
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
รายงานประจาํปี 2556 

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
 



  
 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 

รายงานจากคณะกรรมการ A-1 

สว่นที� 1 การประกอบธุรกิจ  
 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ $-$ 
 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (-$ 
 3. ปัจจยัความเสี�ยง +-$ 
 4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 0-$ 
 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 4-$ 
 5. ข้อมลูทั�วไปและข้อมลูสาํคญัอื�น 5-$ 
สว่นที� 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 
 7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ?-$ 
 8. โครงสร้างการจดัการ A-$ 
 9. การกํากบัดแูลกิจการ C-$ 
 10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม $F-$ 
 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง $$-$ 
 $(. รายการระหวา่งกนั $(-$ 
สว่นที� 3    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 13.     ข้อมลูทางการเงินที�สําคญั 13-1 
 14.     การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 14-1
  

เอกสารแนบ  1 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร A 1-1 
เอกสารแนบ  2 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร A 2-1 
เอกสารแนบ + รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกํากบัดแูล การปฏบิตัิงานของธนาคาร  A 3-1 
เอกสารแนบ 0 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ A 4-1 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน A 5-1 
เอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงิน และ A 6-1 
  รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและงบการเงิน 
 



 

  
 

A-1 

รายงานจากคณะกรรมการ 

 
ในปี 	

� เศรษฐกิจไทยค่อนข้างผันผวนและชะลอตวัลง โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 	.� จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะได้รับแรงส่งทาง

เศรษฐกิจที.แข็งแกร่งจากปีก่อนหน้า ทั 0งนี 0 ภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากหนี 0สินภาคครัวเรือนที.เพิ.มสงูขึ 0น ความไม่สมดลุของภาคเศรษฐกิจหลกั 
ซึ.งเป็นผลสืบเนื.องจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยภาคการบริโภคภายในประเทศชะลอ
ตวัอยา่งตอ่เนื.อง ตามความเชื.อมั.นของผู้บริโภคที.ลดลง กอปรกับความล่าช้าของการลงทนุจากทั 0งภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี 0 อตัราแลกเปลี.ยน
เงินตราตา่งประเทศผนัผวนอยา่งมาก ทา่มกลางแรงกดดนัของกระแสเงินทนุไหลออก ซึ.งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคาร
กลางสหรัฐ  ทําให้คา่เงินบาท ณ สิ 0นปี ออ่นคา่ลงมากกวา่ร้อยละ <= เมื.อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 ในปีนี 0 ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เริ.มต้นอย่างแข็งแกร่งในทกุด้าน ส่งผลให้อตัราการเติบโตเพิ.มขึ 0นอย่างโดดเด่น  ธุรกิจ
สินเชื.อเช่าซื 0อรถยนต์ได้รับอานิสงค์จากยอดจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศที.ยงัคงอยู่ในระดบัที.สงู เป็นผลจากการยอดการส่งมอบรถยนต์คงค้าง
จากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื.อประโยชน์จากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเริ.มอ่อนตวัลง
และความไม่สมดลุทางเศรษฐกิจได้ก่อตวัขึ 0นแทนที. ผนวกกับแรงกดดนัจากความขัดแย้งทางการเมืองที.เพิ.มขึ 0นจากการชุมนมุในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้ธุรกิจของธนาคารทิสโก้ประสบกับการชะลอตัวอย่างรุนแรงจนถึงสิ 0นปี  ท่ามกลางภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ กําไรสทุธิของธนาคารทิสโก้เพิ.มขึ 0นร้อยละ @ อยูท่ี. 	,BCC ล้านบาท และสินเชื.อเติบโตมากกว่าร้อยละ <C ซึ.งการเติบโตได้รับแรงสนับสนนุ
จากฐานะเงินกองทนุที.แข็งแกร่งและสภาพคลอ่งสว่นเกินที.มีอยูอ่ยา่งเพียงพอ ในชว่งปีที.ผ่านมา ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ.มทนุ ส่งผลให้
ฐานะเงินกองทนุของธนาคารทิสโก้แข็งแกร่งขึ 0นด้วยอตัราเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี.ยงมากกวา่ร้อยละ <D 

กลยทุธ์ของกลุม่ทิสโก้ยงัคงมุง่เน้นการขยายบริการทางการเงินแก่ลกูค้า D กลุม่ธุรกิจ ได้แก่ สายงานกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย (Retail Banking) 
สายงานกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) และ สายงานจดัการธนบดีและจดัการกองทนุ (Wealth & Asset Management) พร้อมกับรักษา
มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที.ดีและมีความซื.อตรง    

ตลอดหลายปีที.ผ่านมา สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย เติบโตได้อยา่งโดดเดน่ ทั 0งในธุรกิจหลกัจากสินเชื.อเชา่ซื 0อและธุรกิจใหมอื่.นๆ รวมถึง 
ธุรกิจนายหน้าประกันภยั (Bancassurance) และธุรกิจสินเชื.อเพื.อการอปุโภคบริโภค (Consumer Finance) ธนาคารได้ขยายช่องทางและพื 0นที.
ให้บริการผ่านสาขาสํานกัอํานวยสินเชื.อและสาขาธนาคารครอบคลมุทกุภมิูภาคทั.วทั 0งประเทศ  ในขณะที.แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตวัลงและความไม่
แน่นอนเพิ.มสงูขึ 0น สายงานกลุ่มลกูค้ารายย่อยจะมุ่งเน้นด้านการเติบโตอย่างมีคณุภาพและสร้างความพึงพอใจของลกูค้า โดยยงัคงรักษาคณุภาพ
สินทรัพย์ที.ดีไว้ ธุรกิจสายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท ยงัคงขยายตวัอยา่งตอ่เนื.อง ด้วยพอร์ตสินเชื.อที.เติบโตสงูกวา่ร้อยละ 	D โดยมุง่เน้นการขยายตวัใน
ธุรกิจสินเชื.อโครงการ บริการด้านที.ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจสินเชื.อเพื.อการซื 0อสินทรัพย์สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วย
ความพยายามที.จะจดัสรรแนวทางการตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าเชิงรุก จึงสามารถสร้างผลตอบแทนในการสร้างฐานธุรกิจให้กับสายงาน
กลุ่มลกูค้าบรรษัทอย่างต่อเนื.อง ซึ.งสนับสนนุการเติบโตในอนาคตแม้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที.ไม่เอื 0ออํานวย ด้านสายงานธนบดีจดัสรรการ
ให้บริการอยา่งครบวงจรแก่ลกูค้าธนบดี โดยให้ความสําคญัตอ่การให้คําแนะนําและบริการด้านการลงทนุที.เต็มไปด้วยคณุภาพ 

ธนาคารทิสโก้ยึดมั.นในมาตรการกํากับดูแลกิจการที.เข้มแข็งของกลุ่มทิสโก้ในทุกระดับภายในองค์กร  โดยกลุ่มบริษัททิสโก้ได้รับ
ประกาศนียบตัรสําหรับนโยบายต่อต้านทจุริตและผ่านการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์จาก "โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุริต" (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และยงัได้รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity 
Awards) ประจําปี 	


 จากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื.อเป็นเกียรติแก่องค์กรชั 0นนํา ทั 0งจากภาครัฐและ
เอกชน ในด้านความโปร่งใสและการกํากบัดแูลกิจการที.ดี  นอกจากนี 0 กลุ่มทิสโก้ยงัได้รับรางวลั “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดี
เยี.ยม” (Top Corporate Governance Report Awards) จากการประกาศรางวลั SET Awards 2013 ติดตอ่กนัเป็นปีที.สามอีกด้วย   

ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั.งยืน กลุ่มทิสโก้ได้ดําเนินการปรับปรุงแบรนด์ในปี 	

� เพื.อปรับปรุงภาพลกัษณ์องค์กรให้ทนัสมัย เพื.อ
ดงึดดูลกูค้าในวงกว้าง และเพิ.มการรับรู้และการเข้าถึงได้แก่คนภายนอก   วิสยัทศัน์องค์กรรูปแบบใหมส่ร้างขึ 0นภายใต้แนวคิดที.เรียบงา่ยที.วา่ “โอกาส 
สร้างได้” กลุม่ทิสโก้ต้องการเปลี.ยนจดุยืนใหม ่เพื.อเป็นตวัแทนขององค์กรที.มีความเชี.ยวชาญในการสร้างโอกาสและให้คําแนะนําแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียทกุสว่นเพื.อนําพาไปสูอ่นาคตที.ดีขึ 0น โดยมีภาพลกัษณ์ใหมท่ี.น่าจดจําอย่าง ตราสญัลกัษณ์ “วงแหวนแห่งโอกาส”  ทั 0งนี 0 กลุ่มทิสโก้จึงตั 0งเป้าที.จะ
เป็นสญัลกัษณ์ของโอกาสในสงัคมไทยในอนาคต 

การพฒันาองค์กรอีกด้านที.สําคญั คือ การพฒันากลุ่มทิสโก้ให้เป็นองค์กรแห่งความสขุ ผ่านช่องทางของทรัพยากรบุคคล กลุ่มทิสโก้เชื.อ
วา่ทรัพยากรบคุคลคือทรัพยากรที.มีคณุคา่มากที.สดุในองค์กร จึงยึดมั.นเป็นอย่างยิ.งในการสนับสนนุการสร้างความสมัพนัธ์ที.ดีของพนักงานจากทกุ



 

  
 

A-2 

ตําแหน่งและทกุระดบั รวมถึงสร้างวฒันธรรมองค์กรที.แข็งแกร่งที.กระตุ้นให้พนกังานดงึความสามารถเฉพาะตวัและการทํางานเป็นทีมมาใช้ร่วมกนัใน
การทํางานได้เป็นอย่างดี  การสนับสนนุหน่วยงาน Employee Relations ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสํานึกรักองค์กรและสร้างพื 0นฐานการเป็น
องค์กรแหง่ความสขุ  อีกทั 0ง โครงการพฒันาความเชี.ยวชาญของพนักงานได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื.องในพนักงานทกุระดบั  ด้วยความมุ่งมั.นของ
กลุ่มทิสโก้ที.ผ่านมาโดยตลอด ส่งผลให้พนักงานมีความยึดมั.นกับองค์กรในระดับที.สงูมาก ทําให้กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัล “นายจ้างดีเด่น ประจําปี 
2556” โดยบริษัท Aon Hewitt เพื.อเป็นเกียรติคณุแหง่ความสําเร็จทางด้านการพฒันาทรัพยากรบคุลล 

สําหรับการดําเนินกิจกรรมเพื.อสงัคมนั 0น กลุ่มทิสโก้จดัตั 0งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื.อมอบโอกาสแก่สงัคม เน้นยํ 0าเรื.องการ
พฒันาทางด้านการศึกษาและการให้ความรู้ทางการเงินต่อสังคม  ในปี 	

� กลุ่มทิสโก้สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื.อง ผ่านทางการให้
ทนุการศกึษาแก่เด็กด้อยโอกาส การพฒันาศกัยภาพครู และสนับสนนุการสร้างโรงเรียนและมอบอปุกรณ์ทางการศึกษา ด้านการให้ความรู้ทางการ
เงินตอ่สงัคม กลุม่ทิสโก้ได้จดัโครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” เป็นเวลา 
 วนั สําหรับนกัเรียนระดบัชั 0นมธัยมศกึษาจํานวน B= คนจากทั.ว
ประเทศ เพื.อให้โอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเงินและสนบัสนนุให้เยาวชนรู้จกัคิดหาวิธีที.จะเป็นรากฐานไปสู่ความยั.งยืนทางการเงินแก่สงัคม ซึ.งการ
เรียนการสอนนี 0 จดัทําโดยอาสาสมคัรจากพนกังานกลุม่ทิสโก้ เพื.อสนับสนนุการมีจิตอาสาภายในองค์กร  นอกจากนี 0 ความรับผิดชอบต่อสงัคมได้มี
การปลกูฝังเข้าไปในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ตั 0งแตจ่ริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การดแูลรักษาสิ.งแวดล้อม และการชว่ยเหลือสงัคม เป็นต้น 

สําหรับปี 	

C นบัเป็นอีกปีที.เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกบัความท้าทาย ทา่มกลางความผันผวนสงูจากปัจจยัหลายด้าน โดยแนวโน้มการ
เติบโตอยูใ่นระดบัที.ไมเ่อื 0ออํานวย ซึ.งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองที.จะ
เกิดขึ 0น  อยา่งไรก็ดี ด้วยพื 0นฐานทางเศรษฐกิจที.แข็งแกร่งของประเทศ ผนวกกบัภาคการเงินการธนาคารที.มั.นคงจะช่วยรองรับความผันผวนระยะสั 0น
หรือสถานการณ์การเมืองที.ยืดเยื 0อออกไปได้   ด้วยความท้าทายดงักล่าว กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการบริหารที.จะเพิ.มความระมดัระวังและเน้น
คณุภาพของสินทรัพย์มากยิ.งขึ 0น ตลอดจนเน้นยํ 0าในการสร้างรากฐานความมั.นคงจากภายในองค์กรสําหรับการเติบโตในอนาคต 

ในโอกาสนี 0 คณะกรรมการขอขอบคณุลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ถือหุ้นที.ได้ให้การสนับสนนุบริษัทและผลกัดนัให้กลุ่มทิสโก้ฝ่าฟัน
ความท้าทายมาโดยตลอดอีกทั 0งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนในความตั 0งใจและทุ่มเทที.มีให้แก่กลุ่มทิสโก้เพื.อนําความก้าวหน้ามาสู้
กลุม่ทิสโก้สืบตอ่ไป 

          คณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 1 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเป็นมาของธนาคาร และการเปล่ียนแปลงและพฒันาที่สาํคัญ 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ได้ปรับสถานะจากบริษัทเงินทนุ ซึง่เดิมช่ือบริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“บง.ทิสโก้”) ก่อตัง้ขึน้ใน

ปี 2512 โดยมีผู้ ร่วมก่อตัง้คือ (1) Bankers Trust New York Corporation ถือหุ้นร้อยละ 60 (2) Bancom Development Corporation ถือหุ้นร้อย
ละ 20 และ (3) ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 20 โดยประกอบธรุกิจเงินทนุหลกัทรัพย์และให้บริการวาณิชธนกิจเเห่งแรกในประเทศไทย ต่อมา
ในปี 2515 มีการเปล่ียนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ The Dai Ichi Kangyo Bank Ltd. (ซึง่ต่อมาได้ช่ือว่า Mizuho Corporate Bank Ltd.) ได้เข้า
ซือ้หุ้นของบง.ทิสโก้ทัง้หมดจาก Bancom Development Corporation ในปี 2517 บง.ทิสโก้ได้ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยค้า จํากดั ขึน้เพ่ือประกอบ
ธรุกิจนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ และในปี 2526 บง.ทิสโก้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ต่อมาในปี 2539 บง.ทิสโก้
ได้ควบรวมกิจการของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยค้า จํากดั เข้ามา เพ่ือรวมธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีกระจายอยู่ในสองบริษัทให้มาอยู่ภายใต้การจดัการของ
บริษัทเดียว โดยจดัตัง้เป็นบริษัทใหม่ขึน้และใช้ช่ือเดิมว่า “บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั (มหาชน)” (“บงล. ทิสโก้”) ต่อมาในปี 2541 ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกําหนดให้แยกธุรกิจเงินทนุและธุรกิจหลกัทรัพย์ออกจากกนั บงล.ทิสโก้จึงได้แยกสองธุรกิจนีอ้อกจากกนัและ
ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั ขึน้เพ่ือรับโอนธรุกิจหลกัทรัพย์จากบงล.ทิสโก้ทัง้หมด 

ในปี 2542 บง.ทิสโก้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัให้เข้าร่วมโครงการช่วยเพ่ิมเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 โดยบง.ทิสโก้เสนอขายหุ้น
บริุมสิทธิทัง้หมดจํานวน 600 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 6,000 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการคลงัเป็นจํานวน 300 ล้านหุ้น 
มลูค่า 3,000 ล้านบาท และให้กับนกัลงทุนสมทบ 300 ล้านหุ้น มลูค่า 3,000 ล้านบาท ผลจากการเพ่ิมทุนครัง้นัน้ ทําให้สดัส่วนของ Banker 
Trust ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ลดลงจากประมาณร้อยละ 52 เหลือร้อยละ 7.44 ในขณะท่ีกระทรวงการคลงัเข้ามามีสดัส่วนในการถือหุ้นบง.ทิสโก้
เป็นร้อยละ 42.84 และในส่วนของกระทรวงการคลงัได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดเปล่ียนมือได้ (Warrants) อายุ 3 ปี เพ่ือใช้ซือ้หุ้น
บริุมสิทธิของบง.ทิสโก้ท่ีกระทรวงการคลงัถือครองให้กบันกัลงทนุสมทบ และภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบกําหนดไป เม่ือวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2545 ซึ่งมีผู้ ใช้สิทธิเป็นจํานวนมากจนทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลงัลดลงเหลือ 319,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.05 
ของหุ้นทัง้หมดของบง.ทิสโก้ 

ในปี 2548 บง.ทิสโก้เป็นสถาบนัการเงินแห่งแรกท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลงั นบั
จากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพฒันาสถาบนัการเงินเพ่ือปฏิรูประบบสถาบนัการเงินไทยในเดือนตลุาคม 2547 โดยได้เปล่ียน
ช่ือเป็น ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) และได้เร่ิมประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา 

ในปี 2550 ธนาคารได้ดําเนินการจดัตัง้กลุม่ธรุกิจการเงินตามท่ีได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบ
รวมกลุม่ (Consolidated Supervision) เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2550 โดยมีธนาคารเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ซึง่การจดักลุ่มธุรกิจการเงินนีเ้อือ้
ต่อธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และการจดัการเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงธนาคารยงัสามารถดําเนินธุรกิจและดํารง
นโยบายจ่ายเงินปันผลได้ตามแผนงานท่ีธนาคารได้วางไว้ 

หลงัจากพระราชบญัญติัธรุกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 ธนาคารได้ย่ืนขออนมุติัการจดัตัง้กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินโดยมีบริษัทโฮลดิง้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มแทนธนาคารทิสโก้กบัธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2551 ธนาคาร
ได้จดัตัง้บริษัทโฮลดิง้โดยใช้ช่ือว่า บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารทิสโก้จะดําเนินการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมด และหุ้นในบริษัท โตเกียว ลี
สซ่ิง (ไทยแลนด์) จํากดั  ให้กบับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารจะประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว และ
ไม่ถือหุ้นของบริษัทย่อยใดๆ ในกลุม่ธรุกิจทางการเงินทิสโก้ 

ในปี 2552 แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิส
โก้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย โดยบริษัทสามารถทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ได้ร้อยละ 99.51 ของจํานวนหลกัทรัพย์ท่ี
ออกแล้วทัง้หมด และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2552  ขณะเดียวกนั 
ธนาคารได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเดือน
พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้กบัผู้
ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ การเสนอหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้ในการให้
บริษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้อยละ 100 และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ท่ียงัมิได้ทําการแลกเปล่ียนหุ้นของ
ธนาคารกบัหุ้นของบริษัท โดยมีระยะเวลาเสนอขายรวม12 เดือน โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 และสิน้สดุในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2553  ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ได้จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิครบทัง้จํานวน ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร  
ทิสโก้เพ่ิมขึน้เป็น 8,192 ล้านบาท ปัจจบุนั บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีออกแล้วทัง้หมด       
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1.2 การประกอบธุรกจิของธนาคาร 

ภายหลงัแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ ธนาคารทิสโก้เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นกลุม่ทิสโก้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ของธนาคาร มีดงันี ้
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ดอกเบีย้ 11,557 127.4 14,206 133.4 17,919  144.3  
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (5,261) (58.0) (7,872) (73.9) (9,885) (79.6)  
รวมรายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 6,296 69.4 6,334 59.5 8,034  64.7  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,614 17.8 2,495 23.4  3,294   26.5  
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (61) (0.7) (73) (0.7) (77)  (0.6)  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ 1,553 17.1 2,422 22.8  3,217   25.9  
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 1,224 13.5 1,890 17.8 1,165  9.4  
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,073 100.0 10,646 100.0 12,416  100.0  
 
1.4 ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร 

เพ่ือให้กลยทุธ์และแผนธรุกิจของธนาคารเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลยทุธ์ของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารมีการวางแผนกลยทุธ์และแผน
ธรุกิจตามแนวทางท่ีกําหนดโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้   

วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกจิขององค์กร (Mission) และค่านิยม (Value) ขององค์กร 

เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีเป็นหนึ่งเดียวกนัของทัง้กลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิสโก้กําหนดให้มีการวางวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) และคณุค่า (Value) ขององค์กรไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร วิสยัทศัน์เป็นตวักําหนดภาพความมุ่งหวงัสงูสดุท่ีองค์กรต้องการ
จะบรรลุพันธกิจเป็นการกําหนดภารกิจและหลักปฏิบติัท่ีองค์กรจะยึดถือในการดําเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือหลกัการร่วมกันท่ีผู้บริหารและ
พนกังานจะนํามาใช้ในการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 
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วิสยัทศัน์ขององค์กร คือ “สรรค์สร้างโอกาสชาญฉลาดเพ่ือคณุ” 

พนัธกิจขององค์กร   คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งการเติบโตอย่างมีคณุภาพ ท่ีมุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภณัฑ์การเงินอนัมีคณุค่าให้กบัลกูค้า
ด้วยความเช่ียวชาญอย่างเป็นผู้ นําและมืออาชีพ ทิสโก้มุ่งมั่นท่ีจะขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพืน้ท่ี โดยให้
ความสําคญักบัการริเร่ิมการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์การเงินใหม่ๆ  และการให้คําแนะนําท่ีสรรสร้างโอกาสทางการเงินของลกูค้าในทกุช่วงของชีวิต 
การพฒันาบคุคลากรอย่างต่อเน่ืองและการลงทนุในเทคโนโลยีชัน้นําคือหวัใจของบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ของเรา ทิสโก้ยงัยึดมัน่ใน
วฒันธรรมองค์กรท่ีซ่ือสตัย์ ยติุธรรม และโปร่งใส เพ่ือสร้างสรรค์คณุคา่อย่างยัง่ยืนเพ่ือลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และสงัคม” 

