทราบ
เพื่อพิจารณาและดําเนินการแกไขมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีก และใหรายงานตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยไมชักชา
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

                                                                                                                                                                     

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
บริษัทมีการกําหนดแนวปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา คณะกรรมการบริหารโดยการมอบหมายของคณะ
กรรมการบริษัทเปนผูดูแลจัดการธุรกิจของบริษัท โดยมอบอํานาจการจัดการบางสวนใหแกผูบริหาร และ
ผูบริหารจะมีการนําเสนอขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ผูบริหารไดดําเนินการไปแลว รวมทั้ง
ขอมูลที่คณะกรรมการบริหารตองใชประกอบการตัดสินใจอยางครบถวนเปนประจําทุกเดือน โดยคณะ
กรรมการบริหารจะมีการนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรืออนุมัติทุกครั้ง

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม

  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7..…วัน   ไมใช
บริษัทจะนําสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตกรณีที่จําเปนเรงดวน เชน รายงานของทางการที่ตองราย
งานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่มีการประชุม ซึ่งบริษัทอาจไดรับรายงานดังกลาวกระชั้นชิดกับการ
ประชุม

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ  
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ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน

  ใช   ไมใช
บริษัทมีการบันทึกขอสังเกต ขอซักถาม ความเห็นและมติของกรรมการไวในรายงานการประชุมกรรมการ
ทุกครั้ง                                                                                                                                      

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
บริษัทไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่     รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

  ใช   ไมใช
คณะกรรมการบริษัทตอกย้ํานโยบายบริษัทใหยึดถือแนวนโยบายระมัดระวังอยางยิ่งเปนนโยบายหลัก
ของบัญชี
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม

อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                                                     

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ฝายบริหารมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายการดําเนินธุรกิจใหแกคณะ
กรรมการบริหารทุกเดือน และสรุปรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทุกเดือนและหารือกับฝายบริหารวาในกรณีที่ผลการดําเนินงานมีความ
แตกตางจากเปาหมายนั้น สาเหตุเกิดจากอะไร และรวมกันพิจารณาแนวทางแกไข ทั้งนี้ฝายบริหารจะมี
การพิจารณารวมกับพนักงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ การปรับปรุงแกไขจึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและ
ทันกาล

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
  ใช   ไมใช

ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไวสําหรับแตละกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน ตามรอบระยะเวลา 1 ป หรือ ทุกๆ 2 ป
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5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในเปนผูรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและเสนอแนะแนวทางแกไขตอผูบริหาร พรอมทั้งติดตามผลและนํา
เสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

  ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในจะทําการหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบพรอมกับแนวทางแกไข  โดยผลการตรวจสอบและคําตอบของฝายบริหารจะรายงานไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมในทันทีที่ทําได                                                         

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ ใชหรือไม

  ใช    ไมใช
ความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองไดมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่องและ
เปนระบบโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการสรุปรายงานตอคณะกรรมการบริษัทสม่ําเสมอ _

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

  มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทจะรายงานเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต คดีที่ฟองรองบริษัทเปนจําเลย และการ
กระทําที่ผิดปกติอื่นที่มีนัยสําคัญแกคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการ
ตรวจสอบติดตามผลพรอมใหคําเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบ
ดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทานดังนี้

1. ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางกฤษณา ธีระวุฒิ เปนกรรมการตรวจสอบ

3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน เปนกรรมการตรวจสอบ

ในระหวางป 2547 นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบตั้งแตวันที่
29 ตุลาคม 2547 และตอมาคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 แตงตั้งนางมณีมัย วุฒิธร
เนติรักษ เปนกรรมการตรวจสอบแทนนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ที่ลาออก

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบอยางมีอิสระ ไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูลจากผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ  โดย
มุงเนนใหบริษัทมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันไดแกการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย มีความโปรงใส ยุติธรรม เชื่อถือได สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีระบบการถวงดุลอํานาจ อันนํา
ไปสูประโยชนสูงสุด ไมเพียงแตผูถือหุน แตยังรวมถึงพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในป 2547  โดยกรรมการไดเขารวมประชุมทุก
ครั้ง และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินงวดหกเดือน และงบการเงินประจําปซึ่งราย
งานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การสอบทานรายงานผลการประเมินโดยผูสอบบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพของการตรวจสอบ
ภายใน และการประเมินธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวของกันและธุรกรรมที่มีลักษณะหรือเงื่อนไข
พิเศษแตกตางจากปกติ การประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพื่อรับทราบ
ผลการตรวจสอบ อุปสรรค และความรวมมือที่ไดรับจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตลอดจนการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชี

- การพิจารณาและรับรองแผนการตรวจสอบ กลยุทธและตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานประจําปของฝายดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- การประชุมรวมกับ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด ในการทบทวนการจัดอันดับความนาเชื่อถือของ
บริษัท
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- การพิจารณาหลักเกณฑและนโยบายในการคัดเลือกผูสอบบัญชี การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษัทและคาตอบแทนผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดแนะนําใหฝายตรวจสอบภายในทําการประเมินการกํากับดูแลกิจ
การของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ และตามหลักสากล
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อใหแนใจวา การปฏิบัติงานในแตละหนวยงานในบริษัทฯ
บรรลุเปาหมาย และเปนไปตามแผนธุรกิจและยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนธุรกิจประจําป รวมทั้งไดติดตาม
ความคืบหนาในการเตรียมความพรอมในการเปนธนาคารพาณิชยของบริษัทฯ ทั้งดานโครงสราง ระบบงาน และ
บุคลากร เปนระยะๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนกลไกการกํากับดูแลองคกร 
เพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอด
คลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทถูกตองตามที่ควรและเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตร
ฐานสากล  และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอกําหนดที่เกี่ยวของที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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