คา่นิยมขององค์กร   กลุม่ทิสโก้มีคา่นิยมองค์กรซึง่ถือเป็นหวัใจสําคญัของการให้บริการแก่ลกูค้า และเป็นคณุค่าท่ีมุ่งปลกูฝังแก่พนกังาน
ทกุคน เพ่ือพฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้าง ทศันคติของการทํางานอย่างมืออาชีพ คา่นิยมท่ีทิสโก้ให้ความสําคญั ได้แก่ 

1) เช่ียวชาญอย่างผู้นํา  บคุลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ให้มีขีดความสามารถและทกัษะท่ีโดด
เดน่ สะท้อนความเป็นผู้ นําในด้านคณุภาพบริการเพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

2) สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ  สานความสมัพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความ
ชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบติังานท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้วางใจ เน้นความพงึพอใจและความสําเร็จ
ของลกูค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

3) ซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม พนักงานทุกคนของทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบติังานและการให้บริการแก่ลกูค้า 

4) ลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า นําเสนอ
แนวคิดและพฒันาวิธีการท่ีเหมาะสม 

5) ความคดิสร้างสรรค์ ความเช่ียวชาญของทิสโก้ไม่ได้มาจากความรู้จริง ประสบการณ์และความชํานาญเท่านัน้ แต่ยัง
ผสมผสานในสว่นของความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเช่ือว่าคําแนะนําต่างๆ ท่ีมอบให้แก่ลกูค้า ต้องมีทัง้
ความถูกต้อง ความหลากหลาย และความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมอง สร้างทางเลือกในการ
บริหารจดัการตา่งๆ เก่ียวกบัการเงินได้  

6) การให้คาํแนะนํา บุคคลากรของทิสโก้มีความเช่ียวชาญด้านการเงิน ดงันัน้จึงปรารถนาท่ีจะแนะนํา วางแผน จัดการ 
ด้านการเงิน ให้กับผู้ อ่ืน ด้วยบุคลิกท่ีเป็นกันเองและเปิดกว้าง ทําให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า ซึง่เปรียบเสมือนเพ่ือนสนิทท่ีต้องดแูล ดงันัน้ คําแนะนําต่างๆ ท่ีลกูค้าได้รับ 
จงึบรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การกาํหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan and Strategy Map)  

ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กลุ่มทิสโก้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และ
การเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีย้ังพิจารณาถึงปัจจัยภายในอ่ืนๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเส่ียง ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสําคญัต่างๆ ท่ีต้องเร่งปฏิบติั (Priority Issue) โดยผู้บริหารจะนําปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และจดัทําแผนกลยทุธ์องค์กร (Corporate Strategy 
Map) ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ (Vision) ขององค์กร  

ในการนํากลยทุธ์มาใช้ปฏิบติั กลุม่ทิสโก้ได้นําเอาเทคนิค Balanced Scorecard มาใช้ในการสร้างความสมดลุของกลยทุธ์ใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการทํางานภายใน และด้านการเรียนรู้ โดยมีการกําหนดตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) 
ของแต่ละสายธุรกิจ อนัจะเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีกําหนดผลตอบแทนของพนกังานตามผลการ
ปฏิบติังาน โดยมีการติดตามผลงานอย่างสม่ําเสมอ (Performance Dashboard) 

แผนกลยุทธ์องค์กร 

เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายขององค์กรตามวิสยัทศัน์และภารกิจท่ีวางไว้นัน้ กลุ่มทิสโก้มีการกําหนดแผนกลยทุธ์
องค์กรไว้โดยมีประเดน็ท่ีมุ่งเน้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. การให้บริการและนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั โดยกลุ่มทิสโก้ได้ปรับโครงสร้างทาง
ธรุกิจเป็นการรวมศนูย์ท่ีลกูค้า (Client Centric)  
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2. การขยายช่องทางการจําหน่าย ทีมขาย รวมทัง้การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเข้าถึงลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ และ
นําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของลกูค้า เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

3. การพฒันาผลิตภณัฑ์คณุภาพ เพ่ือนําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสดุให้กับลกูค้าอย่างครบวงจร รวมทัง้มุ่งเน้นการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน และปรับปรุงระบบการทํางานให้เป็นระบบอตัโนมติั เพ่ือรองรับปริมาณธุรกรรมและเครือข่ายการบริการท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ 

4. การสร้างและส่ือสารแบรนด์ (Branding) และรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร เพ่ือส่งเสริมให้ผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มทิสโก้
เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย รวมถึงการประสานความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างบริษัทในกลุ่ม และการนําระบบลกูค้าสมัพนัธ์มา
ใช้ (Customer Relationship Management) เพ่ือขยายโอกาสทางธรุกิจ และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า  

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนญุาตประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านสํานกังาน
ใหญ่ของธนาคาร และสาขาของธนาคารซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีสาขาท่ีตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและภมิูภาคทัง้สิน้ 52 แห่ง ดงันี ้ 

 

เขตพืน้ที่  สาขา 

กรุงเทพมหานคร : สาทร รัตนาธิเบศร์ ศรีนครินทร์ รังสิต เพชรบุรีตัดใหม่ เซ็นทรัลเวิลด์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ดิโอลด์สยาม   
อาคารภคินทร์ เซ็นทรัลแจ้งวฒันะ ซีคอนสแควร์ เยาวราช สยามพารากอน เซ็นทรัลพระราม 3 เดอะมอลล์
บางแค วรจกัร เซ็นทรัลป่ินเกล้า เดอะมอลล์ท่าพระ เซ็นทรัลบางนา เดอะมอลล์บางกะปิ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
เซน็ทรัลรามอินทรา เซน็ทรัลลาดพร้าว เกตเวย์เอกมยั ราชวงศ์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และซีคอน บางแค 

ปริมณฑล : นครปฐม สมทุรสาคร 

ภาคกลาง : อยธุยา สระบรีุ ชลบรีุ ระยอง ราชบรีุ จนัทบรีุ พทัยา และศรีราชา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา เทสโก้โลตสัโคราช ขอนแก่น อดุรธานี อบุลราชธานี และสริุนทร์  

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ พิษณโุลก และนครสวรรค์ 

ภาคใต้ : ภเูก็ต สงขลา สรุาษฎร์ธานี ตรัง รัษฏาภเูก็ต และกระบ่ี   

2.1 ลักษณะบริการ 

  
 ภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้ น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ 6 กลุ่ม
ดงัต่อไปนี ้1) ธุรกิจบริการธนกิจลกูค้ารายย่อย   2) ธุรกิจบริการลกูค้าธนบดีธนกิจ 3) ธุรกิจบริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 4)  ธุรกิจบริการสินเช่ือ
ธรุกิจขนาดกลาง 5) บริการธรุกิจจดัการการเงิน และ 6) บริหารเงินและการลงทนุ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดงันี ้

1. ธุรกจิบริการธนกจิลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) 

ธรุกิจบริการธนกิจลกูค้ารายย่อย ให้บริการ 3 ประเภทดงันี ้

1.1 บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Loans) 

บริการสินเช่ือรายย่อย เป็นการให้สินเช่ือกับกลุ่มลกูค้ารายย่อยทัง้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทัง้นี ้บริการสินเช่ือรายย่อยมีวตัถุประสงค์ในการให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นหลกั โดยแบ่งประเภทสินเช่ือรายย่อย
ตามวตัถปุระสงค์ของการกู้ ยืมได้ดงันี ้

 สินเช่ือเช่าซือ้ 

สินเช่ือเช่าซือ้ เป็นการให้บริการกู้ ยืมเพ่ือเช่าซือ้ทรัพย์สิน ซึ่งผู้ เช่าซือ้ต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินตามท่ีธนาคาร และ/หรือบริษัทกําหนด และผ่อนชําระคา่งวดเป็นจํานวนเท่าๆ กนัตลอดอายขุองสญัญาเช่าซือ้ โดยในระหว่าง
การผ่อนชําระธนาคาร และ/หรือบริษัทยงัคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้ เช่าซือ้จะผ่อนชําระเงินกู้ครบถ้วน อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1-7 ปี และมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีตามอตัราตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญา 

ธนาคารให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้สําหรับรถยนต์ทุกชนิดทัง้ใหม่และเก่า และรถจกัรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นัง่ รถยนต์
เอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้สําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ระบบดิจิตอล 
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ และเคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น 

สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์เป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของธนาคารท่ีมีการเติบโตต่อเน่ืองมาตลอด โดยมีอตัราการเติบโตของเงินให้
สินเช่ือสงูถึงร้อยละ 15.3 จาก 154,049.32ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็น 177,565.16 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 

 



 
ส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
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ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ 

สินเช่ือเช่าซือ้ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2554  
(ล้านบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555  

(ล้านบาท) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556  

(ล้านบาท) 

อัตราการเตบิโต 
(ร้อยละ) 

 รถยนต์  119,516.90 154,049.32 177,565.16 15.3 
 

ปี 2556 ธนาคารทิสโก้ ให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ย่ีห้อฟอร์ดร้อยละ 24.7 มาสด้าร้อยละ 16.6 อีซูซุร้อยละ 17.0 โตโยต้าร้อย
ละ 9.6 และย่ีห้ออ่ืนๆ เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 32.1 ของยอดการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ทัง้หมด และมีสดัส่วนการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์
ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉล่ียร้อยละ 80 ต่อ 20 ในปี 2556 ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นท่ีจะขยายธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ต่อไป เน่ืองจากความ
ต้องการสินเช่ือประเภทนีย้งัคงมีอยู่สงูและการขยายตวัยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และเน้นการบริการท่ีมีคณุภาพและนําเสนอบริการท่ี
หลากหลาย มากกว่าท่ีจะเน้นการแข่งขนัด้านราคา ทัง้นี ้การกําหนดอตัราดอกเบีย้การให้กู้ ยืมยงัคงใกล้เคียงกบัอตัราตลาด โดยจะ
กําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

 สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค 

สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค ให้บริการสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคตามความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นสินเช่ือท่ีมีอตัราผลตอบแทนหลงั
ปรับค่าความเส่ียง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ท่ียอมรับได้ สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 
สินเช่ือเพ่ือการเคหะ และสินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  

สินเช่ือเพื่อการเคหะ เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้าท่ีต้องการซือ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออยู่อาศัย รวมถึงสินเช่ือ
เอนกประสงค์เพ่ือการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินโดยใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั ซึง่สินเช่ือเพ่ือการเคหะมีอายตุัง้แต่ 3–30 ปี 
และมีหลกัประกนัเตม็วงเงิน อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวัตามภาวะตลาด หรือแบบผสมท่ีมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีในช่วง 1–
3 ปีแรกของการกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สินเช่ือเพ่ือการเคหะมีจํานวน 1,428.19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกบัสินเช่ือเพ่ือ
การเคหะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีมีจํานวน 1,455.60 ล้านบาท โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการให้สินเช่ือแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือนําไปใช้ในวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น สินเช่ือส่วน
บคุคล สินเช่ือจํานําทะเบียนรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และสินเช่ือเอนกประสงค์เพ่ือสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยอายุ
ของเงินให้สินเช่ืออยู่ระหว่าง 6-60 เดือน ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของลกัษณะการใช้เงินและความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า 
สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีโดดเด่นของธนาคาร คือ บริการสินเช่ือจํานําทะเบียนรถยนต์เพ่ือการอปุโภคบริโภค  ภายใต้แบรนด์ 
“ทิสโก้ ออโต้ แคช” ซึง่เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์สําหรับเจ้าของรถท่ีต้องการใช้วงเงินเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีจดุเด่นคือ 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียนรถยนต์ ลกูค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติ และให้อตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่าสินเช่ือบคุคลทัว่ไปซึง่ ลกูค้า
สามารถติดตามข่าวสารข้อมลูของ ทิสโก้ ออโต้ แคชผ่านทาง เวปไซต์ www.tiscoautocash.com นอกจากนี ้เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ให้กบัลกูค้าในการเข้าถึงบริการมากย่ิงขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคมีจํานวน 16,118.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกบั
สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีมีจํานวน 14,387.17 ล้านบาท 

 
ตารางแสดงรายละเอียดสินเช่ือรายย่อย 

สินเช่ือรายย่อย 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2554 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2555 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556 
อัตราการ 
เตบิโต 

(ร้อยละ) ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 สินเช่ือเช่าซือ้  119,516.90  89.4 154,049.32  90.7 177,565.16 91.0 15.3 
 สินเช่ือเพ่ือการเคหะ      1,366.69  1.1    1,455.60  0.9 1,428.19  0.7 (1.9) 
 สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค  12,752.49 9.5   14,387.17  8.5 16,118.86 8.3 12.0 
 รวม  133,636.08 100.0 169,892.09 100.0 195,112.21 100.0 14.8 

 



 
ส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
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กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาํหน่าย 

สําหรับธรุกิจสินเช่ือรายย่อย ธนาคารให้บริการสินเช่ือรายย่อยผ่านสํานกังานใหญ่ และสาขาของธนาคาร  โดยธนาคารมีฐาน
ลกูค้าท่ีมัน่คงผ่านตวัแทนจําหน่าย (Dealer) ซึง่ลกูค้าผู้ เช่าซือ้สว่นใหญ่เป็นบคุคลธรรมดาท่ีมีรายได้ประจํา และมีประวติัการชําระเงินท่ีดี 

สําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคซึ่งดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้เน้นการให้บริการกับฐานลูกค้าเดิมท่ีใช้บริการ
สินเช่ือเช่าซือ้กบัธนาคาร ซึง่มีประวติัการชําระเงินท่ีดีและมีความสามารถในการชําระคืนหนีอ้ย่างเพียงพอ 

1.2 บริการเงนิฝากรายย่อย (Retail Deposit) 

ธนาคารทิสโก้ได้มีการระดมเงินออมโดยการให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจํา รวมถึงบริการด้านการเงินท่ีเก่ียวข้อง เช่น การออกแคชเชียร์เช็คและเช็คส่วนบคุคล การเรียกเก็บเช็ค และบริการเงินโอน โดย
ธนาคารได้เปิดให้บริการดงักล่าว ทัง้ท่ีสํานกังานใหญ่ และสาขาของธนาคารทกุแห่ง ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้เน้นการทําตลาดผลิตภณัฑ์ด้านเงิน
ฝากและการลงทนุอย่างครบวงจร  โดยนําเสนอผลิตภณัฑ์เงินฝากท่ีให้ผลตอบแทนสงูเม่ือเทียบบญัชีเงินฝากทัว่ไป และมีสภาพคล่องในการเบิกเงิน
สงู เช่น เงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ (Diamond Savings) ท่ีเน้นลกูค้ากลุ่มท่ีมีเงินออมมากกว่า 1 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางด้านบญัชี 
และเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์สําหรับลกูค้ากลุ่มท่ีมีเงินออมไม่เกิน 1 ล้านบาท ตลอดจนการเสนอรายการส่งเสริมการขายสําหรับเงินฝากประจํา
ระยะสัน้ถึงระยะกลางอย่างต่อเน่ือง โดยธนาคารได้ออกแคมเปญส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีสําหรับผลิตภณัฑ์ออมทรัพย์ ภายใต้ช่ือ "TISCO 
เงินฝากประจําพิเศษ 8 เดือน 3.4%" นอกจากนี ้ ธนาคารยังเปิดให้บริการสาขาธนาคารเพ่ิมเติม โดยเฉพาะตามแหล่งชุมชนจํานวน 3 แห่ง  
ประกอบด้วย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สาขาพทัยา และสาขารัษฎา ภเูก็ต โดยเป็นสาขาเต็มรูปแบบท่ีสามารถให้บริการครอบคลมุผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน และการลงทนุทกุประเภทของกลุม่ทิสโก้  

1.3 บริการประกันชีวติและประกันภยั (Bancassurance) 

 ธนาคารทิสโก้ได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัจากกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ ในปี 
2548 โดยธนาคารให้บริการเป็นนายหน้าประกนัภยัทัง้ในส่วนประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั โดยให้บริการประกนัภยัประเภทต่าง ๆ แก่ลกูค้า
ธนาคาร  ตลอด 8 ปีท่ีผ่านมา ธนาคารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสรรหาและพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของแต่ละ
กลุม่ลกูค้า โดยมีผลิตภณัฑ์ทัง้ในหมวดประกนัวินาศภยั อาทิ ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ  รวมถึงผลิตภณัฑ์ในหมวดประกนั
ชีวิต อาทิ ประกนัสินเช่ือ และประกนัแบบสะสมทรัพย์  ปัจจบุนัธนาคารมีพนัธมิตรทางธรุกิจหลายบริษัท ตา่งก็เป็นบริษัทประกนัภยัชัน้แนวหน้า ท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะการเงินมัน่คง      

ในปี 2556 ธนาคารมุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพ (HIP) แก่ลกูค้าทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่มลกูค้าสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์ ผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพ HIP ให้ความคุ้มครองสขุภาพทัง้การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก และให้ค่าชดเชยรายวนัในการ
รักษาพยาบาล ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ประกนัสขุภาพท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ ในด้านประกนัภยัรถยนต์ ธนาคาร
มุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั Auto Care Insurance (ACI) ซึง่มีความคุ้มครองประกอบด้วยความคุ้มครอง 3 ในส่วน คือ 
ประกนัชดเชยรายได้จากอบุติัเหตทุกุคนในรถยนต์สงูสดุถึง 7 คน ประกนัทรัพย์สินส่วนตวัจากการโจรกรรม และเงินปลอบขวญัอนัเน่ืองจากรถยนต์
ชนกนัไม่วา่จะเป็นฝ่ายถกูหรือผิดก็ตาม ทัง้สามความคุ้มครองนี ้ถือเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ท่ีสามารถผสานความคุ้มครองแยกหมวดให้มาอยู่ใน
ผลิตภณัฑ์ตวัเดียวกนั นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้เป็นนายหน้าประกนัภยัอย่างเป็นทางการให้กบับริษัทรถยนต์ท่ีเป็นคู่ค้า โดยดแูลความคุ้มครอง
รถยนต์กบัลกูค้าทกุราย และยงัเพ่ิมความคุ้มครองพิเศษ ประกนัโจรกรรมทรัพย์สินส่วนตวัภายในรถยนต์ ในวงเงินสงูถึง 20,000 บาท ทัง้นี ้
ผลิตภณัฑ์ HIP และ ACI ได้รับการตอบรับอย่างดีย่ิงจากลกูค้าธนาคาร   

2. ธุรกจิบริการลูกค้าธนบดีธนกจิ (Private Banking) 

ธรุกิจลกูค้าธนบดีธนกิจ เป็นการให้บริการแก่ลกูค้าท่ีมีเงินออม และเงินลงทนุตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป ประกอบด้วยบริการเงิน
ฝาก บริการบริหารจดัการทางการเงิน และให้คําปรึกษาในด้านการบริหารจดัการทางการเงินและการลงทนุ ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ ให้บริการ
ท่ีปรึกษาด้านการลงทนุชัน้แนวหน้า “Top Advisory House”  ในปี 2556 กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นการให้บริการคําปรึกษาด้านการลงทนุทกุรูปแบบใน
สินทรัพย์ทัว่โลกผ่านสาขาของธนาคาร (Advisory branch) โดยมีสาขาแห่งแรกท่ีศนูย์การค้าเกตเวย์ เอกมยั โดยสาขานีย้งัเปิดให้บริการ “เวลธ์ 
คลินิก” (Wealth Clinic) ซึง่เป็นบริการพิเศษสําหรับลกูค้าท่ีต้องการรับคําปรึกษาการลงทนุแบบเชิงลกึตามความต้องการและความเหมาะสมกบั
ตนเอง โดยมีทีมผู้ เช่ียวชาญด้านการลงทนุคอยให้คําปรึกษา ในอนาคตธนาคารทิสโก้จะขยายบริการเวลธ์ คลินิก ในสาขาเปิดใหม่เพ่ือขยายบริการ
ท่ีปรึกษาการลงทนุในครอบคลมุย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ศนูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ได้จดัทํารายงานการวิเคราะห์ Global Economic Review 
และ Global Wealth Strategy ท่ีเจาะลกึถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนํากลยทุธ์การจดัพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัว่โลก เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการไปลงทนุต่างประเทศในทกุรูปแบบ นอกจากนี ้ยงัมีการจดัทํารายบทวิเคราะห์ฉบบัพิเศษ (Special Issues) ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิจและการลงทนุในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือให้ลกูค้ารับรู้ถึงสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึง
ทิศทาง แนวโน้ม และโอกาสการลงทนุท่ีเกิดขึน้ โดยลกูค้าสามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์เหลา่นี ้ผ่านทางเวปไซต์ www.tiscowealth.com 
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3. ธุรกจิบริการสินเช่ือธุรกจิขนาดใหญ่ (Corporate Lending) 

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเช่ือและบริการท่ีเก่ียวข้องให้แก่กลุ่มลกูค้าท่ีเป็น
บริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจ (Corporate Client) ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยบริการหลกัเป็นการให้สินเช่ือเพ่ือนําไปใช้ในวตัถปุระสงค์ด้านการ
พาณิชย์ต่างๆ และการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง เช่น การคํา้ประกัน อาวลั การให้คําปรึกษาด้านการกู้ เงินและการปรับโครงสร้างหนี ้ฯลฯ โดยแบ่ง
ประเภทของบริการออกตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 สินเช่ือเงนิทุนหมุนเวียน 

สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียน  เป็นสินเช่ือเพ่ือเสริมสภาพคล่องและบริหารกระแสเงินสดสําหรับธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นฤดกูาล เช่น การให้สินเช่ือเพ่ือการสัง่ซือ้วตัถดิุบ การจดัเก็บสินค้าเพ่ือขาย การขายชําระ
คืนเจ้าหนีก้ารค้าระยะสัน้ เป็นต้น สินเช่ือประเภทนีเ้ป็นสินเช่ือระยะสัน้ท่ีสามารถเบิกใช้และชําระคืนได้ภายในวงเงินท่ีกําหนดตลอด
ระยะเวลาการกู้  สว่นใหญ่มีการกําหนดอายวุงเงินไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็นประจําทกุปี   

 สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว 

สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว เป็นสินเช่ือท่ีให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ท่ีมี
วตัถปุระสงค์การใช้เงินกู้ชดัเจน โดยมีลกัษณะโครงการท่ีเป็นฐานรายได้ของลกูค้าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้ 
สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาวส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือท่ีมีกําหนดการชําระคืนเงินไว้ชดัเจน ให้สอดคล้องกบักําหนดเวลาและความ
คืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้า ทัง้นีธ้นาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเช่ือแก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ ลกัษณะ
สินเช่ือโครงการและสินเช่ือระยะยาว ได้แก่ สินเช่ือเพ่ือการก่อสร้างโรงงาน สินเช่ือเพ่ือการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ 
สินเช่ือเพ่ือการก่อสร้างหมู่บ้านจดัสรร หรืออาคารชดุ สินเช่ือเพ่ืองานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน หรืองานประมลู
ขนาดใหญ่ สินเช่ือเพ่ือซือ้และติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น  

 สินเช่ือเพื่อการพาณิชย์อ่ืน 

นอกจากสินเช่ือ 2 ประเภทดงักล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยงัให้สินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ท่ีมีวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการ
กู้ ยืมแบบอ่ืน เช่น สินเช่ือท่ีมีหลกัประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเช่ือในระยะสัน้ถึงปานกลาง ท่ีมีสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลกัประกัน และ สินเช่ือเพ่ือการลงทุน ซึ่งเป็นสินเช่ือในระยะปานกลางถึงระยะยาว ท่ีมี
สินทรัพย์ท่ีผู้กู้ ซือ้เพ่ือการลงทนุเป็นหลกัประกนั เช่น อสงัหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อ่ืน โดยมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและกําหนดการชําระ
คืนตามความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นัน้ (Operating Asset)  

 บริการออกหนังสือคํา้ประกันและอาวัลตั๋วเงนิ 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนงัสือคํา้ประกนัและอาวลัตัว๋เงิน สําหรับลกูค้าท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงานบางประเภทท่ี
จําเป็นต้องมีการวางหนังสือคํา้ประกันให้กับหน่วยงานผู้ ว่าจ้างต่างๆ เช่น การย่ืนประมูลงานต่างๆ จนถึง การคํา้ประกันผลงาน
ก่อสร้าง หรือการออกหนงัสือคํา้ประกนัการสัง่ซือ้ให้กบัผู้ผลิต เช่น การซือ้วตัถดิุบเป็นจํานวนมาก ทัง้นีเ้ง่ือนไขของหนงัสือคํา้ประกนั
สามารถปรับให้เข้ากบัความต้องการของผู้ รับผลประโยชน์ได้ 

 บริการให้คาํปรึกษา และบริการอ่ืนๆ ด้านเงนิกู้  

ธนาคารทิสโก้ให้คําปรึกษาและบริการอ่ืนด้านเงินกู้ ท่ีครบวงจร เช่น การให้คําปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน และการ
ปรับโครงสร้างหนี ้(Loan Restructuring) การเป็นผู้จดัหาเงินกู้ ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตวัแทนสินเช่ือ (Facility Agent) 
และตวัแทนหลกัประกนั (Security Agent) เป็นต้น 

 บริการคัสโตเดียน 

ธุรกิจการให้บริการคสัโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลกัทรัพย์ ชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ การ
ติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลกูค้า อนัได้แก่ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ กองทนุส่วนบุคคล บคุคลธรรมดา และนิติบคุล 
ตลอดจนการรับรองมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิให้กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลกูค้าเดิมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธนาคารมานาน และกลุ่มลกูค้าใหม่จากภาคธุรกิจสําคญัท่ีช่วย
ในการผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ เช่น การลงทนุ อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัยานยนต์/ชิน้ส่วน 
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบลอจิสติกส์ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบั
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น พลงังาน อสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง และสาธารณปูโภคท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
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ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเช่ือธรุกิจผ่านสํานกังานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในต่างจงัหวดั ปัจจบุนัเจ้าหน้าท่ีการตลาดของ
ธนาคารจะติดต่อกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง หรือในบางกรณีลูกค้าท่ีสนใจอาจติดต่อธนาคารก็ได้ นอกจากนี  ้ธนาคารยังมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางส่ือโฆษณาตา่งๆ เช่น วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

4.      บริการสินเช่ือธุรกจิขนาดกลาง (Commercial Lending) 

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลกั อาทิ 
สินเช่ือเพ่ือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ สินเช่ือเงินทนุหมนุเวียน สินเช่ือเพ่ือผู้ จําหน่ายรถยนต์ และสินเช่ือธุรกิจเช่าซือ้และลีสซ่ิง สําหรับลกูค้าในภาค
ธรุกิจตา่งๆ เช่น ธรุกิจยานยนต์และชิน้สว่นรถยนต์ และธรุกิจการขนสง่และโลจิสติกส์  เป็นต้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่ทิสโก้มีสินเช่ือธรุกิจจํานวน  53,679.77 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของสินเช่ือรวม) เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 24.9 จาก 42,993.75 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือในกลุ่มสาธารณูปโภคและการบริการ  
ขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวน 32,034.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.3 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2555 ท่ีมีจํานวน 25,780.61 
ล้านบาท ตามการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือเพ่ือผู้ จําหน่ายรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
อัตราการเตบิโต 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  การผลิตและการพาณิชย์ 16,368.35  9.1 17,226.31  7.2 19,375.50  6.9 12.5 
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง     8,789.92  4.9 10,203.97  4.3 11,598.82  4.1 13.7 
  สาธารณปูโภคและการบริการ     6,862.20  3.8 14,888.26  6.2 21,921.31  7.8 47.2 
  การเกษตรและเหมืองแร่        328.26  0.2 675.20  0.3 784.14  0.3 16.1 
รวมสินเช่ือธุรกิจ  32,348.73  18.0   42,993.75  18.0 53,679.77  19.1 24.9 
สินเช่ือขนาดกลางและขนาดย่อม  13,628.40  7.6 25,780.61 10.8 32,034.44  11.4 24.3 
สินเช่ือรายย่อย และสินเช่ืออ่ืน 133,636.08 74.4 169,892.09 71.2 195,112.21  69.5    14.8 
รวมสินเช่ือธนาคาร 179,613.21  100.0 238,666.45 100.0 280,826.43  100.0 17.7 

 

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาํหน่าย 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มลกูค้าเดิมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธนาคารมานาน และกลุ่มลกูค้าใหม่จากภาคธุรกิจสําคญัท่ีช่วยใน
การผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศ และได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ เช่น การลงทนุ อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัยานยนต์/ชิน้ส่วน การเกษตรและ
การแปรรูปอาหาร การขนส่งและระบบลอจิสติกส์ และอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น 
พลงังาน อสงัหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง และสาธารณปูโภคท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดกลางผ่านสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และสาขาในต่างจังหวัด 
ปัจจบุนัเจ้าหน้าท่ีการตลาดของธนาคารจะติดตอ่กบักลุม่ลกูค้าโดยตรง หรือในบางกรณีลกูค้าท่ีสนใจอาจติดต่อธนาคารก็ได้ นอกจากนี ้ธนาคารยงั
มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางส่ือโฆษณาตา่งๆ เช่น วิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

5.     บริการธุรกจิจัดการการเงนิ (Cash Management Services) 

ธุรกิจบริการจดัการการเงิน ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
สําหรับลกูค้ากลุ่มธุรกิจ  ซึง่จะช่วยลกูค้าเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบริการจดัการของธุรกิจ ประกอบด้วย การ
บริการ 3 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพ
คลอ่ง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกลกูค้าสําหรับทําธรุกรรมและเรียกดขู้อมลูตา่งๆ  

6. บริหารเงนิและการลงทนุ (Corporate Investment) 

หน่วยงานการบริหารเงินเป็นสว่นงานหนึง่ของธนาคาร ทําหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารซึง่ครอบคลมุการจดัหา
เงินทุนจากสถาบนัการเงินทัง้ในและต่างประเทศ และการลงทุนในหลกัทรัพย์และตราสารหนี ้เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสงูสดุภายใต้กลยทุธ์และ
นโยบายการควบคมุความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการท่ีเก่ียวข้อง โดยรวมถึงการจดัสภาพคล่องให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สําหรับตราสารหนีธ้นาคารมีการลงทนุในตราสารหนีท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ยงัมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรา
สารทนุ ทัง้ท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียน นโยบายการลงทนุของธนาคาร จะเน้นการลงทนุระยะ
ยาวในหุ้นของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทนุเพ่ือเงินปันผลและกําไรจากสว่นตา่งของราคา 

มลูค่าเงินลงทนุของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 10,029.37 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2555 ท่ีมีจํานวน 
4,956.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.3 เป็นผลจากการเพ่ิมของเงินลงทนุในตราสารหนีเ้พ่ือการลงทนุ 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

    ลักษณะตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบมีจํานวนทัง้สิน้ 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวน 16 แห่ง และสาขาธนาคารตา่งประเทศจํานวน 14 แห่ง สําหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงินให้สินเช่ือมีรายละเอียดดงันี ้

เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย1 มียอดคงค้างทัง้สิน้ 10,114,865 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.5 
เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2555 ตามการแข่งขนัด้านการระดมเงินฝากเพ่ือรองรับการขยายตวัของสินเช่ือ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2556 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 
3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลดมาอยู่ท่ีร้อยละ 1.76 เทียบกบัร้อยละ 1.84 ณ สิน้ปี 2555 เป็นผลจากการปรับลดอตัรา
ดอกเบีย้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก และสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศท่ี
ได้รับผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงในหลายด้าน ทัง้จากปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู และปัญหาความไม่สงบทางการเมือง สําหรับปี 
2556 เงินฝาก2 ของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้างทัง้สิน้ 265,694.12 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2555 ร้อยละ 16.5 โดยแบง่เป็นเงินฝาก 265,547.50 
ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 146.62 ล้านบาท     

ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ไทย 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือ (MLR) /1 7.25 7.00 6.84 
ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน /1 2.08 1.84 1.76 

/1 อตัราดอกเบีย้เฉลี่ย ณ สิน้ระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

 

เงินให้สินเช่ือ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินให้สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมียอดคงค้างของเงินให้สินเช่ือจํานวน 9,493,028 ล้านบาท
เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2555 ร้อยละ 10.5 ตามความต้องการสินเช่ือท่ียงัคงขยายตวั สอดรับไปกบัภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2556 อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 6.84 เทียบกบัร้อยละ 7.00 ณ สิน้ปี 
2555 ตามการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศ สําหรับเงินให้สินเช่ือของธนาคารทิสโก้ ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวน 280,834.43 
ล้านบาท เติบโตขึน้จากสิน้ปี 2555 ร้อยละ 17.7   

 

 

 

 

                                                           
1 รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2 เงินฝาก รวมถึง เงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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ตารางแสดงการเปรียบเทยีบของสินทรัพย์ เงนิฝาก และเงนิให้สินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
         (หน่วย: ล้านบาท) 

ธนาคาร สินทรัพย์ 
ส่วนแบ่งตลาด 

(ร้อยละ) 
เงนิฝาก 

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ) 

เงนิให้สินเช่ือหลัง
หกัค่าเผ่ือหนีฯ้ 

ส่วนแบ่งตลาด   
(ร้อยละ) 

1. ธ. กรุงเทพ จํากดั (มหาชน)    2,502,750  17.7 1,871,061 18.3 1,615,612 17.0 
2. ธ.กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    2,502,231  17.7 1,884,262 18.4 1,654,527 17.4 
3. ธ.ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)    2,383,608  16.9 1,820,728 17.8 1,669,018 17.6 
4. ธ.กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)    2,092,060  14.8 1,532,588 15.0 1,380,089 14.5 
5. ธ.กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)    1,074,348  7.6 768,390 7.5 801,552 8.4 
6. ธ.ธนชาต จํากดั (มหาชน)       992,290  7.0 722,262 7.1 728,985 7.7 
7. ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)       765,345  5.4 529,663 5.2 467,357 4.9 
8. ธ.ยโูอบี จํากดั (มหาชน)       408,027  2.9 234,868 2.3 248,001 2.6 
9. ธ.ทิสโก้ จํากดั (มหาชน)       342,030  2.4 265,547 2.6 275,052 2.9 
10. ธ.ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)       278,362  2.0 152,273 1.5 163,751 1.7 
11. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)       
       จํากดั (มหาชน)  254,833 1.8 103,361 1.0 99,420 1.0 
12. ธ.เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 234,295 1.7 146,125 1.4 184,720 1.9 
13. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
      (มหาชน) 148,719 1.1 109,948 1.1 102,216 1.1 
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 148,128 1.0 83,735 0.8 102,730 1.1 
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  14,127,026               100.0  10,224,813             100.0  9,493,028              100.0  
ท่ีมา: รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิ (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

นอกจากนี ้ธรุกิจเช่าซือ้รถยนต์ซึง่เป็นธรุกิจหลกัของธนาคารจะเติบโตตามการขยายตวัของตลาดรถยนต์ในประเทศ ในปี 2556 ยอด
จําหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ท่ี 1,330,668 คนั ลดลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิน้สดุของนโยบาย
คืนภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ ซือ้รถยนต์คนัแรก ทัง้นี ้สดัสว่นรถยนต์ใหม่ของปี 2556 แบง่เป็นรถยนต์นัง่ร้อยละ 47.4 และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ร้อย
ละ 52.6 ทัง้นี ้ธนาคารมีอตัราปริมาณการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ของต่อปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่เฉล่ีย (Penetration Rate) ในปี 2556 
อยู่ท่ีร้อยละ 8.5 

ตารางแสดงยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2552-2556 
    (หน่วย : คนั) 

หน่วย : คัน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รถยนต์นัง่ 235,169 346,644 360,711 669,954 631,221 
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 313,703 453,713 433,370 766,381 699,447 
รวม 548,872 800,357 794,081 1,436,335 1,330,668 
ท่ีมา : สถาบนัยานยนต์ 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปี 2556 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ แม้ว่าอตัราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้าง
ชะลอตวั เป็นผลภาคการบริโภคท่ีหดตวั กอปรกับหนีส้ินภาคครัวเรือนและค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ ส่งผลให้คุณภาพหนีข้องสินเช่ือปรับตวัลดลง
โดยเฉพาะธรุกิจสินเช่ือรายย่อย ทัง้นี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1วนั) 2 ครัง้ จากร้อยละ 2.75 ณ สิน้ปี 
2555 เป็น ร้อยละ 2.50 ในไตรมาส 2 ปี 2556 จากนัน้ได้ปรับลดเป็นร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพ่ือกระตุ้นการบริโภคและสนบัสนนุการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ สําหรับการแข่งขนัด้านเงินฝากยงัคงรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเงินฝาก และสภาพคล่อง
ของแต่ละธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมรวมถึงและพฒันาการให้บริการท่ีสร้างความสะดวกให้แก่ลกูค้า     

สําหรับการแข่งขนัธรุกิจสินเช่ือบรรษัท ธนาคารทิสโก้มุ่งเน้นกลยทุธ์การสร้างคณุภาพสินเช่ือ และควบคมุคณุภาพหนี ้โดยเตรียมพร้อม
ท่ีจะรองรับสถานการณ์ท่ีภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขนัด้านคณุภาพมากกว่าด้านปริมาณ และการขยายฐานลกูค้า
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อย่างมีคณุภาพโดยอาศยัประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจกว่า 45 ปี ประกอบกบัระบบการปฏิบติัการและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การให้บริการท่ีดีเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย และการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า  

สําหรับการแข่งขนัในธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารและบริษัทลีสซ่ิงในเครือ
ธนาคารพาณิชย์ และ 2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์  สําหรับตลาดสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ในปี 2556  ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง
แม้ว่ายอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศจะลดลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ท่ี 1.33 ล้านคนั เป็นผลจากการบริโภคท่ีชะลอตวั และความ
ต้องการรถยนต์ใหม่ท่ีหดตวัอย่างต่อเน่ืองจากความต้องการถูกดึงไปใช้ล่วงหน้าจากโครงการรถคนัแรกในปีก่อนหน้า ผนวกกับผลกระทบจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง ทัง้นี ้สถาบนัการเงินรายใหญ่ซึง่มีความได้เปรียบในด้านต้นทนุเงินทนุและมีเป้าหมายหลกัในการเป็นผู้ นําด้าน
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ยงัคงนโยบายการแข่งขนัด้านอตัราดอกเบีย้เป็นหลกั ส่งผลให้ผู้ ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้หลายรายรวมถึง 
ธนาคารทิสโก้ ได้มุ่งเน้นการขยายปริมาณธุรกิจจํานําทะเบียนซึง่มีผลตอบแทนท่ีดีกว่าสินเช่ือรถยนต์ใหม่อย่างต่อเน่ืองจากปีก่อน ธนาคารทิสโก้
ยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลกูค้าด้วยการเสนอบริการท่ีดี มีคณุภาพและการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ จําหน่ายรถยนต์ (Dealer) แม้ว่าในปีท่ีผ่าน
มา ราคารถยนต์มือสองลดลงค่อนข้างมาก ประกอบกบัผู้ผลิตมีแคมเปญมาช่วยการขายรถยนต์ใหม่อย่างต่อเน่ือง ทําให้การขายรถยนต์เก่าชะลอ
ตวัอย่างมาก แต่การเป็นพนัธมิตรหลกักบัผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด มาสด้า  วอลโว่ และ เชฟโรเลต ทําให้กลุ่มทิสโก้มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพ่ิมขึน้  กอรปกับประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มทิสโก้ การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ แทนขาย  
ความสามารถในการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิผล  ความชํานาญในการบริหารความเส่ียงและการบริหารและติดตามหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้มีฐานข้อมลูของลกูค้าท่ีกว้างขวาง  ทําให้กลุม่ทิสโก้สามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอนัดบัท่ี 9 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วน
แบ่งการตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 2.4 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้อยละ 2.6 ของยอดเงินฝากรวมทกุธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้สินเช่ือ
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของยอดเงินให้สินเช่ือรวมทกุธนาคาร  

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

  (1) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

นอกจากเงินกองทนุของธนาคารแล้ว แหลง่ท่ีมาของเงินทนุสว่นใหญ่ได้จากการระดมทนุจากเงินฝาก รายการระหวา่งธนาคารและ
ตลาดเงิน เงินกู้ ยืมทัง้ท่ีเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยแหล่งท่ีมาของเงินทนุมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงนิทุน 
     (หน่วย : ล้านบาท) 

แหล่งเงนิทุน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เงินฝาก 38,059.89 228,017.43 265,694.11 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 10,857.98 9,943.23 12,283.39 
หุ้นกู้  132,036.87 14,071.20 36,809.00 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 11,749.90 110.70 -  
หนีสิ้นอ่ืน 5,009.08 7,777.71 7,670.84 
   รวมแหล่งเงินทนุจากหนีสิ้น 197,713.71 259,920.26 322,457.35 
เงินกองทนุ           13,804.07            15,203.68  19,572.36 
   รวมแหล่งเงินทนุ       211,517.77        275,123.94  342,029.71 
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ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายการสินทรัพย์และหนีส้ินของธนาคารแบง่ตามอายขุองสญัญา มีรายละเอียด ดงันี ้ 

             (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
เม่ือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี 

ไมมี่ 
กําหนด 

หนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิด
รายได้ * รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,130 - - - - - - 1,130 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,361 48,922 495 - - - - 52,778 
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ - - - 28 - - - 28 
เงินลงทนุ - สทุธิ 2 4,145 1,332 4,112 - 438 - 10,029 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 30,096 27,564 56,114 153,775 8,327 - 5,444 281,320 
 34,589 80,631 57,941 157,915 8,327 438 5,444 345,285 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 50,055 161,925 53,079 488 - - - 265,547 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,517 7,251 2,489 26 - - - 12,283 
หนีสิ้นจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 345 - - - - - - 345 
หนีสิ้นตราสารอนพุนัธ์ - 311 - - - - - 311 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 37 11,921 16,755 - 8,243 - - 36,956 
 52,954 181,408 72,323 514 8,243 - - 315,442 
หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้         
การรับอาวลัตัว๋เงินและการคํา้ประกนั การกู้ ยืม 5 19 12 7 - - - 43 
ภาระผกูพนัอ่ืน 14 3,478 38 2,282 13 573 - 6,398 
* หนีที้ร่ะงบัการรบัรู้รายไดต้ามเกณฑ์ ธปท.        

  โปรดอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงจากการไม่สอดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนีส้ินในระยะสัน้ตามอายสุญัญาในสว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 
3 ปัจจยัความเสี่ยง  

 
(2) การให้สินเช่ือ 

 นโยบายการให้สนิเช่ือ 

สินเช่ือธุรกจิ 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะเน้นการขยายตวัของสินเช่ือธุรกิจอย่างระมดัระวงั โดยในการอนมุติัสินเช่ือใหม่ ธนาคารจะพิจารณา
ถึงศกัยภาพของธรุกิจ โอกาส ความสามารถในการชําระคืนหนี ้และหลกัประกนั ตลอดจนอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเสี่ยงของ
สินเช่ือแต่ละราย กลุ่มทิสโก้จะเน้นการขยายตัวของสินเช่ือไปในตลาดท่ีมีความชํานาญ มีความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้ และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีกลุ่มทิสโก้ต้องการเข้าสู่ตลาดสินเช่ือใหม่ กลุ่มทิสโก้จะทําการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจยัความเส่ียง
ตา่งๆ อย่างทัว่ถึง  

นโยบายหลกัประกนัแตกตา่งกนัตามประเภทของสินเช่ือ โดยกลุ่มทิสโก้มีระบบการบริหารหลกัประกนัท่ีรัดกมุ มีกลไกท่ีใช้ใน
การรักษาระดบัมลูค่าของหลกัประกนัให้อยู่ตามเง่ือนไข เพ่ือควบคมุความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้
อาจพิจารณาให้สินเช่ือแบบไม่มีหลกัประกันกับผู้กู้ ท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงเป็นรายๆ ไป ในการประเมินมูลค่าหลกัประกัน กลุ่มทิสโก้ได้
กําหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินท่ีใช้เป็นหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมินราคาทรัพย์สินของธนาคารก่อนการ
เบิกใช้วงเงินกู้  รวมทัง้มีการทบทวนราคาประเมินอย่างสม่ําเสมอ  โดยกลุ่มมีคณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกัน ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบในการอนมุติัการประเมินราคาหลกัประกนัโดยผู้ประเมินราคาภายในและผู้ประเมินราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่มท่ีได้วางไว้
ภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ในการให้สินเช่ือลกูค้าแต่ละราย กลุ่มทิสโก้มีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบติัของลกูค้าท่ีชดัเจนรัดกมุเพ่ือให้
ได้ลกูค้าท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกนัสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีสอบ
ทานและดแูลกระบวนการให้สินเช่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
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การกําหนดระยะเวลาชําระคืนสงูสดุของลกูหนีเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับนโยบายการกําหนด
ราคา กลุ่มทิสโก้ไม่มีนโยบายการแข่งขนัด้านราคา โดยจะกําหนดอตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสมตามภาวะตลาดและระดบัความเสี่ยงของผู้กู้  
ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทนุเงินทนุของธนาคาร  

สินเช่ือรายย่อย 

   สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้ซึง่เป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อย กลุ่มทิสโก้มีนโยบายท่ีจะขยายสินเช่ือในเชิงรุก โดยเฉพาะ
ในตลาดท่ีมีการเติบโตและมีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสี่ยง  กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้สินเช่ือเช่าซือ้และ
สินเช่ือรายย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring) ซึ่งพฒันาขึน้จากฐานข้อมลูภายในของธนาคาร ระบบ
ดงักลา่วช่วยควบคมุมาตรฐานการอนมุติัสินเช่ือ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพและร่นระยะเวลาการอนมุติัสินเช่ือให้เร็วขึน้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้า  

กลุ่มทิสโก้มีการพิจารณาการให้สินเช่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้สามารถขยายสินเช่ือได้มากตาม 
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคณุภาพ อย่างไรก็ตาม กลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่ทิสโก้ยงัคงมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเสี่ยง และ
กลุม่ทิสโก้ไม่มีนโยบายการแข่งขนัด้านราคา แตใ่ช้การเพ่ิมคณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการ
แข่งขนั สําหรับนโยบายด้านหลกัประกนั ทรัพย์สินท่ีให้เช่าซือ้ต้องมีตลาดรองท่ีเพียงพอ และมีการทําประกนัภยัอย่างเหมาะสม  

สําหรับสินเช่ือเพ่ือการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเช่ือไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทัง้นีใ้น
รายละเอียดจะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัลกัษณะของหลกัประกนั ในส่วนของสินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภคอ่ืน และสินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนั
จะมีอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูเพ่ือชดเชยกบัความเสี่ยงของการผิดนดัชําระหนีท่ี้สงูขึน้  

 

 การอนุมัตวิงเงนิและอาํนาจการอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริหารมอบหมายอํานาจการอนมุติัสินเช่ือให้แก่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ (Credit Committee) เป็น
ผู้ดแูล ภายใต้นโยบายการอนมุติัสินเช่ือท่ีได้รับการอนมุติัโดยคณะกรรมการบริหาร  

นโยบายการอนมุติัสินเช่ือ มีการกําหนดวงเงินและมอบอํานาจการอนมุติัวงเงินไว้อย่างชดัเจน โดยสินเช่ือธุรกิจทกุรายการ
จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีวงเงินกู้ มีขนาดใหญ่ สินเช่ือธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่มาก
จะต้องได้รับการอนมุติัโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร 

สําหรับสินเช่ือรายย่อย เน่ืองจากวงเงินสินเช่ือมีขนาดเล็ก กลุ่มทิสโก้จึงมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบติัและมอบอํานาจการ
อนมุติัวงเงินแต่ละระดบัให้แก่ผู้บริหารและหวัหน้างานในแต่ละระดบั นําไปปฏิบติัภายใต้นโยบายอนมุติัสินเช่ือโดยรวมท่ีกําหนด สินเช่ือ
รายย่อยท่ีมีขนาดใหญ่เกินกว่าระดบัปกติเม่ือพิจารณาจากประเภทของสินเช่ือและวตัถุประสงค์ของการกู้ เงิน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป   

สําหรับสินเช่ือเช่าซือ้ กลุ่มทิสโก้ได้นําระบบการให้คะแนนสินเช่ือ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเง่ือนไขในการพิจารณา
อนมุติัสินเช่ือ โดยระบบจะให้คะแนนลกูค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคณุสมบติัของลกูค้า ลกัษณะของสินเช่ือ และเง่ือนไขของสินเช่ือท่ี
ต้องการ 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากสาย
งานตา่งๆ เป็นผู้ พิจารณากําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขัน้ตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือ (Credit Committee) และหวัหน้าสายควบคมุสินเช่ือ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดแูลการบริหารความเส่ียงของ
สินเช่ือแต่ละรายการ นอกจากนีค้ณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีมีปัญหา (Problem Loan Committee) ทําหน้าท่ีดแูลติดตามการ
จดัการลกูหนีท่ี้มีปัญหา และพิจารณาตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารจะรายงานการปฏิบติังานตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทใหญ่ของกลุม่อย่างสม่ําเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคณุภาพสินเช่ือแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระในการอนมุติัสินเช่ือ และมีหน่วยงานสอบทานสินเช่ือซึง่ขึน้ตรงกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าท่ีสอบทานความถกูต้องและโปร่งใสของการให้สินเช่ือ 

ธนาคารทิสโก้ได้นําระบบจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสินเช่ือ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเส่ียง ทัง้สําหรับ
สินเช่ือธุรกิจ และสินเช่ือรายย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการดํารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้การจัดอันดับความ



 
ส่วนที ่1 หวัขอ้ที ่2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
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น่าเช่ือถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทัง้นีผ้ลท่ีจะได้รับในระยะยาว คือ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตท่ี
แม่นยําและการใช้เงินกองทนุของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

สําหรับการควบคุมความเส่ียงด้านการกระจุกตวัของสินเช่ือ ธนาคารกําหนดให้มีวงเงินความเส่ียงสําหรับแต่ละกลุ่มสินเช่ือ 
(Concentration Limits) ท่ีกําหนดให้สามารถให้สินเช่ือตอ่ผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้  1 รายได้ไม่เกินระดบัท่ีกําหนดสําหรับสินเช่ือแต่ละประเภท และ
ติดตามควบคมุการกระจกุตวัของสินเช่ือธุรกิจในแต่ละภาคอตุสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกบั
การกระจุกตวัของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนีธ้นาคารยงัปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้อกําหนดในการให้สินเช่ือหรือลงทนุในกิจการของผู้ อ่ืนหรือก่อภาระผกูพนัหรือจ่ายเงินตามภาระผกูพนั
เพ่ือบคุคลหนึง่บคุคลใด (Single Lending Limit) 

 การตดิตามหนี ้

ธนาคารกําหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเช่ือคงค้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีการทบทวนการให้สินเช่ืออย่าง
สม่ําเสมอ และติดตามหนีท่ี้มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สําหรับสินเช่ือธุรกิจ คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีมีปัญหา (Problem Loan 
Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดชําระหนีข้องลูกหนีท่ี้มีปัญหาทุกรายการ เพ่ือพิจารณาสถานะของลูกหนีแ้ละกําหนดวิธีการ
ติดตามเร่งรัดหนี ้การดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สํารองหนีส้ญู โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้าง
หนีส้ําหรับลกูหนีร้ายท่ีสามารถดําเนินการตอ่ไปได้  โดยธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์ ขอบเขต และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้
เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนีอ้ย่างตอ่เน่ือง 

สําหรับการติดตามสินเช่ือรายย่อยนัน้ ธนาคารจะปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารและติดตามหนีใ้ห้สอดคล้องกบั
ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของ
สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจดัแบ่งกระบวนการติดตามหนีอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตาม
หนีค้้างชําระ   2) งานเร่งรัดหนีส้ินและการติดตามยดึทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและบงัคบัคดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
ได้สงูสดุ 

 การปรับโครงสร้างหนี ้

สําหรับลูกหนีท่ี้มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี ้
ธนาคารมีนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างหนีเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับคืนหนีใ้ห้ได้สงูสดุ โดยหลกัเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนีข้องกลุ่มสามารถ
ทําได้หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผนัเง่ือนไขการชําระหนีใ้นลกัษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลกูหนีเ้พ่ือเป็นการชําระหนี ้การแปลง
หนีเ้ป็นตราสารทางการเงิน หรือการแปลงหนีเ้ป็นทนุของลกูหนี ้เป็นต้น 

การปรับโครงสร้างหนีส้ามารถทําได้กบัลกูหนีท้กุประเภท ทัง้ท่ีผิดนดัชําระแล้วหรือยงัไม่ผิดนดัชําระก็ตาม โดยหน่วยงานท่ีให้
สินเช่ือมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี ้รวมถึงการคดัเลือกลูกหนีท่ี้จะมีการปรับโครงสร้างหนี ้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจะทําการประเมินคณุภาพของลกูหนีแ้ละสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับฐานะและการดําเนินงานของลกูหนี ้เพ่ือคาดการณ์
เก่ียวกบัโอกาสท่ีจะได้รับชําระหนีคื้น และพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีการปรับโครงสร้างหนีส้ําหรับลกูหนีท่ี้ธนาคาร กรรมการ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม เข้าข่าย
มีผลประโยชน์เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบนัการเงินอ่ืนหรือบคุคลท่ีสามท่ีไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัธนาคารและ
ลกูหนี ้เป็นผู้ วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชําระหนี ้ตลอดจนกระแสเงินสดของลกูหนี ้ทัง้นีธ้นาคารปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนดสําหรับหนีท่ี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนีแ้ล้วทุกราย ทัง้ในเร่ืองการเปลี่ยนสถานะการจัดชัน้ การคํานวณส่วน
สญูเสีย และการกนัสํารอง 

 

(3) ความสามารถในการดาํรงเงนิกองทุน 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายดํารงเงินกองทุนท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคํานึงถึงความอยู่รอดของ
ธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และดํารงเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียงในอตัราท่ีไม่ต่ํากว่าท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่ง
ปัจจบุนัธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารดํารงเงินกองทนุเม่ือสิน้วนัหนึง่ๆ เป็นอตัราสว่นกบัสินทรัพย์เส่ียง และภาระผกูพนัไม่ต่ํา
กวา่ร้อยละ 8.50 โดยเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต้องเป็นอตัราสว่นไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 6.00 ของสินทรัพย์เส่ียงและภาระผกูพนั อตัราสว่นเงินกองทนุ
ตอ่สินทรัพย์เส่ียงของธนาคาร มีดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางแสดงอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
  

 31 ธันวาคม 2554/1 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2555/1 

 (ร้อยละ) 
31 ธันวาคม 2556/1 

 (ร้อยละ) 
ข้อกาํหนดตาม

กฎหมาย  (ร้อยละ) 
เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เส่ียง   9.88 8.51 9.15 6.00 
เงินกองทนุรวม ต่อสินทรัพย์เส่ียง  14.91 12.79 13.37 8.50 

1 คํานวณตามเกณฑ์ IRB 

ทัง้นี ้ธนาคารมีฐานเงินทนุท่ีมัน่คง และมีอตัราเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงสงูเกินกวา่เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เพียงพอท่ีจะรองรับมาตรการของทางการในการจดัชัน้หนีแ้ละกฎเกณฑ์การตัง้สํารองในอนาคต   

(4) การบริหารสภาพคล่อง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีควบคมุดแูลและกําหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และหนีส้ิน และโครงสร้างการ
ระดมทุนโดยละเอียด รวมทัง้ยังกําหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพ่ือเตือนถึงระดบัความเส่ียงจากตวับ่งชีท่ี้สําคญั เช่น 
ระดบัของสินทรัพย์สภาพคล่อง ระดบัความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีครบกําหนด ระดบัการกระจกุตวัของเงินฝาก และ
ระดบัการถอนเงินในแต่ละวนั นอกจากนีย้งัได้กําหนดแผนฉกุเฉินเพ่ือการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Contingency Plan) ซึ่งระบุ
ระเบียบขัน้ตอนปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน  

การบริหารสภาพคลอ่งในแตล่ะวนัอยู่ในความดแูลของฝ่ายบริหารเงิน ซึง่ดแูลการจดัหาแหล่งเงินทนุและการลงทนุ ตามประมาณ
การกระแสเงินสดในแตล่ะวนัของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดแูลให้สภาพคล่องของธนาคารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
การบริหารความเส่ียงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกบัประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการกําหนดให้ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพ
คลอ่ง โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

 ให้ธนาคารดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ ยืมดงัต่อไปนี ้

- ยอดรวมเงินรับฝากทกุประเภท 

- ยอดรวมเงินกู้ ยืมจากการออกตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ยกเว้นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือการกู้ ยืมจาก
สถาบนัการเงินภายใต้กฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

- ยอดรวมเงินกู้ ยืมต่างประเทศท่ีครบกําหนดใน 1 ปี นบัแต่วนักู้และยอดรวมเงินกู้ ยืมต่างประเทศซึง่อาจชําระคืนหรืออาจ
ถกูเรียกคืนก็ได้ใน 1 ปีนบัแตว่นักู้  เว้นแตเ่ป็นเงินกู้ ยืมตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  

- ยอดรวมเงินกู้ ยืมท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

ทัง้นี ้ยอดรวมเงินรับฝากและยอดรวมเงินกู้ ยืมข้างต้นให้นบัรวมยอดเงินซึง่โอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสํานกังาน
ใหญ่ตา่งประเทศท่ีแสดงอยู่ในบญัชีระหวา่งกนัด้วย 

 สินทรัพย์สภาพคลอ่งประกอบด้วย  

1. เงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเฉล่ียแล้วไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 0.8  

2. เงินฝากประจําท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. เงินสดท่ีศนูย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉล่ียแล้วไมเ่กินร้อยละ 0.2 และเม่ือนําไปนบัรวมกบัข้อ 1 แล้วจะต้อง
ไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 1 

4. เงินสดท่ีธนาคารพาณิชย์แต่เม่ือรวมกับเงินสดท่ีศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนท่ีเกินกว่าจํานวนท่ีต้อง
ดํารงตาม 3. แล้วให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคลอ่งได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 

5. หลกัทรัพย์หรือตราสารซึง่ปราศจากภาระผกูพนัและสามารถโอนเปล่ียนมือได้  

6. ตราสารหนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเพ่ือทําธุรกรรมกบัธนาคารพาณิชย์ และ
ปราศจากภาระผกูพนั 

7. หลกัทรัพย์หรือตราสารแสดงสิทธิในหนีท่ี้ออกเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสถาบนัการเงิน ท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน รับรอง อาวลั หรือคํา้ประกนัเฉพาะต้นเงิน หรือรวมทัง้ดอกเบีย้ซึง่ปราศจากภาระผกูผนั 
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 (5) การจัดชัน้สินทรัพย์ การตัง้สาํรอง และการตัดจาํหน่ายหนีสู้ญ  

ธนาคารให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จดัชัน้แต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองสินทรัพย์ท่ีไม่มีราคา
หรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ท่ีสงสยัวา่จะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ โดยสรุปได้ดงันี ้

(1) สินทรัพย์จดัชัน้สญู หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลกูหนีซ้ึ่งไม่มีทางท่ีจะได้รับชําระหนีแ้ล้ว เช่น ลกูหนีถ้ึงแก่ความตาย เป็นคน
สาบสญู ลกูหนีเ้ลิกกิจการ สว่นสญูเสียท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

(2) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยัจะสญู หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องท่ีคาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทัง้จํานวน เช่น สิทธิเรียกร้องจาก
ลกูหนีท่ี้ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 12 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(3) สินทรัพย์จดัชัน้สงสยั หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องท่ีคาดวา่จะเรียกให้ชําระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น ลกูหนีท่ี้ค้างชําระต้น
เงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 6 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(4) สินทรัพย์จัดชัน้ต่ํากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีปัญหาในการเรียกให้ชําระคืน หรือไม่ก่อให้เกิด
รายได้ตามปกติ เช่น ลกูหนีท่ี้ค้างชําระต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 3 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(5) สินทรัพย์จดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องท่ีมีค่าเส่ือมถอยลง เช่น ลกูหนีท่ี้ค้างชําระต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลารวมกนัเกินกวา่ 1 เดือนนบัแตว่นัถึงกําหนดชําระ  

(6) สินทรัพย์จดัชัน้ปกติ หมายถึง ลกูหนีอ่ื้นท่ีไม่เข้าข่ายเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้สญู สงสยัจะสญู สงสยั ต่ํากว่ามาตรฐาน หรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการตัง้สํารองอย่างระมดัระวงั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
เท่ากับ 5,774.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 168.2 ของสํารองท่ีต้องตัง้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยตามลําดบั  โดยธนาคารมี
สินทรัพย์ท่ีจดัชัน้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามตาราง
แสดงสินทรัพย์จดัชัน้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ในข้อ 4.2 ของสว่นท่ี 1 หวัข้อ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  

 



 
ส่วนที� 1 หวัข้อที� 3 ปัจจยัความเสี�ยง  

 

 3-1  

3. ปัจจัยความเสี�ยง 

ภาพรวมของการบริหารความเสี�ยง 

การบริหารความเสี�ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเสี�ยงแบบรวมศูนย์อยู่ที�บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ มีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการความเสี�ยงในภาพรวมภายใต้หลกัเกณฑ์การ
กํากบัแบบรวมกลุม่ โดยการบริหารความเสี�ยงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิที�กําหนดโดยบริษัทใหญ่ ซึ�งธนาคาร
ได้รับและยดึถือปฏิบตัิตามเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุของการบริหารจดัการความเสี�ยง 

ทั >งนี >ตามแนวนโยบายบริหารความเสี�ยงของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี�ยงและการ
ควบคมุความเสี�ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั >งนี > ธนาคารได้กําหนดวตัถุประสงค์ โครงสร้าง  และนโยบายหลกัในการบริหารความ
เสี�ยงขององค์กรไว้อยา่งเหมาะสมและชดัเจน  โดยกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงทั >งหมดมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อสร้างความตระหนักถึงความเสี�ยง 
ความรับผิดชอบตอ่ความเสี�ยง  และความสามารถในการบริหารความเสี�ยงอยา่งทั�วทั >งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลกับรรษัทภิบาลที�ดี  
นอกจากนี >การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพบนพื >นฐานของความเสี�ยงที�ยอมรับได้เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนที�ดีที�สดุของธนาคารได้ส่งผล
ตอ่ความสําเร็จและความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร ในขณะเดียวกนับริษัทยงัมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสงูสดุโดยคํานึงถึงความ
เสี�ยงตอ่ผู้ ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 นโยบายการบริหารความเสี�ยงโดยรวมที�สําคญัที�ธนาคารได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นการทั�วไปในการบริหารความเสี�ยงองค์รวมของธนาคารตาม
แนวทางการบริหารความเสี�ยงของกลุม่ทิสโก้มีดงัตอ่ไปนี > 

(1) การบริหารความเสี�ยงอยา่งรวมศนูย์ 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเสี�ยงที�ยึดถือหลกัการบริหารความเสี�ยงแบบรวมศนูย์ โครงสร้างพื >นฐานความเสี�ยงจะถกูรวม
ศนูย์อยูท่ี�บริษัท โดยทําการรวบรวมข้อมลูฐานะความเสี�ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพื�อทําการประเมิน และกําหนดกลยทุธ์การบริหารความ
เสี�ยงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ เพื�อใช้ในการกําหนดแนวทางปฏิบตัิที�เหมาะสมในการบริหารความเสี�ยง 

(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี�ยงภายใต้การดแูลที�เป็นอิสระ 

หน่วยธุรกิจมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี�ยงของตนเองเพื�อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื�อให้เกิดความ
สอดคล้องกบักรอบนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี�ยงองค์กรซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที�
ในการกํากบัดแูลและสอบทาน เพื�อให้มีกระบวนการติดตามและควบคมุความเสี�ยงอยา่งเพียงพอ 

(3) การประเมินความเสี�ยงอยา่งครบถ้วน 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที�จะประเมินความเสี�ยงอย่างครบถ้วนในทกุบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมินความเสี�ยงเริ�มจาก
การใช้ดุลยพินิจของผู้ ชํานาญการซึ�งเป็นวิธีการขั >นพื >นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ ทั >งนี >จะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ประเภทและความซบัซ้อนของธุรกรรม  ระบบการประเมินความเสี�ยงมีขั >นตอนที�สําคัญ คือ การวิเคราะห์ความเสี�ยงในสถานการณ์ปกติ และการ
จําลองสถานการณ์ที�ไมป่กติ ภายใต้การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัความเสี�ยงในปริมาณมากอนัมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของกลุม่ทิสโก้ 

(4) การบริหารและจดัสรรเงินกองทนุด้วยหน่วยวดัความเสี�ยงมาตรฐาน 

เนื�องด้วยเงินกองทนุแสดงถึงระดบัผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ดงันั >นกลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายที�จะประเมินทกุปัจจยัความเสี�ยงไว้ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทนุความเสี�ยง ซึ�งอยู่ภายใต้หลกัการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี�ยงต่างๆ จะถกูเปลี�ยนแปลงเป็นระดบั
เงินกองทุนที�เหมาะสมในการป้องกันความเสี�ยงดังกล่าวภายใต้การกําหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมิน
เงินกองทนุความเสี�ยงเป็นสว่นหนึ�งกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: 
ICAAP) ของกลุม่ทิสโก้ การกําหนดระดบัเงินกองทนุความเสี�ยงนั >นมีความสําคญัในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ >นกับผู้บริหาร
ของหน่วยธุรกิจแตล่ะหน่วย นอกจากนี > ยงัทําหน้าที�ในการรวบรวมความเสี�ยงจากทกุระดบัและทกุประเภทเพื�อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความ
เสี�ยงขององค์กร และจําเป็นอยา่งยิ�งในการวางแผนและจดัสรรเงินกองทนุอยา่งมีประสิทธิผลทั >งในระดบัองค์กรและหน่วยธุรกิจ 
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(5)      การบริหารระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจดัสรรเงินกองทนุ (Capital allocation) 

 ภายใต้การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม เงินกองทนุความเสี�ยงโดยรวมจะถกูควบคมุให้ไมเ่กินกวา่เงินกองทนุที�มีอยูข่องธนาคาร  ใน
ขณะเดียวกันการประเมินความเสี�ยงในเชิงคณุภาพซึ�งไม่ได้วดัเป็นเงินกองทนุโดยตรงจะถกูกําหนดโดยระดบัความเสี�ยงเชิงคุณภาพที�ยอมรับได้  
เงินกองทนุความเสี�ยงจะเป็นการควบคมุและประเมินความเพียงพอของเงินกองทนุเมื�อเทียบกับระดบัเงินกองทนุที�ถกูจดัสรรให้กับทั >งระดบับริษัท
และระดบัหน่วยงาน อยา่งเหมาะสม 

 (6) ผลตอบแทนที�เพียงพอกบัความเสี�ยง และการบริหารผลงานที�คํานึงถึงความเสี�ยง 

หลกัการที�สําคญัประการหนึ�งของกลุม่ทิสโก้คือการที�มีผลตอบแทนที�มีความเพียงพอสําหรับความเสี�ยงในระยะยาว และเพื�อเป็นการ
สร้างมลูคา่เพิ�มตอ่ผู้ ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี�ยงตา่งๆ จะถกูนําเข้ามาใช้ในการวดัประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายสําคญัในการเพิ�มมลูค่า
ผลตอบแทนที�คํานึงถึงความเสี�ยงตอ่ผู้ ถือหุ้น ความเสี�ยงในด้านตา่งๆ จะถกูนําเข้ามาประกอบการพิจารณาการตั >งราคาผลิตภณัฑ์และบริการเพื�อให้
ได้ผลกําไรที�ทั�วถึง การขยายธุรกิจควรกระทําในสว่นงานที�ยงัมีอตัราผลตอบแทนตอ่หน่วยธุรกิจที�เพิ�มขึ >นสงูกวา่อตัราความเสี�ยงที�เพิ�มขึ >น 

(7) การบริหารพอร์ตความเสี�ยง การกระจายความเสี�ยง และการป้องกนัความเสี�ยง 

การบริหารพอร์ตความเสี�ยงจะมีการกระทําอย่างต่อเนื�องโดยมีหลักการกระจายความเสี�ยงเป็นหลักการสําคัญในทุกธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ เนื�องจากเป็นวิธีการที�สามารถลดความเสี�ยงโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทน ผู้บริหารระดบัสงูและผู้จดัการของหน่วยธุรกิจทกุระดบัจะนํา
หลกัการกระจายความเสี�ยงเข้ามาใช้พิจารณาอยา่งเหมาะสม โดยจะมีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี�ยงตา่งๆ ในระดบัภาพรวมและ
ระดบัรายการ 

(8) วฒันธรรมที�ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง 

กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของความเสี�ยงและการบริหารความเสี�ยง หวัหน้าของแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในความเสี�ยงที�มีอยู่หรือที�จะเกิดขึ >นใหม่ในสายธุรกิจที�รับผิดชอบ โดยต้องคํานึงถึงความเสี�ยงในด้านต่างๆที�จะมีต่อ
กลุม่ทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย 

(9) การพฒันาแบบจําลองความเสี�ยงและการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แบบจําลองความเสี�ยงนั >นจะมีลกัษณะที�มองไปข้างหน้า ซึ�งคํานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์ หนี >สิน และผล
การดําเนินงานของธุรกิจที�อาจเกิดขึ >นในอนาคต  ทั >งนี >การวดัมลูคา่ยตุิธรรม (Mark-to-Market) จะถกูนําไปใช้กับทกุฐานะของสินทรัพย์และหนี >สินที�
เหมาะสม สําหรับตราสารทางการเงินซึ�งมีความซบัซ้อนสงู การประเมินมลูคา่ตลาดจะถกูประเมินอยา่งอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี�ยงองค์กร  
ในแบบจําลองที�สําคญัสําหรับการประเมินระดบัความเสี�ยงจะมีการทดสอบโดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื�น ๆ อยา่งเหมาะสม  

(fg) การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและแนวทางที�ดี 

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายที�จะพฒันาระบบและกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิที�ดีและกฎระเบียบ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(11) แนวนโยบายตอ่ธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ใหม ่

การทําธุรกิจหรือการออกผลิตภณัฑ์ใหมท่กุประเภทของกลุม่ทิสโก้จะต้องถกูพิจารณาและอนมุตัิโดยสายงานที�เกี�ยวข้องตามแนวนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงของทางกลุม่ทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวจะถกูวิเคราะห์ในรูปแบบของผลตอบแทนที�เพียงพอกับความเสี�ยงที�จะเกิดขึ >น 
การคํานึงถึงความเสี�ยงโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(12) การปฏิบตัิตอ่รายการระหวา่งกนั 

การทํารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั >น กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการที�กระทํากบัลกูค้าทั�วไป โดยกลุม่ทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพื�อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมทางธุรกิจ
ของกลุม่ทิสโก้จะถกูควบคมุอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องของทางการ 
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(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ 

การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้การจําลอง
สถานการณ์ที�ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัความเสี�ยงอนัมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี > การทดสอบสภาวะ
วิกฤติยงัเป็นเครื�องมือที�สําคญัในการบริหารจัดการความเสี�ยงทั >งทางด้านสินเชื�อ ตลาด และสภาพคล่อง คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะทํา
หน้าที�ดใูนภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกําหนดสมมตุิฐานในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงองค์กรทําหน้าที�ทดสอบ
ร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับทราบ ซึ�งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วน
ช่วยในการกําหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงเพดานความเสี�ยงต่างๆ รวมไปถึงการพฒันาแผนปฏิบตัิการณ์ในสภาวะ
ฉกุเฉิน 

โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง 

 เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายและวตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี�ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชีย
ลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที�ในการดูแลความเสี�ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของ
ธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแตง่ตั >งของคณะกรรมการธนาคาร จะทําหน้าที�ดแูลทั >งความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี�ยง
โดยรวมขององค์กร และความเสี�ยงระดบัรายการของแตล่ะประเภทความเสี�ยง ทั >งนี > ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการที�ปรึกษาสําหรับธุรกิจต่างๆ 
จะทําหน้าที�ดแูลการบริหารความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ของทั >งองค์กรและของแตล่ะสายงาน ซึ�งจะได้รับการสนบัสนนุโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที�
บริษัทใหญ่ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทําหน้าที�พิจารณากําหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงของธนาคารให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่าย
บริหารความเสี�ยงองค์กร ฝ่ายวิจยัความเสี�ยง และฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนนุ สําหรับการดแูลความ
เสี�ยงเฉพาะตวัในระดบัรายการนั >นจะมีคณะกรรมการและผู้ รับมอบอํานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดแูล เช่น คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา และคณะกรรมการกํากบักฏเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน  เป็นต้น โดยมีหน่วยงานสนบัสนนุตา่งๆ เช่น สํานักคณะกรรมการ
สินเชื�อ ฝ่ายกํากบัและควบคมุภายใน และฝ่ายกฎหมายของบริษัท  ทั >งนี > สายธุรกิจทกุสายจะเป็นเจ้าของความเสี�ยงและรับผิดชอบต่อการบริหาร
ความเสี�ยงในสว่นงานของตนภายใต้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิที�กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ 
ซึ�งการดําเนินธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี�ยงสงูสดุที�ถกูกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง รวมถึงการวิเคราะห์การทํา
ธุรกิจใหมใ่นแตล่ะสายงานภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยรายการที�สําคญัในแต่ละเดือนจะถกูรายงานตรงไปยงัคณะ
กรรมการบริหารเพื�อรับทราบ ทั >งนี >ระบบบริหารความเสี�ยงทั >งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี�ยงโดยรวม 

บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องในการบริหารความเสี�ยงมีดงันี > 

� คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารดแูลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย
บริหารความเสี�ยงที�ได้รับมาจากนโยบายบริหารความเสี�ยงของกลุม่ทิสโก้  คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาแต่งตั >งคณะกรรมการบริหารเพื�อ
ดแูลและติดตามความเสี�ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคาร โดยมีบทบาทที�สําคญัในการดแูลและติดตามการบริหารความเสี�ยงให้มี
ความเหมาะสม รวมทั >งการกําหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ เพื�อให้ผู้บริหารระดบัสงูนําไปยดึปฏิบตัิตามหลกัการ พื >นฐานในการประเมิน ติดตาม 
และควบคมุความเสี�ยง โดยมีความสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิและเพดานความเสี�ยงภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

� คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงธนาคารได้รับการแต่งตั >งจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ�งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารระดบัสงูของ
ธนาคาร โดยมีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน และมีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี�ยงทั >งหมดขององค์กร เพื�อให้การดแูล
ระบบบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั >งกําหนดกลยทุธ์ กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ และฐานะความเสี�ยงที�สอดคล้องกับ
ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงองค์กรและฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของบริษัท ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทํา
หน้าที�สนบัสนนุในการศกึษาวิจยัเพื�อเสนอแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้พิจารณา พร้อมทั >งจดัทําระบบประเมินความเสี�ยงที�ได้
มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามผลการบริหารความเสี�ยงในด้านต่างๆ  เพื�อรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์การ
กํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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� คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี�ยงเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคมุความเสี�ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแตง่ตั >งให้ทําหน้าที�ดแูลการบริหารและควบคมุความเสี�ยง
ในระดบัรายการของความเสี�ยงประเภทตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา ทําหน้าที�ในการบริหาร
ความเสี�ยงด้านสินเชื�อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที�ให้การสนับสนนุ คือ สํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ เป็นต้น ทั >งนี >คณะกรรมการ
บริหารของธนาคารจะทําการติดตามผลการทํางานในด้านการบริหารความเสี�ยงด้านต่างๆ เป็นประจําทกุเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัท อยา่งสมํ�าเสมอ 

ปัจจัยเสี�ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร  

ในการบริหารความเสี�ยงของธนาคารได้ระบปัุจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องที�สําคญัออกเป็น l ด้าน ประกอบด้วย  f) ความเสี�ยงจากการให้
สินเชื�อ m) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา n) ความเสี�ยงจากการปฏิบัติงาน และ l) ความเสี�ยงด้าน 
กลยทุธ์ (ดงัมีรายละเอียดในหวัข้อ m.f – m.l) 

โดยรวมความเสี�ยงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับที�สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทนุที�แข็งแกร่งสําหรับการขยายธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตซึ�งได้ถกูประเมินความเสี�ยงด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั >งนี >ธนาคารมีแนวทางการบริหารและจดัการ
ความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมตามประเภทความเสี�ยงที�แตกตา่งกนั 

รายละเอียดเพิ�มเติมสามารถดูได้จากส่วนที� 3 หวัข้อที� #$ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

3.1    ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ  คือ  ความเสี�ยงที�คูส่ญัญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขและข้อตกลงในสญัญา ทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนี >ที�มีตอ่ธนาคารเมื�อครบกําหนดได้  หรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที�จะชําระหนี >ให้กับธนาคาร ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อหากเกิดขึ >นโดย
ไมมี่หลกัประกนัคุ้มครองจะมีผลทําให้ธนาคารต้องกนัสํารองหนี >สญูมากขึ >น  อนัจะสง่ผลตอ่กําไรสทุธิและเงินกองทนุของธนาคาร 

 

3.1.1 ความเสี�ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการด้อยคณุภาพของสินเชื�ออาจเกิดจากคณุภาพของสินเชื�อลดลง  ทั >งนี > หนี >ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื�อรวม
ของธนาคารเพิ�มขึ >นจากร้อยละ 1.2 ณ สิ >นปี 2555 เป็นร้อยละ 1.5 ณ สิ >นปี 2556 ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลจาการปรับตวัเพิ�มขึ >นของอตัราส่วนหนี >ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื�อเชา่ซื >อ นอกจากนี > เพื�อเป็นการป้องกนัความเสี�ยงด้านเครดิตที�เพิ�มขึ >น ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected 
Loss) ที�เพิ�มขึ >นนั >น ถกูรองรับด้วยคา่ใช้จา่ยสํารองหนี >สงสยัจะสญูที�เกิดขึ >นระหว่างปีอีกด้วย ด้วยการบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไป
ถึงการบริหารจดัการสินเชื�อด้อยคณุภาพผ่านเครื�องมือการบริหารความเสี�ยงอนัทนัสมยั และมีการติดตามชําระหนี > ปรับปรุงโครงสร้างหนี >และตดั
จําหน่ายหนี >สญูที�รัดกมุ โดยที�อตัราสว่นหนี >ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื�อรายย่อยเพิ�มขึ >นจากร้อยละ 1.4  ณ สิ >นปี 2555 เป็นร้อยละ 2.0 ณ สิ >นปี 
2556  ในขณะที�อตัราสว่นหนี >ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสินเชื�อธุรกิจลดลงจาก ร้อยละ 0.9 ณ สิ >นปี 2555 เป็นร้อยละ 0.6 ณ สิ >นปี 2556 ทั >งนี >หนี >ที�ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ทั >งหมดมีจํานวน 4,258.36 ล้านบาท ซึ�งเพิ�มขึ >น f,484.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5  เมื�อเทียบกบัสิ >นปี 2555 

ธนาคารใช้วิธีการตั >งสํารองค่าเผื�อหนี >สงสยัจะสญูสําหรับพอร์ตสินเชื�อเช่าซื >อรถยนต์ตามหลกัเกณฑ์ Collective Approach ซึ�ง
จะตั >งสํารองตามค่าประมาณการความสญูเสียที�น่าจะเกิดขึ >นในอนาคตอีก fm เดือนข้างหน้า (Expected Loss) จากพอร์ตสินเชื�อดงักล่าว โดยใช้
ข้อมลูสถิติหนี >เสียของพอร์ตสินเชื�อในอดีตประกอบกบัการปรับปรุงข้อมลูให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสดุในปัจจบุนั และคํานึงถึงวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี > ธนาคารมียอดสํารองคา่เผื�อหนี >สงสยัจะสญูและคา่เผื�อการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี >ทั >งสิ >นจํานวน 5,774.79 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 135.6 ของยอดหนี >ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แบ่งเป็นสํารองหนี >สญูเฉพาะรายสําหรับหนี >จดัชั >นจํานวน 3,437.52 ล้านบาท โดยเป็นสํารองตาม
เกณฑ์ขั >นตํ�าของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่ากับ 3,432.76 ล้านบาท นอกจากนี >ยังมีสํารองหนี >สญูส่วนเกินอีกจํานวน 2,345.27 ล้านบาท  ตาม
นโยบายการตั >งสํารองอยา่งระมดัระวงั เพื�อเป็นการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ >นในอนาคต 
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3.1.2 ความเสี�ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื�อ 

ความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื�ออาจเกิดจากการกระจกุตวัของลกูหนี > โดย  ณ วนัที� wf ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินเชื�อ
รวมทั >งหมด 280,826.43 ล้านบาท โดยมีสินเชื�อเช่าซื >อและสินเชื�อธุรกิจ ในสดัส่วนร้อยละ 63.2 และ 19.1 ของสินเชื�อรวม ตามลําดบั โดยในส่วน
ของสินเชื�อเชา่ซื >อจํานวน 177,565.16 ล้านบาท มีการกระจกุตวัของสินเชื�ออยู่ในระดบัตํ�ามาก และกลุ่มลกูหนี >เช่าซื >อรายใหญ่ 10 รายแรกมีมลูค่า
รวมกนัเพียงจํานวน 138.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของเงินให้สินเชื�อเชา่ซื >อ หรือร้อยละ 0.04 ของเงินให้สินเชื�อรวม 

สําหรับสินเชื�อธุรกิจ มีการให้สินเชื�อแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จํานวน 19,375.50 ล้าน
บาท ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน 11,598.82 ล้านบาท ธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ จํานวน 21,921.31 ล้านบาท ธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่ 784.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.1 ร้อยละ 21.6 ร้อยละ 40.8 และร้อยละ 1.5 ของสินเชื�อธุรกิจ และร้อยละ 6.9 ร้อยละ 
4.1 ร้อยละ 7.8 และร้อยละ 0.3 ของสินเชื�อรวมตามลําดับ ทั >งนี > ถ้าวดัจากการให้สินเชื�อธุรกิจแก่กลุ่มลกูหนี >รายใหญ่ 10 รายแรกที�มีมลูค่ารวม 
27,988.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของสินเชื�อรวม ซึ�งพิจารณาเห็นวา่มีการกระจกุตวัของสินเชื�อธุรกิจอยู่ในธุรกิจสาธารณูปโภคและการ
บริการและอตุสาหกรรมการผลิตและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื�อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื�อมีหลกัประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี�ยงตา่งๆ เพื�อควบคมุความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื�อ โดยมีกระบวนการพิจารณาเครดิตซึ�งจะพิจารณาโครงการที�มีสดัส่วน
เงินกู้ เทียบกบัมลูคา่ของหลกัประกันที�เหมาะสมเพื�อควบคมุความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�สามารถยอมรับได้ และธนาคารยงัจดัให้มีการประเมินและ
ติดตามมลูค่าหลกัประกันอย่างสมํ�าเสมอ  นอกจากนี >ธนาคารยงัมีขั >นตอนต่างๆ ในการควบคมุการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มี
การติดตามคณุภาพของสินทรัพย์อยา่งตอ่เนื�อง 

3.1.3 ความเสี�ยงจากหลักประกัน 

ความเสี�ยงจากหลกัประกนัอาจเกิดจากการที�ลกูหนี >ผิดนดัชําระและกระบวนการติดตามหนี >นั >นมีการบงัคบัหลกัประกนัซึ�งอาจได้
เงินจากการขายหลกัประกันไม่คุ้มมลูหนี > โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เงินให้สินเชื�อร้อยละ 78 ของเงินให้สินเชื�อของธนาคาร เป็นสินเชื�อมี
หลกัประกนั สําหรับสินเชื�อเชา่ซื >อ ทรัพย์สินที�ให้เชา่ซื >อยงัถือเป็นกรรมสิทธิxของธนาคาร ดงันั >นหากผู้ เชา่ซื >อไมชํ่าระเงินตามกําหนดภายใต้หลกัเกณฑ์
และกฎหมายที�กําหนด ธนาคารสามารถดําเนินการเข้ายึดและครอบครองทรัพย์สินได้ในทนัที ภายหลงัจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที�ให้เช่าซื >อ 
การจําหน่ายตอ่ในตลาดรองมีระยะเวลาคอ่นข้างสั >น ซึ�งสามารถกระทําให้เสร็จสิ >นได้ภายในระยะเวลาเฉลี�ยประมาณ 1 เดือน  

ปัจจยัความเสี�ยงตอ่หลกัประกนัของสินเชื�อเชา่ซื >อ คือ มลูคา่ของรถยนต์เก่า เนื�องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื >อหลกัที�ธนาคาร
จะเข้ายดึและจําหน่ายตอ่ในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนําเงินที�ได้จากการจําหน่ายมาชดเชยความเสียหายที�เกิดขึ >น หากมลูคา่ของรถยนต์เก่าลดลงมาก
เกินไป อาจทําให้ได้เงินจากการขายหลกัประกนัไมคุ่้มมลูหนี > และสง่ผลเสียหายตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคาร มลูค่าของรถยนต์เก่าขึ >นอยู่กับ
หลายปัจจยั ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์เก่าโดยรวม ประเภทและยี�ห้อของรถ และปัจจยัด้านภาษีรถยนต์ที�อาจมีผลกระทบต่อราคา
ขายรถใหม ่ 

อยา่งไรก็ตาม  จากประวตัิการยดึและจําหน่ายหลกัประกนัของการเชา่ซื >อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการชําระเงินจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ในอตัราโดยเฉลี�ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมลูหนี >คงค้าง ซึ�งจดัเป็นอตัราที�สงู ทําให้ผลกระทบต่อกําไรของหนี >เสียลด
น้อยลงมาก นอกจากนี > ธนาคารได้ดําเนินการเพื�อลดความเสี�ยงด้วยการติดตามราคารถยนต์เก่าอย่างต่อเนื�อง การเน้นปล่อยสินเชื�อให้มีมลูค่า
หลกัประกนัสงูกวา่มลูหนี >อยูต่ลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดบัที�เหมาะสม และการเน้นปลอ่ยสินเชื�อสําหรับรถยนต์ที�มีตลาดรองที�ดี 

สําหรับสินเชื�อธุรกิจและสินเชื�อเพื�อการเคหะ หลกัประกนัสว่นใหญ่ของธนาคารเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งสามารถนํามาใช้หกัการ
ตั >งสํารองคา่เผื�อหนี >สงสยัจะสญูของสินเชื�อด้อยคณุภาพได้ ธนาคารได้ดําเนินการประเมินราคาหลกัประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย โดยธนาคารมีสดัสว่นมลูคา่หลกัประกันที�ใช้หกัมลูหนี >ของสินเชื�อด้อยคณุภาพในการตั >งค่าเผื�อหนี >สงสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของเงินให้
สินเชื�อด้อยคณุภาพสําหรับสินเชื�อธุรกิจและสินเชื�อเพื�อการเคหะทั >งหมด 

ธนาคารมีความเสี�ยงจากมูลค่าของหลักประกันที�เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี > โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะขึ >นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทําให้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ซึ�งอาจส่งผลให้ธนาคารต้องเพิ�มการกันเงิน
สํารองค่าเผื�อหนี >สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกําไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี > การเข้าครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายและการบงัคบัคดีที�ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้ติดตามขั >นตอนการทํางานด้านการบงัคบัคดีอย่าง
ใกล้ชิด 
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3.1.4 ความเสี�ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย 

ความเสี�ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมลูค่าทรัพย์สินที�ยึดคืนจากลูกหนี >ค้างชําระเป็น
เวลานาน หรือลกูหนี >ที�มีการปรับโครงสร้างหนี > จากราคาทนุหรือมลูคา่ที�จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ�ากวา่ โดยธนาคารมีสินทรัพย์รอการขาย ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2556 ซึ�งมีมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เผื�อการด้อยค่า 114.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม 
และคา่เผื�อการด้อยคา่คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของมลูคา่สินทรัพย์รอการขายตามราคาต้นทนุทางบญัชี เพิ�มขึ >นจากร้อยละ 6.4 ณ สิ >น ปี 2555 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้รับการแต่งตั >งให้ดูแลการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อในภาพรวมของพอร์ตสินเชื�อ ซึ�งมี
หน้าที�รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจํากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ   รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  นอกจากนี > คณะกรรมการยงัมีหน้าที�ในการติดตาม และทบทวนความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อในระดบัภาพรวม รวมถึงรายงาน
ข้อมลูความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อที�มีความสําคญัให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ 

ในขณะที�ความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อเฉพาะด้านในระดบัรายการ อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ   และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหา ซึ�งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อจะทําหน้าที�ดแูลการพิจารณาและอนุมตัิสินเชื�อ   สําหรับธุรกรรมที�มี
ความเสี�ยงอยูใ่นระดบัตํ�า สามารถได้รับการพิจารณาจากบคุคลที�ได้รับการแตง่ตั >งจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อเพื�อดแูลความเสี�ยงจากการให้
สินเชื�อ นอกจากนี > คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อที�มีปัญหาจะทําหน้าที�ติดตามและจดัการกับการค้างชําระของสินเชื�อที�มีปัญหาและสินทรัพย์รอ
การขายอยา่งใกล้ชิด 

กระบวนการประเมินความเสี�ยงที�ประกอบด้วยการจัดอนัดับเครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชําระ การวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
สินเชื�อ และเงินกองทุนที�ใช้ในการรองรับความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ เป็นแนวทางปฏิบัติที�สําคัญของธนาคาร โดยธนาคารได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของกระบวนการประเมินความเสี�ยง ดงันั >น การดําเนินงานด้านเครดิตทั >งหมดจะอยู่ภายใต้กระบวนการอนมุตัิสินเชื�อที�เป็นมาตรฐาน
โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการจดัอนัดบัเครดิตของสินเชื�อต่างๆ   ในส่วนของสินเชื�อรายย่อยได้ใช้การจดัอนัดบัเครดิตโดยการพิจารณาถึงลกัษณะที�
คล้ายคลึงกันของสินเชื�อแต่ละราย   โดยอาศยัการพิจารณาข้อมลูในภาพรวม   สําหรับการพิจารณาอนัดบัเครดิตของสินเชื�อธุรกิจได้พิจารณาถึง
ลกัษณะความเสี�ยงที�แตกตา่งกนัของแตล่ะรายธุรกรรม 

  การจดัการด้านความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของสินเชื�อเป็นอีกปัจจยัสําคญัในการบริหารจดัการความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ หลกัเกณฑ์
ที�ใช้ในการควบคมุการกระจกุตวัของสินเชื�อได้ถกูจดัทําโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและเงินกองทนุของธนาคาร 
นอกจากนี > ธนาคารมีมาตรการและข้อจํากดัของการบริหารความเสี�ยงด้านสินเชื�อที�ทั�วถึงและรัดกมุ ซึ�งดแูลความเสี�ยงทั >งในระดบัภาพรวมของพอร์ต
สินเชื�อและระดบัรายการ รวมถึงการติดตาม และจดัการกบัสินเชื�อที�มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย 

 3./ ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินเมื�อครบกําหนด เนื�องจากไม่
สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไมส่ามารถจดัหาเงินทนุใหมม่าให้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการภายในระยะเวลาที�กําหนด ซึ�งอาจทําให้เกิด
ความเสียหายตอ่ธนาคารได้   ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทั >งภายในและภายนอกโดยปัจจยัภายในขึ >นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์
และหนี >สิน และการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื�อนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึ >นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื�อมั�นของผู้ฝากเงินเป็นหลกั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 60,282.24 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจํานวน 1,130.16 ล้านบาท 
เทียบกบั 1,045.65 ล้านบาท ณ สิ >นปี 2555 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิจํานวน 52,777.95 ล้านบาท เทียบกับ 31,370.14 ล้านบาท 
ณ สิ >น ปี 2555 และเงินลงทนุชั�วคราว-สทุธิ 6,374.16 ล้านบาท เทียบกบั 4,310.65 ล้านบาท ณ สิ >น ปี 2555 

ธนาคารมีความเสี�ยงจากความไมส่อดคล้องกนัของสินทรัพย์และหนี >สินในระยะสั >นตามอายสุญัญา (Maturity Mismatch) อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยหลงัจากปรับพฤติกรรมที�เกิดขึ >นในอดีตของเจ้าหนี >และลกูหนี >เมื�อครบกําหนดสญัญาแล้ว เช่น การไม่ได้รับเงินตามสญัญา หรือการฝาก
ต่อเมื�อครบกําหนด ซึ�งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี >สินในระยะสั >นตามอายสุญัญาที�ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุ
สญัญามากกวา่หนี >สินตามอายสุญัญาเป็น 31,903.71 ล้านบาท นอกจากนี >ธนาคารยงัมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉกุเฉิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงเงินกู้ยืมระหวา่งธนาคาร ซึ�งเพียงพอที�จะรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ >นได้ 
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เพื�อเป็นการเพิ�มทางเลือกในการลงทนุที�หลากหลายสําหรับลกูค้าของธนาคาร รวมทั >งเพื�อเพิ�มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของการ
บริหารจดัการ โครงสร้างเงินทนุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม mll6 ธนาคารมีเงินรับฝาก 265,547.49 ล้านบาท หุ้นกู้ ระยะยาว (ทั >งด้อยสิทธิและไม่ด้อย
สิทธิ) รวมมลูคา่คงเหลือทั >งสิ >น 8,243.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ ระยะสั >น รวมมลูคา่ 28,566.00 ล้านบาท และมีตัyวแลกเงินรวมมลูคา่ 146.62 ล้านบาท 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยหน่วยธุรกิจที�เกี�ยวข้องจะมีหน้าที�
รับผิดชอบในการจดัการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ของ
ทางการ 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งประกอบด้วย  การบริหารจดัการโครงสร้างกระแสเงินสด การกระจกุตวัของเงิน
ฝาก  สินทรัพย์สภาพคลอ่ง รวมถึงแผนฉกุเฉินเพื�อการบริหารสภาพคลอ่งในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan)  กลยทุธ์การบริหารความ
เสี�ยงด้านสภาพคลอ่งได้พิจารณาถึงสภาพคลอ่งในตลาด รวมทั >งผลกระทบต่อสถานะความเสี�ยงของธนาคารในกรณีที�เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ได้
คาดการณ์ขึ >น  ในสว่นของความเสี�ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี >สินตามอายสุญัญา  (Maturity Mismatch)  
และระดบัของสินทรัพย์สภาพคลอ่งจะต้องถกูติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ  การจดัหาแหล่งเงินทนุและการกระจกุตวัของแหล่งเงินทนุจะต้องถกูวางแผน
เพื�อให้ความเสี�ยงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  นอกจากนี >แผนฉกุเฉินสําหรับการบริหารจดัการสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถกู
จดัทําขึ >นเพื�อให้สามารถนํามาใช้ได้ทนัเวลา 

3.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา คือ ความเสี�ยงที�เกิดขึ >นจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของตราสาร และอตัราดอกเบี >ย ซึ�งจะมีผล
ทําให้เกิดความผนัผวนตอ่รายได้หรือเงินกองทนุของธนาคาร หรือการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของสินทรัพย์และหนี >สินทางการเงินของธนาคาร 

3.3.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินลงทนุสทุธิในตราสารทนุเป็นจํานวน 438.04 ล้านบาท โดยเป็นตราสารทนุที�ไม่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทั >งจํานวน ซึ�งเป็นมลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีสทุธิหลงัหกัคา่เผื�อการด้อยคา่  

(1) ความเสี�ยงจากตราสารทนุที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

สําหรับเงินลงทนุในตราสารทนุที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารมีความเสี�ยงจากความผันผวนของราคา
หลกัทรัพย์ในตลาด แม้ว่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไม่มีฐานะเงินลงทนุในส่วนนี > แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มทิสโก้ได้
นําเอาแบบจําลอง Value at Risk มาใช้วดัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์จดทะเบียน และ
รายงานให้กบัผู้บริหารระดบัสงูในสายงานที�เกี�ยวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นรายวนั Value at Risk บอกถึงผล
ขาดทุนสูงสดุของพอร์ตเงินลงทนุที�สามารถเกิดขึ >น ณ ระดบัความเชื�อมั�นและช่วงระยะเวลาที�กําหนดในอนาคต ซึ�งจะส่งผล
โดยตรงต่อมลูค่าความเสี�ยงของเงินลงทุน นอกจากนี > ธนาคารยังได้กําหนด วงเงินการเตือนความเสี�ยง (Trigger Limits) 
ประเภทตา่งๆ เพื�อใช้ในการควบคมุและติดตามความเสี�ยง เชน่ วงเงินการกระจกุตวั วงเงินจํากดั  ขาดทนุ เป็นต้น 

(2) ความเสี�ยงจากตราสารทนุที�ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ธนาคารมีเงินลงทนุทั�วไปในหลกัทรัพย์ประเภททนุที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นจํานวน 438.04 ล้านบาท 
โดยใช้มลูคา่ตามราคาต้นทนุทางบญัชีหลงัหกัคา่เผื�อการด้อยคา่แล้ว ทั >งนี > เงินลงทนุดงักลา่วเพิ�มขึ >นจากวนัที� 31 ธันวาคม 2555 
ที�มีจํานวน 436.13 ล้านบาท 

ปัจจุบันธนาคารไม่มีนโยบายที�จะลงทุนเพิ�มเติมในหลักทรัพย์ที�ไม่จดทะเบียน แต่มุ่งเน้นการติดตามคุณภาพของ
หลกัทรัพย์อยา่งตอ่เนื�อง และขายหลกัทรัพย์ออกเมื�อมีโอกาสที�เหมาะสม 
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3.3.2 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี 1ย 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี >ยแบ่งเป็น m ประเภท คือ ความเสี�ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี >สินที�มี
ดอกเบี >ย และความเสี�ยงจากมลูคา่ตลาดตราสารหนี > 

(1) ความเสี�ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี >สินที�มีดอกเบี >ย 

ความเสี�ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี >สินที�มีดอกเบี >ย เกิดจากการกําหนดการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี >ยของ
สินทรัพย์และหนี >สินของธนาคารที�ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) ซึ�งหากอตัราดอกเบี >ยในตลาดเปลี�ยนแปลงไป อาจทํา
ให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี >ยจ่ายที�สงูขึ >นเมื�อเทียบกับดอกเบี >ยรับ ส่งผลทําให้ส่วนต่างของอตัราดอกเบี >ยที�ได้รับลดลง และ
กระทบตอ่กําไรและเงินกองทนุของธนาคารได้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทําหน้าที�เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี >สินในการควบคมุดแูลการ
บริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี >ยที�เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบี >ยดงักล่าว โดยควบคมุดแูลโครงสร้าง
กําหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี >สินที�มีดอกเบี >ย ให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ ณ วนัที� wf ธันวาคม mll6 ธนาคารมีโครงสร้าง
สินทรัพย์และหนี >สินที�มีดอกเบี >ย แบง่ตามระยะเวลาการเปลี�ยนดอกเบี >ยดงันี > 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 
และหนี 1สิน 

เปลี�ยนดอกเบี 1ย
ภายใน 1 เดือน 

เปลี�ยนดอกเบี 1ย
ภายใน 2-12 เดือน 

เปลี�ยนดอกเบี 1ย
ภายใน 1-2 ปี 

เปลี�ยนดอกเบี 1ย
ภายหลัง 2 ปี 

รวม 

สินทรัพย์ 97,609.48  89,658.45  55,316.77  95,431.32  338,016.03  

หนี >สิน (126,840.58) (180,019.11) (496.72) (8,252.23) (315,608.64) 

สว่นตา่ง (29,231.10) (90,360.66) 54,820.06  87,179.08  22,407.39  

ทั >งนี >ธนาคารมีสว่นตา่งของสินทรัพย์และหนี >สินในระยะเปลี�ยนดอกเบี >ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี >สินมากกว่าสินทรัพย์ในช่วง
ระยะเปลี�ยนดอกเบี >ยภายใน 1 เดือนเป็นจํานวน  29,231.10 ล้านบาท และในชว่งระยะ 2-12 เดือนเป็นจํานวน 90,360.66 ล้าน
บาท โดยหนี >สินที�มีระยะเปลี�ยนดอกเบี >ยภายใน 1 เดือนนั >นประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ�งจะมีความ
ออ่นไหวตอ่การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี >ยไมม่ากนกั สว่นในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบญัชีเงินฝากประจําและหุ้นกู้  
โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 1 ปี โดยหากนําความแตกต่างของโครงสร้างอตัราดอกเบี >ยมาคํานวณ จะพบว่า
ธนาคารมีความเสี�ยงตอ่การขึ >นของอตัราดอกเบี >ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  

(2) ความเสี�ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี > 

ความเสี�ยงจากมลูคา่ตลาดของตราสารหนี > เกิดจากการที�มลูคา่ตลาดของตราสารหนี >ประเภทกําหนดอตัราดอกเบี >ยแบบ
คงที�อาจลดลง เนื�องมาจากการขึ >นของอตัราดอกเบี >ย เพราะอตัราผลตอบแทนของตราสารหนี >ในตลาดสงูขึ >น ราคาตลาดของ
ตราสารหนี >จงึต้องปรับลดลงเพื�อให้ผลตอบแทนเทา่กบัตลาด  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารหนี >รวม 9,575.17 ล้านบาท เพิ�มขึ >น 5,264.52 ล้านบาท เมื�อ
เทียบกบั ณ สิ >นปี 2555 โดยมีคา่ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ >าหนกั (Duration) ของพนัธบตัรเฉลี�ยอยู่ที� 1.66 ปี โดยเพิ�มขึ >นจาก ณ สิ >น
ปี 2555 ซึ�งอยูท่ี� 0.27 ปี อนัเป็นผลมาจากการลงทนุในพนัธบตัรระยะยาวเพิ�มขึ >นเมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา ขณะที�มีค่าระยะเวลา
เฉลี�ยถ่วงนํ >าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้ เฉลี�ยอยู่ที� 3.92 ปี โดยเพิ�มขึ >นจาก ณ สิ >นปี 2555 ซึ�งอยู่ที� 0.61 ปี อย่างไรก็ตาม ความ
เสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของเงินลงทนุในตราสารหนี >ยงัจดัวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัคงเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ในการรักษาสภาพคลอ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคา โดยหน่วยธุรกิจที�
เกี�ยวข้องมีหน้าที�ในการบริหารจดัการความเสี�ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั >นภายใต้หลกัเกณฑ์และข้อจํากัดที�กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยง หน่วยงานกํากับดูแลความเสี�ยงเฉพาะด้านถกูจดัตั >งเพื�อมีหน้าที�ในการดแูลธุรกรรมที�มีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาสูงในด้าน
ตา่งๆ เชน่ การกําหนดหลกัเกณฑ์การลงทนุ อํานาจในการตดัสินใจลงทนุ และคูค้่า เป็นต้น 

เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยงจากการ
เปลี�ยนแปลงของราคาที�เหมาะสมจะถกูนํามาประยุกต์ใช้ ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของทั >งสินทรัพย์และหนี >สินทางการเงินของ
ธนาคารจะถกูประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที�เหมาะสมกบัลกัษณะของความเสี�ยงแตล่ะประเภท นอกจากนี >ธนาคารยงัได้ใช้
กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถกูต้องของแบบจําลอง Value at Risk  และการประเมินความเสี�ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress 
Testing) เพื�อใช้ประกอบการวดัความเสี�ยงในกรณีที�ตวัแปรจากแบบจําลองได้ถกูกําหนดให้อยู่ในเหตกุารณ์ที�เลวร้ายที�สดุ ทั >งนี >วตัถปุระสงค์ในการ
ทําธุรกรรมรวมถึงสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี >ยจะถกูวิเคราะห์ในรูปของการกําหนดการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี >ยของสินทรัพย์
และหนี >สินของธนาคารที�ไมพ่ร้อมกนั (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที�เกิดกบัรายได้ดอกเบี >ยสทุธิของธนาคารภายใต้สถานการณ์จําลอง
ตา่งๆ  

ฐานะความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาที�มีความซบัซ้อน เช่น ตราสารอนพุนัธ์ จะถกูบริหารจัดการด้วยความระมดัระวงั ซึ�ง
ความเสี�ยงด้านอนพุนัธ์จะถกูวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี�ยงพื >นฐานเพื�อเข้าใจถึงสถานะความเสี�ยงได้อย่างชดัเจน นอกจากนี >นโยบายบริหาร
ความเสี�ยงทางด้านตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูจดัทําขึ >นเพื�อให้การควบคมุและบริหารความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซบัซ้อน
ของตราสารอนพุนัธ์นั >น 

3.4     ความเสี�ยงจากการปฏิบัติงาน 

ความเสี�ยงจากการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดขึ >นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวน การทํางาน บุคลากร 
ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั >งที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เช่น ชื�อเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจของ
ธนาคาร นอกจากนี >ธนาคารได้ขยายธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้าน ทั >งที�เป็นการเพิ�มชอ่งทางการดําเนินธุรกิจที�ดําเนินการอยูแ่ล้ว รวมถึงการเพิ�มธุรกิจ
ใหม่ อย่างไรก็ตามทางบริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยงของธุรกิจใหม่ ตามนโยบายการบริหารความเสี�ยงของบริษัท โดยพิจารณา
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัความเสี�ยง เพื�อให้ความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม นอกเหนือจากนี > การปฎิบตัิการจะถกูตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อให้มั�นใจได้วา่กระบวนการควบคมุที�รัดกมุและรอบคอบได้ถกูใช้อยา่งเหมาะสมกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ >น 

3.4.1 ความเสี�ยงจากการปฏิบัติการ 
เมื�อพิจารณาความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารตามโอกาสเกิดความเสียหายและระดบัความเสียหายที�อาจเกิดขึ >น พบวา่ใน

ภาพรวมความเสี�ยงที�มีอยู ่สว่นใหญ่จดัอยูใ่นเกณฑ์ระดบัความเสียหายตํ�าถึงปานกลาง (ความเสียหายตํ�ากว่าร้อยละ 0.05 ของกําไรสทุธิต่อปี และ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในระยะยาว) ซึ�งความเสี�ยงเหลา่นี > สว่นใหญ่จะกระทบด้านชื�อเสียงมากกวา่ด้านตวัเงิน และถกูจํากดัไว้ไมใ่ห้กระจายไปสู่วง
กว้างได้  โดยในภาพรวมของธนาคาร อตัราข้อผิดพลาดในการทํางานที�เกิดขึ >นมีน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจํานวนรายการทั >งหมด  ข้อผิดพลาดส่วน
ใหญ่เป็นเรื�องข้อผิดพลาดในการบนัทกึข้อมลูรายการ ข้อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสั�งลกูค้าภายในระยะเวลาที�กําหนด และการหยดุชะงกั
ของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ATM อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังมีความเสี�ยงอีกเล็กน้อยที�จดัอยู่ในเกณฑ์ระดบัความเสียหายค่อนข้างสงูถึงสงู ได้แก่ 
ความเสี�ยงจากทจุริต ความเสี�ยงจากธุรกิจหยุดชะงกัร้ายแรง และความเสี�ยงที�เกิดกับลกูค้ารายใหญ่ ซึ�งความเสี�ยงเหล่านี >จะถกูควบคมุดูแลเป็น
พิเศษเพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึ >นหรือถ่ายโอนความเสี�ยงไปยงัผู้ รับประกนัความเสี�ยง             

เมื�อพิจารณาในระดับสายธุรกิจ ความเสี�ยงของสายธุรกิจบริการธนกิจลูกค้ารายย่อย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มโอกาสเกิด
ข้อผิดพลาดสงู ผลกระทบตํ�าถึงปานกลาง เช่น ข้อผิดพลาดในการบนัทึกข้อมลูรายการต่างๆ หรือข้อผิดพลาดในการทํารายการตามคําสั�งลกูค้า
ภายในระยะเวลาที�กําหนด ความเสี�ยงกลุ่มนี > ส่วนใหญ่ไม่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดที�เป็นตวัเงินเนื�องจากสามารถเรียกคืนได้ ยกเว้นกรณีความเสี�ยงที�
เกิดขึ >นในขั >นตอนการปล่อยสินเชื�อที�ผู้ ได้รับเงินนําเงินออกจากระบบไปแล้ว  สําหรับสาเหตขุองความเสี�ยงที�เกิดขึ >น โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ความผิดพลาดจากพนักงาน ธนาคารจึงมุ่งเน้นไปที�การฝึกอบรมและสื�อสารเพื�อให้พนักงานทํางานได้ตามคณุภาพที�ต้องการ นอกจากนี > ธนาคาร
ยงัคงปรับปรุงวิธีการทํางานอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้วิธีการทํางานงา่ย และเสี�ยงตอ่การทํางานผิดพลาดน้อยลง  อยา่งไรก็ตาม มีความเสี�ยงอีกบางส่วน
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ที�ในกลุ่มโอกาสเกิดข้อผิดพลาดตํ�า ผลกระทบค่อนข้างสงูถึงสงู เช่น ความเสี�ยงในตวัเงินสด ความเสี�ยงทางด้านทจุริต และความเสี�ยงที�กระทบ
ชื�อเสียงในวงกว้าง  ความเสี�ยงเหล่านี > ธนาคารจัดการโดยเพิ�มจุดควบคมุต่างๆที�จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ >น หรือสามารถตรวจพบ
ข้อผิดพลาดตา่งๆได้อยา่งรวดเร็ว 

ความเสี�ยงของสายธุรกิจศนูย์ชําระเงิน เป็นความเสี�ยงที�โอกาสเกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างตํ�า แต่มีทั >งกลุ่มที�ความเสียหายตํ�าถึง
ปานกลาง เชน่ เป็นเรื�องเกี�ยวกบัข้อผิดพลาดในกระบวนการด้านการออกเช็ค เคลียร์เช็ค และการโอนเงินในระดบัรายการ ซึ�งโดยปกติสามารถเรียก
คืนได้ และกลุ่มที�ความเสียหายค่อนข้างสูง เช่น ความเสี�ยงเกี�ยวกับบริการสําหรับลูกค้ารายใหญ่ ซึ�งข้อผิดพลาดต่างๆสามารถส่งผลกระทบถึง
โอกาสทางธุรกิจต่างๆตามมาได้ โดยในด้านความเสี�ยงเรื�องลกูค้ารายใหญ่นี > เกิดร่วมอยู่ในธุรกิจที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลกูค้าที�มีศกัยภาพสงู เช่น 
ธุรกิจธุรกิจบริการสินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending) ธุรกิจบริการลกูค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking) ธุรกิจบริการคัสโตเดียน 
(Custodian) และธุรกิจบริการจดัการการเงิน (Cash Management Services) ตลอดจนธุรกิจบริหารเงินและการลงทนุ (Corporate Investment)  
ในด้านการจัดการ ธนาคารจัดให้มีวิธีการทํางานและการควบคุมที�เข้มงวดมากกว่าของสายลูกค้ารายย่อย และใช้พนักงานที�มีความรู้ความ
เชี�ยวชาญพิเศษในขั >นตอนการทํางานที�สําคญั 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการปฏิบัติงาน 

เนื�องด้วยธนาคารดําเนินการทางด้านธุรกิจและการเงินหลายประเภท จงึมีความเสี�ยงด้านปฎิบตัิการที�แตกตา่งกันไป ดงันั >นความเสี�ยง
จะถกูควบคมุโดยระบบการควบคมุภายในที�รัดกมุ รวมถึงโครงสร้างองค์กรและการวางบทบาทหน้าที�ที�เหมาะสม เพื�อให้เกิดกลไกตรวจวดัเพื�อสร้าง
สมดลุ  (Check and Balance) ที�ดี นอกจากนี >ธนาคารจะยดึมั�นในการสร้างความตระหนักถึงเรื�องความรับผิดชอบและความระมดัระวงัที�เกี�ยวข้อง
กบัความเสี�ยงจากการปฏิบตัิงานให้แก่พนกังานทกุระดบัของธนาคาร 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงด้านปฎิบตักิารได้จดัทําขึ >นโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั และนํามาใช้กบับริษัทในเครือ    โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นผู้วางกรอบและแผนการประเมิน รวมถึงควบคมุความเสี�ยงโดยรวม  ซึ�งมีฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ
ของบริษัท ทําหน้าที�สนับสนุน วิเคราะห์ความเสี�ยง ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงจัดเตรียมให้มีเครื�องมือและข้อมูลที�เพียงพอ หน่วยธุรกิจมีหน้าที�
รับผิดชอบความเสี�ยงด้านปฎิบัติการภายในหน่วยงาน โดยต้องมีการควบคุมการปฎิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง 
นอกจากนี >ระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงทั >งหมด ยงัถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ�งรายงานตรง
ตอ่คณะกรรมการธนาคาร ตามข้อกําหนดของ Basel III และกฎเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ธนาคารกําหนดให้ระบแุละประเมินความเสี�ยงในการปฎิบตักิารอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความเข้าใจในด้านการปฎิบตัิการ เพื�อนําไปสู่
การพฒันาขั >นตอนการทํางานที�มีการควบคมุและจัดการความเสี�ยงอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการจะร่วมมือกับทกุๆ
หน่วยงานเพื�อประเมินความเสี�ยง และแตล่ะหน่วยงานจะนําผลที�ได้ไปสร้างแผนงาน และกําหนดตวัชี >วดัตา่งๆ  

ในระดบัปฏิบตัิการ ข้อผิดพลาดที�เกิดขึ >นและรายละเอียดที�สําคญัตา่งๆจะถกูบนัทกึเข้าในระบบจดัการข้อผิดพลาด เพื�อให้ข้อผิดพลาด
ที�เกิดขึ >นได้รับการจดัการตามระดบัอํานาจความรับผิดชอบของพนักงานภายในระยะเวลาที�เหมาะสมและสามารถควบคมุความเสียหายให้อยู่ใน
วงจํากดัได้ นอกจากนี >ข้อมลูข้อผิดพลาดยงัใช้เป็นข้อมลูเบื >องต้นสําหรับประเมินความเสี�ยงตอ่ไป  

นอกจากนี > ธนาคารยงัได้เตรียมพร้อมรองรับความเสี�ยงด้านปฎิบตัิการจากการหยดุชะงกัของการดําเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้จดัทํา
แผนฉุกเฉินสําหรับระบบงานที�สําคญัทุกระบบขึ >น ร่วมกับแผน IT Disaster Recovery ที�มีอยู่เดิม เพื�อควบคุม ให้ระบบงานที�สําคัญสามารถ
ดําเนินการได้อยา่งตอ่เนื�อง 

3.4      ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ คือ ความเสี�ยงอนัเกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็น
ความไม่สอดคล้องระหว่างกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ�งในท้ายที�สดุจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้และเงินกองทนุของธนาคาร 

3.5.1 ความเสี�ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ 

แม้ธนาคารจะมีการกระจายตวัของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที�มีแนวโน้มดี ซึ�งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะ
เศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเชา่ซื >อมีความผนัผวนกบัภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขนัของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งระดบัการเจริญเติบโตของการ
บริโภคเป็นปัจจยัที�สําคญัตอ่การเติบโตของเงินให้สินเชื�อและคณุภาพของสินเชื�อ หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั หรือสภาพการแข่งขันที�รุนแรง
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ขึ >น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที�ดีและมีสถานะความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกิจ จงึทําให้ผลกระทบที�มีไมม่ากนกั 

3.5.2 ความเสี�ยงจากความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ในการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทนุตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดํารงเงินกองทนุต่อ
สินทรัพย์เสี�ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ�งการดํารงเงินกองทนุขั >นตํ�าตามวีธี IRB นั >น จะมี
ความสอดคล้องกับความเสี�ยงที�แท้จริงของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุขั >นตํ�าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ�งอตัรา
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี�ยง (BIS Ratio) อยูท่ี�ร้อยละ 13.37 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขั >นตํ�าร้อยละ 8.50 ที�กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในขณะที�เงินกองทนุชั >นที� 1 และชั >นที� 2 ต่อสินทรัพย์เสี�ยงของธนาคารอยู่ที�ร้อยละ 9.15 และร้อยละ 4.22 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนการดํารง
เงินกองทนุชั >นที� 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขั >นตํ�าร้อยละ 6  

นอกจากการดํารงเงินกองทนุตามเกณฑ์ของธปท.  ธนาคารได้ดําเนินการวดัความเสี�ยงและดํารงเงินกองทนุภายใน (ICAAP) ซึ�ง
ได้ประเมินเงินกองทุนความเสี�ยงขึ >นจากแบบจําลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมีเงินกองทุนเพื�อรองรับความเสี�ยงไว้เป็นจํานวน 
10,710.55 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 41.6 ของเงินกองทนุรวมภายใต้เกณฑ์ Basel III - IRB ที� 25,746.33 ล้านบาท  

 

� แนวทางการบริหารความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ดูแลความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารโดยตรง โดยอาศยัแนวปฏิบตัิในการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ที�ดีที�สามารถสนองตอบต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกที�ไม่ได้คาดการณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ�ง Vision and Mission Statement ของธนาคารได้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารรวมทั >งแนวทางใน
การกําหนดกลยทุธ์และนโยบายของธนาคาร ทั >งนี > กระบวนการต่างๆ ได้ถกูสร้างขึ >นเพื�ออํานวยให้การกําหนดกลยทุธ์ การวางแผนธุรกิจ การ
จัดการทรัพยากรบุคคล การวัดผลการดําเนินงาน รวมไปถึงระบบงานสนับสนุนหลกัเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในส่วนของกระบวนการ
ตรวจสอบ ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดบัของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบในระดับ
สดุท้าย 

แนวปฏิบตัิขององค์กรและแนวปฏิบตัิทางธุรกิจได้พิจารณาถึงการนําหลกัการและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาปรับใช้
เพื�อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการที�ดีประกอบด้วย นโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการ และระบบควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ ซึ�งจะถกูประเมินและทบทวนเป็นประจํา 

ในการบริหารและควบคุมความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื�อกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
สําหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า ควบคู่ไปกับการทําแผนงบประมาณ โดยจะทําการทบทวนแผนอย่างต่อเนื�องทุกปี และติดตามผลเพื�อเทียบกับ
แผนงานที�วางไว้เป็นรายเดือน 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ธนาคารมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที �� ธันวาคม ���4-���6 ดงันี ! โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ*และไมต่ิดภาระผกูพนัใดๆ 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ ปี 25&' ปี 25&5 ปี 25&6 

ทีดิน และอาคารสทุธิ    
1. ห้องชดุสํานกังานอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ทีทําการ ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) ��< 235 568 

สว่นปรับปรุงสํานกังานสทุธิ ��� 94 90 
อปุกรณ์สํานกังานสทุธิ C< 51 59 
อืน ๆ �E 13 25 
รวมทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ��F 393 742 

 

สัญญาเช่าระยะยาว 

ธนาคารมีสญัญาเชา่ทีดินและอาคารเพือใช้เป็นสํานักงานและสํานักงานสาขา ซึงสญัญามีอายปุระมาณ � ปี โดยมีรายละเอียดเพิมเติม
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.3<.3 

4.2 เงนิให้สินเชื�อ 

นโยบายการจัดชั /นสินทรัพย์ 

สินทรัพย์จดัชั !นของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเชือและลกูหนี ! เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคารมีนโยบายจดัชั !น
สินทรัพย์ตามเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึงสรุปการจดัชั !นสินทรัพย์ 
ณ วนัที �� ธันวาคม ���6  ได้ดงันี ! 

ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชั /นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
      (หน่วย: ล้านบาท) 

 ลูกหนี � 
เงนิให้สินเชื�อ       
และลูกหนี � เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนใน 
ลูกหนี �ที� รับ

โอนมา 
ทรัพย์สินรอ

การขาย รวม ร้อยละ 
จดัชั �นปกต ิ 307,922 - - - 307,922 93.4 
จดัชั �นกลา่วถึงเป็นพิเศษ 17,246 - - - 17,246 5.2 
จดัชั �นตํ�ากวา่มาตรฐาน 3,086 - - - 3,086 0.9 
จดัชั �นสงสยั 996 - - - 996 0.3 
จดัชั �นสงสยัจะสญู 176 47 18 18 259 0.2 

รวม 329,426 47 18 18 329,509 100.0 

นโยบายการตั /งสํารองค่าเผื�อหนี /สงสัยจะสูญ 

ในขั !นตําธนาคารปฏิบตัิตามข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน
การจดัชั !นและตั !งสํารองคา่เผือหนี !สงสยัจะสญู  

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดอตัราการตั !งคา่เผือหนี !สงสยัจะสญูตามระดบัชั !นของเงินให้สินเชือไว้ดงัตอ่ไปนี ! 
1. สินทรัพย์จดัชั !นสญู ให้ตดัออกจากบญัชี 
2. สินทรัพย์จดัชั !นสงสยัจะสญู ให้กนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 
3. สินทรัพย์จดัชั !นสงสยั ให้กนัเงินสาํรองในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ 100 
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4. สินทรัพย์จดัชั !นตํากวา่มาตรฐาน ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ 100 
5. สินทรัพย์จดัชั !นกลา่วถึงเป็นพิเศษ ให้กนัเงินสํารองในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ 2 
6. สินทรัพย์จดัชั !นปกติ ให้กนัเงินสาํรองในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ 1 

โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดวิธีการตั !งค่าเผือหนี !สงสยัจะสญูตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ฉบบัที �E (IAS 39) ซึงมี
หลกัเกณฑ์ในการตั !งคา่เผือหนี !สงสยัจะสญู สําหรับสินทรัพย์จดัชั !นตํากวา่มาตรฐาน สินทรัพย์จดัชั !นสงสยั และ สินทรัพย์จดัชั !นสงสยัจะสญู โดยให้
กนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ �VV ของสว่นตา่งระหวา่งมลูหนี !กบัมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะได้รับจากลกูหนี ! หรือ มลูค่าปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดทีคาดวา่จะได้รับจากหลกัประกนั รวมถึงการกนัสํารองเป็นลกูหนี ! (Collective Approach) แทนการกันสํารองรายบญัชีได้สําหรับกลุ่ม
ลกูหนี !ทีมีความเสียงด้านเครดิตทีเหมือนกนั 

ปัจจบุนัธนาคารทิสโก้มีนโยบายในการกนัเงินสํารองเป็นกลุม่ลกูหนี ! (Collective Approach) สําหรับกลุม่ลกูหนี !ทีมีความเสียงด้านเครดิตที
เหมือนกนัและมีข้อมลูความเสียหายในอดีตอยา่งเพียงพอ โดยธนาคารทิสโก้ได้กําหนดระดบัการกันสํารองอย่างระมดัระวงั จากการประเมินความ
เสียหายทีเกิดขึ !นในอดีต 

นโยบายการตั /งสํารองค่าเผื�อหนี /การด้อยค่าของทรัพย์สิน 

การตั !งสํารองค่าเผือการลดค่าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากข้อบ่งชี !การด้อยค่าตามมาตรฐานบญัชีและการประมาณมูลค่าที
คาดวา่จะได้รับคืนในอนาคต   

นโยบายการรับรู้และระงบัรับรู้รายได้  

ธนาคารมีนโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบี !ยทีเข้มงวดกวา่เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย1 โดยธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี !ยตามเกณฑ์คง
ค้าง โดยจะหยดุรับรู้รายได้ดอกเบี !ยจากสินเชือธุรกิจทีค้างชําระเป็นเวลารวมกนัเกินกว่า 1 เดือน และหยดุรับรู้รายได้ดอกเบี !ยจากสินเชือรายย่อยที
ค้างชําระเป็นเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน ไม่ว่าลกูหนี !รายนั !นจะมีหลกัประกันหรือไม่ และจะยกเลิกรายการดอกเบี !ยค้างรับทีได้บนัทึกบญัชีเป็น
รายได้แล้วออกจากบญัชีทั !งหมดสําหรับลกูหนี !ทีหยดุรับรู้รายได้ 

ธนาคารจะบนัทกึรายได้ดอกเบี !ยทีได้รับชําระในภายหลงัของลกูหนี !ทีหยดุรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดและจะรับรู้ดอกเบี !ยเป็นรายได้ตาม
เกณฑ์คงค้างอีก เมือได้รับชําระหนี !ทีค้างเกินกําหนดครบถ้วนแล้ว 

กรณีการรับรู้รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี !ของสินเชือธุรกิจ ธนาคารมีนโยบายรับรู้ดอกเบี !ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด  และจะรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกครั !งตอ่เมือได้รับพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการพิจารณาสินเชือทีมีปัญหาแล้วว่า ลกูหนี !กลบัมามีความสามารถใน
การชําระหนี !ได้ตามสญัญา 

 

4.3 เงนิลงทุน 

รายละเอียดของมลูคา่เงินลงทนุแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ �.3 เงินลงทนุ  

การบริหารความเสี�ยงจากการลงทุน 

ธนาคารจะกระจายความเสียงจากการลงทนุไม่ให้กระจุกตวัในหลกัทรัพย์หนึงเกินสมควร โดยจะเน้นทีความเหมาะสมของโอกาส
ของการลงทนุในขณะนั !นว่า เอื !ออํานวยในด้านผลตอบแทนและความเสียงอย่างไร นอกจากนี !ธนาคารยงัมีระบบการบริหารความเสียงทีสามารถ
รวบรวมความเสียงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพือพิจารณาถึงระดบัของความเสียงว่าเหมาะสมกบัความเพียงพอของเงินกองทุน 
และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสียงจากเงินลงทนุแต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพือให้สามารถปรับตวัไปตามทิศทางทีถกูต้อง
ได้อยา่งทนัทว่งที  

รายละเอียดของระบบการบริหารความเสียง ได้กลา่วไว้ในสว่นที 1 หวัข้อที � ปัจจยัความเสียง  

การตั /งสาํรองค่าเผื�อการด้อยค่า 

ธนาคารตั !งสํารองค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทนุตามมาตรฐานบญัชี โดยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม และ
บนัทึกการเปลียนแปลงมลูค่าของหลกัทรัพย์เป็นรายการกําไรหรือขาดทุนสทุธิในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขายทั !งทีถือไว้
เป็นเงินลงทุนชัวคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยก
ตา่งหากในสว่นของผู้ ถือหุ้นจนกระทังจําหน่ายหลกัทรัพย์จึงบนัทกึการเปลียนแปลงมลูคา่นั !นในงบกําไรขาดทนุ  

                                                           
1 ทีมา: ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. C</���� หมวด � การรับรู้รายได้ดอกเบี !ยจากเงินให้กู้ ยืม หรือเงินค่างวดจากการให้เช่าซื !อ:  สถาบนัการเงินจะบนัทึกบญัชีเป็น
รายได้ตามจํานวนเงินทีได้รับชําระ ในกรณีทีลกูหนี !ค้างชําระดอกเบี !ยหรือเงินค่างวดเป็นระยะเวลาไมถึ่ง � เดือน 
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มลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื !อหลังสุด ณ สิ !นวันทําการสุดท้ายของงวดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนี !ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี !ภาคเอกชน คํานวณโดยใช้สูตรทีกําหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี !ไทยหรือของสถาบนัการเงินอืน มลูค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทนุคํานวณจากมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value) 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มลูค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียน
ประเภทเงินลงทนุ ผลแตกตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทีโอนได้บนัทึกเป็นรายการกําไร (ขาดทนุ) ในงบกําไรขาดทนุ หรือ
บนัทกึการเปลียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในงบดลุ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีคดีที�ถกูฟ้องร้องและยงัไม่สิ $นสดุที�เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 23 คดี เป็นคดีแพ่งทั $งหมด มี

ทนุทรัพย์รวมประมาณ 352.15 ล้านบาท ซึ�งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น โดยในจํานวนนี $ประกอบด้วย 16 คดี ทนุทรัพย์รวม 293.14 
ล้านบาท อยูร่ะหวา่งขั $นตอนการดําเนินคดีและยงัไมไ่ด้รับคําพิพากษา และ 1 คดี (ไม่มีทนุทรัพย์) อยู่ระหว่างการบงัคบัคดีโดยธนาคาร  และอีก 8 
คดี มลูคดีรวมกนั 59.01 ล้านบาท ที�ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั $นต้นและ/หรือศาลอทุธรณ์แล้ว แตโ่จทก์ยงัอทุธรณ์หรือฎีกาตอ่ (ในจํานวนนี $ 
มี 1 คดีที�เกิดจากการประกอบธุรกิจบริหารการจดัเก็บหนี $ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จํากัด ทนุทรัพย์รวมกัน 40.24 ล้านบาท  ซึ�งธนาคาร
มีข้อตกลงในการได้รับชดเชยความเสียหายที�ธนาคารได้รับ (ถ้ามี) จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จํากดั)   
 
 รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.37.2 คดีฟ้องร้อง ทั $งนี $ ฝ่ายบริหารของธนาคารคาดว่า ธนาคารจะ
ไมไ่ด้รับผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถกูเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวข้างต้น ทั $งนี $ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที�
เกี�ยวข้องเป็นคูค่วามกบัธนาคารแตอ่ยา่งใด 
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ข้อมูลทั	วไป 

ชื	อบริษัท : ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ที	ตั �งสาํนักงานใหญ่ :  !/# อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั 'น ( ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 

ทุนจดทะเบียน : 8,191,712,820 บาท 

ทุนเรียกชาํระแล้ว : 8,191,712,820 บาท  

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 819,171,178 หุ้น มลูคา่ที@ตราไว้  หุ้นละ 10.00 บาท 

และหุ้นบริุมสิทธิ 104 หุ้น มลูคา่ที@ตราไว้  หุ้นละ 10.00 บาท 

Home Page : www.tisco.co.th   

โทรศัพท์ : (66) 2633 6000 

โทรสาร : (66) 2633 6800 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ 

: ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 !/# อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั 'น ( ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (MNMM 
โทรศพัท์ M #�PP �!(N โทรสาร M #�PP �!(! 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)   
เลขที@ 3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชั 'น N เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)   
เลขที@ 3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชั 'น N เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 

: ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)   
เลขที@ 3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชั 'น N เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM 

นายทะเบียนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ : ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)   
เลขที@ 3000 อาคารสํานกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน 
ชั 'น N เอ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ M ##RR (P#( โทรสาร M ## # P#SM 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน :;:< 
บริษัท สาํนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด 

(RP/(P�-(PS   อาคารเลครัชดา ชั 'น PP 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพฯ (M((M 
โทรศพัท์ M ##�  MSSS โทรสาร M ##�  MS!R-RM 

รายละเอียดของนิติบุคคลที	ธนาคารถือหุ้นทางตรงตั �งแต่ร้อยละ => ขึ �นไปของจาํนวนหุ้นที	ออกจาํหน่ายแล้ว 

ณ วนัที@ P( ธันวาคม #NN� ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงในบริษัทอื@นตั 'งแต่ร้อยละ (M ขึ 'นไปของจํานวนหุ้นที@ออกจําหน่าย

แล้ว จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท TISCO Securities Hong Kong Limited ซึ@งปัจจบุนั TISCO Securities Hong Kong Limited ปัจจบุนัได้จดทะเบียน
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เลิกบริษัทและอยู่ในระหว่างการดําเนินการชําระบญัชี นอกจากนี ' ธนาคารถือหุ้นในนิติบุคคลอื@นร้อยละ (M ของจํานวนหุ้นที@ออกจําหน่ายแล้ว โดย

บริษัททั 'งหมดไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการถือหุ้นดงักล่าวจดัเป็นเงินลงทนุทั@วไป โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 3.3.5 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว 

 (1) บริษัทมีทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้

ทนุจดทะเบียน : 8,191,712,820 บาท  
ทนุชําระแล้ว : 8,191,712,820 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 819,171,178 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 104 หุ้น  
  โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท 

(2)  หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ตามท่ีบริุมสิทธิของหุ้นบริุมสิทธิ ได้ครบกําหนด เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2552 ทําให้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา หุ้นบริุมสิทธิ
ของธนาคารมีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัทกุประการ   

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2557  

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม ร้อยละ
1 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 819,059,441      -                       819,059,441      99.99       
2 นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 26,887                -                       26,887                0.00         
3 นางพรสุข พรประภา 8,100                   -                       8,100                   0.00         
4 น.ส.สุภาวดี ปิยะมงคลวงศ์ 6,000                   -                       6,000                   0.00         
5 นางระจิต โกวรรธนะกุล 6,000                   -                       6,000                   0.00         
6 นายสุชาติ ตัง้ควิวิช 5,000                   -                       5,000                   0.00         
7 BANK JULIUS BAER & CO., LTD. 4,800                   -                       4,800                   0.00         
8 นายประชา ลีลาประชากุล 3,624                   -                       3,624                   0.00         
9 นายทรงฤทธิ คงพิพัฒไชยศิริ 3,000                   -                       3,000                   0.00         
10 นายประพัฒน์ ศรีนุวัตติวงศ์ 3,000                   -                       3,000                   0.00         

819,125,852    -                 819,125,852    99.99     
45,326                104                      45,430                0.01         

819,171,178    104                 819,171,282    100.00   

ลําดับ ช่ือผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น

รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน

รวม  

ในการจดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน          
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  ซึง่
เป็นบริษัทลกูในกลุม่ธรุกิจทางการเงิน ในอตัราร้อยละ 100  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลัก 

ไม่มี  

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย 

ไม่มี  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

7.3.1 หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีหุ้นกู้คงเหลือ ดงันี ้ 

1. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2562 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 2,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   (1) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 3 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

(2) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 4 – ปีท่ี 7 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

    (3) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 8 – ปีท่ี 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้ 
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 17 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทกุปีตลอดอายุ

หุ้นกู้  หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อน
วนัชําระดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด        
ไถ่ถอน 

:   เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ ออกหุ้นกู้  จะพึงมีหนังสือบอก
กลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั แตไ่ม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนั
ไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารท่ีสามารถนับเข้าเป็น
เงินกองทุนขัน้ท่ี 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้นกู้ นีส้ามารถใช้นับเป็น
เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ได้ต่ํากวา่ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ

(ข) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ หลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  หรือ 

(ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ สามารถแสดงได้ว่าดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่หรือไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ สามารถจดัหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีเงิน กองทุนชัน้ที่ 1 เกินกว่าอตัราขัน้ต่ําที่กําหนดไว้โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
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2. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2552 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2562 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 2,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :  (1) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 3 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

   (2) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 4 – ปีท่ี 7 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
   (3) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.0 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 8 – ปีท่ี 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 25 ของเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทกุปีตลอดอายุ
หุ้นกู้  หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกบัวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อน
วนัชําระดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้ นกู้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนังสือบอก
กล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็น
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารท่ีสามารถนับเข้าเป็น
เงินกองทุนขัน้ท่ี 2 ของผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้ นกู้ นีส้ามารถใช้นับเป็น
เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ได้ต่ํากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 ของผู้ออกหุ้นกู้
หรือ 

(ข) ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัที่ออกหุ้นกู้  หรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ หลงัจากวนั 
ครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู้  หรือ 

(ค) ถ้าผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามหุ้ นกู้ นีไ้ม่หรือไม่สามารถหักเป็น
คา่ใช้จ่าย ของผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง
  

ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ สามารถจดัหาเงินทุนในจํานวนที่เท่ากันหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินกองทุนชัน้ที่ 1 เกินกว่าอตัราขัน้ต่ําที่กําหนดไว้โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั  
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

    3. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
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จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  : อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัชําระดอกเบีย้ : ทุกวนัท่ี 17 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปีตลอด
อายุหุ้ นกู้  หากวันครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์  
จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้  จะพึงมีหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็น
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก)   ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจดัให้เป็นตราสารที่สามารถนบัเข้าเป็น
เงินกองทุนขัน้ที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้นกู้ นีส้ามารถใช้นบัเป็น
เงินกองทุนขัน้ท่ี 2 ได้ต่ํากว่า ร้อยละ 50 ของเงินกองทุนขัน้ท่ี 1 ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ 

(ข)   ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ หลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  หรือ 

(ค)   ถ้าผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามหุ้ นกู้ นีไ้ม่หรือไม่สามารถหักเป็น
คา่ใช้จ่ายของ  ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง)   ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนท่ีเท่ากนัหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือ ผู้ออก
หุ้นกู้ มีเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 เกินกว่าอตัราขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ)  เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

4. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2553 ครบกําหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ 2563 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.8 ตอ่ปี สําหรับระยะเวลาตัง้แตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 13 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้  
หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ จะเล่ือนวนั
ชําระดอกเบีย้  เป็นวนัทําการถดัไป 
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สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:  เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้โดยไถ่ถอนตามมลูค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วยของ หุ้นกู้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้  จะพึงมีหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็น
วนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยว่า (1) หุ้นกู้ นีไ้ม่เป็นหรือไม่ถูกจดัให้เป็นตราสารท่ีสามารถนบัเข้าเป็น
เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้นกู้ นีส้ามารถใช้นบัเป็น
เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ได้ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ 

(ข)  ณ วนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้  หรือ ณ วนัชําระดอกเบีย้ใดๆ หลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  หรือ 

(ค)  ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้วา่ ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ง)   ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนท่ีเท่ากนัหรือดีกว่าแทนหุ้นกู้  หรือผู้ออก
หุ้นกู้ มีเงิน กองทนุชัน้ท่ี 1 เกินกว่าอตัราขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือ 

(จ)   เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

 5. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 9 มีนาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 9 มีนาคม 2565 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.85 ต่อปี สําหรับระยะเวลาตัง้แต่ปีท่ี 1 – ปีท่ี 10 นบัจากวนัออก 

หุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 9 มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ ธนัวาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  หากวนั

ครบกําหนดชําระดอกเบีย้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชําระ
ดอกเบีย้เป็นวนัทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน1 
 

 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้หากได้รับอนญุาตเป็น   
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย
ของหุ้นกู้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธ์ินี ้โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนงัสือบอกกล่าวไป
ยังผู้ ถือหุ้ นกู้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนวันท่ี
กําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนหุ้นกู้  เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน โดย
จะอยู่ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้

                                                           
1 *หมายเหต ุแจ้งแก้ไขเปลีย่นแปลง เพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธิตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้  เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 
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(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันท่ีออกหุ้ นกู้ หรือ ณ วันชําระดอกเบีย้ใดๆ 
หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  
i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนท่ีเท่ากนัหรือดีกวา่แทนหุ้นกู้  หรือ     
ii. ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง
ทัง้สิน้ ไม่ต่ํากวา่อตัราขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

 6. หุ้นกู้ ด้อยสิทธิธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 1,243,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 1,243,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 10 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 19 ธนัวาคม 2555 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 19 ธนัวาคม 2565 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.60 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 19 มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ ธนัวาคม ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระ

ดอกเบีย้หุ้นกู้ ตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้เป็นวนั
ทําการถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

:   ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนได้ เม่ือได้เสนอแผนการ 
ไถ่ถอนและแผนการทดแทนหุ้นกู้ ดงักล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาและ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยไถ่ถอนตามมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วยของหุ้นกู้ตามท่ีกําหนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะพึงมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้ ล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนั แตไ่ม่เกิน 60 (หกสิบ) วนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัไถ่ถอนหุ้นกู้  
เพ่ือขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
(ก) หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันท่ีออกหุ้ นกู้ หรือ ณ วันชําระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  
i.  หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถจดัหาเงินทนุในจํานวนท่ีเท่ากนัหรือดีกวา่แทนหุ้นกู้  หรือ     
ii.  ภายหลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ มีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เส่ียง

ทัง้สิน้ไม่ต่ํากวา่อตัราขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่สามารถหกัเป็นค่าใช้จ่ายของ

ผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 
    (ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A- จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   
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7. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 3,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 3,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 2 เมษายน 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 2 เมษายน 2557 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.15 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 2 เมษายน และวนัท่ี 2 ตลุาคม ของทุกปี หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้

ตรงกบัวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้ เป็นวนัทําการถดัไป 
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

: ไม่มี 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

        8. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2556 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 3,500,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 3,500,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 26 เมษายน 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 26 เมษายน 2557 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.15 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทุกวนัท่ี 26 เมษายน และ 26 ตุลาคม ของทุกปี หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้ นกู้    

ตรงกบัวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้ เป็นวนัทําการถดัไป 
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

: ไม่มี 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

9. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2556 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 3,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 3,000,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
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วนัออกหุ้นกู้  : 16 พฤษภาคม 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 16 พฤษภาคม 2557 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.10 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 16 พฤษภาคม และ 16 พฤศจิกายน ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้

หุ้นกู้ ตรงกับวนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้ เป็นวนัทําการ
ถดัไป 

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

: ไม่มี 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี 
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

10. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4/2556 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 2,600,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 2,600,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 18 มิถนุายน 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 18 มิถนุายน 2557 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.05 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 18 มิถนุายน  และ 18 ธันวาคม ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้

ตรงกบัวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้ เป็นวนัทําการถดัไป 
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

: ไม่มี 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั  เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี     
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

11. หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2556 ชดุท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : 300,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 300,000 หน่วย 
อายหุุ้นกู้  : 1 ปี 
วนัออกหุ้นกู้  : 12 กนัยายน 2556 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : 12 กนัยายน 2557 
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.10 ตอ่ปี ตลอดอายหุุ้นกู้  
วนัชําระดอกเบีย้ : ทกุวนัท่ี 12 มีนาคม และ กนัยายน ของทกุปี หากวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้หุ้นกู้ตรงกบั

วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวนัชําระดอกเบีย้ เป็นวนัทําการถดัไป 
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สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด       
ไถ่ถอน 

: ไม่มี 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) ท่ีออกและจดัจําหน่ายแล้ว (ไม่รวมหุ้นกู้ ระยะสัน้) รวมจํานวน 20,643 ล้าน
บาท  

12.   โครงการหุ้นกู้ ระยะสัน้ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556  

ลกัษณะการเสนอขาย : เพ่ือเสนอขายในวงจํากดัให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 
จํานวนท่ีเสนอขาย : จํานวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย 
จํานวนหุ้นกู้คงเหลือ : 16,166,000 หน่วย  
อายหุุ้นกู้  : ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้     

    แตไ่ม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วนั นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
วนัออกหุ้นกู้  : วนัตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้น 

    กู้และจะอยู่ระหวา่งวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้   

    แตไ่ม่เกิน 270 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
หลกัประกนัหุ้นกู้  : ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  :   อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้จะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ

เพ่ิมเติมสําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ระยะสัน้ในแตล่ะรุ่นหุ้นกู้  ซึง่อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ในแต่
ละรุ่นหุ้นกู้อาจแตกตา่งกนัได้ 

วนัชําระดอกเบีย้ : ชําระดอกเบีย้ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้น : A จากบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2556 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  : ไม่มี   
นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีหุ้นกู้ ระยะสัน้คงเหลือรวมจํานวน 16,166 ล้านบาท  

7.3.2 ตั๋วแลกเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีตัว๋แลกเงินระยะสัน้คงเหลือมลูค่า 146.62 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.50 
– 4.00 และอายคุงเหลือเฉล่ีย 208 วนั  

7.4  นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย
และบริษัทในเครือทกุบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในอตัราตามท่ีบริษัทใหญ่กําหนด โดยบริษัทใหญ่จะพิจารณาอตัรา
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือแตล่ะบริษัทตามผลการดําเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทนุในระยะยาว ความจําเป็น
ในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุและกลยทุธ์ธุรกิจ ทัง้นีธ้นาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมเพ่ือให้อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรัพย์
เส่ียง (BIS Ratio) สงูกวา่ร้อยละ 12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ท่ีมีคณุสมบติัตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เม่ือเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัท
ในเครือมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้  
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันที� � ธันวาคม ���� ธนาคารมีคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการธนาคาร (2) คณะกรรมการ
บริหาร และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ 6ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนรวมศนูย์อยูท่ี�บริษัทใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เพียงแหง่เดียว 
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บริการคสัโตเดียน

สินเชื�อรายย่อย

บริหารการขายทาง
กรุงเทพ

เช่าซื 6อรถยนต์

เช่าซื 6อโครงการพิเศษ

สนิเชื�ออเนกประสงค์และ
การขายตรง

บริหารการขายทางสาขา

ศนูย์บริการลกูค้า

ธุรกิจญี�ปุ่ น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา
สนิเชื�อที�มีปัญหา

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ

กรรมการผู้จดัการใหญ่

ศนูย์ชําระเงิน

วาณิชธนกิจ

บริหารเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธรุกิจธนบดีธนกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจและ
ประเมินความเสี�ยง 1

ธนกิจส่วนบคุคล ธุรกิจจดัการการเงิน

ควบคมุการปฏิบตัิการ

สินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่

สินเชื�อเคหะ

คณะกรรมการบริหาร

ประกนัภยัธนกิจ กํากบัสินเชื�อรายย่อย

บริหารสินเชื�อรายย่อย

สนบัสนนุสินเชื�อ

พฒันาหนี 6และกฎหมาย

พฒันาธุรกิจสินเชื�อราย
ย่อย

เคาน์เตอร์เชอร์วิส

ธนบดีการลงทนุ

ธนบดีธนกิจ

ธุรกิจธนบดีธนกิจปฏิบตัิการสนิเชื�อรายย่อย

บริหารสินเชื�อ

ลกูค้าบรรษัท

ธุรกิจขนาดใหญ่
ประเมินความเสี�ยง

และบริหารสินเชื�อธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดกลาง

วิเคราะห์ธุรกิจและ
ประเมินความเสี�ยง 2

ปฏิบตัิการสาขา

พฒันาธุรกิจสาขาภมูิภาค

ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน)
ณ 1 กรกฎาคม 2556 
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�. .     คณะกรรมการธนาคาร 
ณ. วันที� � ธันวาคม ���� คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี 6 

ชื�อ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  รองประธานคณะกรรมการ  
3. นางอรนชุ อภิศกัดิHศิริกลุ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิชยั ฉันทวีระชาต ิ กรรมการอิสระ  
8. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ/ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
O. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ  /1 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 6งที� Q/���� รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยการ
ลาออกมีผลในวนัที� � มกราคม ���Q ที�ประชุมฯ มีมติแต่งตั 6งนายยาสโุร่ โยชิโคชิ เข้าดํารงตําแหน่งแทนที�นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ (กรรมการที�
ลาออก) ทั 6งนี 6 ขึ 6นอยู่กับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบเมื�อวนัที� � มกราคม 
���Q    

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม/� 

ชื�อและจํานวนกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท คือ นางอรนชุ อภิศกัดิHศิริกลุ ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือชื�อและประทบัตรา
สําคัญของบริษัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื�อดังต่อไปนี 6ลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญบริษัท นายฮอน คิท ชิง หรือ  
นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ หรือ นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 

หมายเหต:ุ  /2 สืบเนื�องจากการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั 6งที� Q/���� ได้มีมติเปลี�ยนแปลงกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท 
เป็นดงันี 6 “นางอรนชุ อภิศกัดิHศิริกลุ ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือชื�อและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื�อดังต่อไปนี 6ลงลายมือชื�อร่วมกัน
และประทบัตราสําคญับริษัท นายฮอน คิท ชิง หรือ นายยาสโุร่ โยชิโคชิ หรือ นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล”  

ขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 

.  รับผิดชอบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 
�. เป็นประธานในที�ประชมุ เพื�อหามติและข้อสรุปในการตดัสนิใจของคณะกรรมการ   
�. เป็นตวัแทนในการให้มมุมองของคณะกรรมการตอ่ผู้บริหาร 
V. แนะนําและให้คําปรึกษาแกส่มาชิกของคณะกรรมการ 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ 

. ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุ ในกรณีที�ประธานไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ เชน่ กรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
�.   ดแูลให้เกิดความมั�นใจวา่ผู้บริหารมีการดําเนินการที�ถกูต้องและเหมาะสมตามคําแนะนํา และมติของคณะกรรมการ 
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารทําหน้าที�ควบคมุดแูลให้ธนาคารปฏิบตัิ
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ที�อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ประกอบด้วยนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที�สําคญัเกี�ยวกบัโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการ
และการดําเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี�ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน 
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 

1. อนมุตัิแผนธุรกิจ และแผนการดําเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยทุธ์ทางธุรกิจและแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. จดัให้มีบทบญัญัติเกี�ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

3. ติดตามการดําเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดําเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

4. ดแูลให้เกิดความมั�นใจวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานของธนาคาร รวมถึงการแตง่ตั 6งผู้บริหารระดบัสงู 

5. ดําเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ 

6. ดแูลให้ฝ่ายจดัการรายงานเรื�องที�สําคญัตอ่คณะกรรมการ 

7. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี�ยง ขั 6นตอน และการควบคมุสําหรับความเสี�ยงทกุประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะทํา
หน้าที�อนมุตัิและควบคมุการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี�ยง 

8. พิจารณาแตง่ตั 6งคณะกรรมการชดุตา่งๆ ตามความจําเป็น และความเหมาะสมเพื�อดําเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื�อให้
มั�นใจวา่การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 

9. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขั 6นตอนการควบคมุในการอนมุตัิสินเชื�อ และเงินลงทนุกบับคุคลที�มีสว่นเกี�ยวข้อง 

10. ดแูลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน ( Management Letter) จากผู้ สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของ
ธนาคารตอ่คณะกรรมการโดยไมล่า่ช้า 

11. จดัให้มีการถ่วงดลุอํานาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยให้ความสําคญัต่อ
สดัสว่นหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 

12. ดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมลูที�เพียงพอที�จะทําให้สามารถปฏิบตัิตามอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบรูณ์ 

13. รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 

14. รายงานการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสมํ�าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในเรื�องตอ่ไปนี 6คณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินงาน ได้แก่ เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิ
ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั 6งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น 
หรือการซื 6อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันและการซื 6อขาย
สินทรัพย์ที�สําคญัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูล 

ทั 6งนี 6คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการชดุอื�นๆ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ�งดําเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อํานาจดังกล่าว หรือการมอบอํานาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที�ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส ่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื�นใดกบัธนาคารหรือบริษัทยอ่ยของธนาคาร 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแต่งตั 6งจากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท            
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้วยกรรมการดงันี 6 

ชื�อ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นางอรนชุ อภิศกัดิHศิริกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการบริหาร 
3. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ/1 กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ  /1 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 6งที� Q/���� รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ จากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร โดยการ
ลาออกมีผลในวนัที� � มกราคม ���Q ที�ประชมุฯ มีมติแต่งตั 6งนายยาสโุร่ โยชิโคชิ เข้าดํารงตําแหน่งแทนที�นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ (กรรมการที�ลาออก) ทั 6งนี 6 
ขึ 6นอยูก่บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบเมื�อวนัที� � มกราคม ���Q    

 ขอบเขต อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการบริหารของธนาคารทําหน้าที�ควบคมุดูแลให้
ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที�อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ประกอบด้วยนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที�สําคญัเกี�ยวกับโครงสร้างการ
กํากบัดแูลกิจการและการดําเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี�ยง งานทรัพยากรบุคคล 
บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 

1. กํากบัดแูลและควบคมุการดําเนินธุรกิจของธนาคารตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที�เกี�ยวข้อง 

2. อนมุตัิธุรกรรมที�มีความเสี�ยงสงู หรือเกินอํานาจของฝ่ายจดัการของธนาคาร 

3. พิจารณาเรื�องเร่งดว่น ซึ�งในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยจะรายงานการดําเนินการดงักล่าวต่อที�ประชมุ
คณะกรรมการเพื�อรับทราบในการประชมุครั 6งถดัไป 

4. รายงานการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับการแต่งตั 6งจากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที� � ธันวาคม ���� คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดงันี 6 

ชื�อ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ - กรรมการตรวจสอบทั 6ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 
- กรรมการตรวจสอบทั 6ง 3 ท่าน เป็นชดุเดียวกนักบักรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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ขอบเขต อํานาจ หนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าที�ควบคมุดแูลให้
ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ที�อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ รวมทั 6งกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยนโยบายการกํากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ประกอบด้วยนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ที�สําคญัในเรื�องโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการและการดาํเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดําเนินกิจการ การควบคมุและ
บริหารความเสี�ยง งานทรัพยากรบคุคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสมัพนัธ์ 

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที�ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. เสนอชื�อบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวตามที�กําหนด
โดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ รวมทั 6งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 
1 ครั 6ง 

4. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารมีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร ซึ�งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที�
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี 6 ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของธนาคาร 

• รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิ�งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที�สําคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลที�เกี�ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ บริหารไม่
ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เปิดเผยการกระทําดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสมํ�าเสมอ 

9. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อยา่งสมํ�าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 2556 มีดังนี 0 

ชื�อ-สกลุ 
จํานวนครั 6งที�เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนการประชมุทั%งหมด (ครั%ง) ( 12 13 

1. นายปลวิ มงักรกนก 7  -  - 
2. นายฮอน คิท ชิง  
   (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)   

6 - - 

�. นางอรนชุ อภิศกัดิHศิริกลุ 7 12  - 
4. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  7 - 13/1 
5. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์   7  - 13 
6. นางภทัรียา เบญจพลชยั  7  - 13 
7. นายพิชยั ฉันทวีระชาต ิ 7  - - 
q. นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) - /2 - 
9. นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ 7 � - 
r. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 7 12  - 

หมายเหตุ    /1 เข้าร่วมประชมุในฐานะที�ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ V ครั 6ง  
        /2 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง  ครั 6ง แต่มีส่วนร่วมในการประชมุผ่านทาง  

  โทรศพัท์  
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8.1.4 ผู้บริหาร 
ผู้บริหารของธนาคาร ณ วนัที� � ธันวาคม ���� ประกอบด้วยผู้บริหารดงันี 6  

ชื5อ-สกุล ตาํแหน่ง 

นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล /1, 2 
นายศกัดิHชยั พีชะพฒัน์ /, � 
นายพิธาดา วชัรศิริธรรม /, � 
นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ /, � 
นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /, � 
นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง 
นางสาวนิภา เมฆรา 
นายพิชา รัตนธรรม 
นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ 
นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา 
นายกิตติชยั ต้นนาจารย์ 
นายณฐันนัท์ อนนัต์ปรียาวิทย์ 
นายถนอม ชยัอรุณดีกลุ   
นายทรงศกัดิH นิลเทียน 
นายธีรยทุธ ประเสริฐรัตนเดโช 
นายธีระวฒุิ  ลือวงศ์ศภุกิจ   
นางสาวปภสัสร  อรรถจินดา 
นายประกฤต ชณุหศรีวงศ์   
นางสาวปรียารัตน์ พุ่มดนตรี   
นายพรพิบลูย์ ศขุะวิริยะ 
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบญุเจริญ 
นางมลัลี พีรวณิชกลุ    
นายมานพ  เพชรดํารงสกลุ 
 
 
นางสาวรพีพร  อุ่นชลานนท์ 
นางลดัดา กลุชาติชยั  
นายวรพจน์ ติรการุณ 
หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 
นางวนัทนา กิจพานิช 
นายวิทยา เมตตาวิหารี 
 
นางสาววิภา เมตตาวิหารี   
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 
นายสมศกัดิH วงศ์วชิรวาณิชย์     
นายสมหมาย แซ่อึ 6ง    
นางสรัญญา เกตอุดุม   
นายสกิุจ สกลุวงศ์ใหญ่   
นายสเุทพ ตรัยวรรณกิจ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเชื�อรายย่อย  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายลกูค้าบรรษัท  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสินเชื�อรายย่อย 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจ  
ผู้อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าปฏิบติัการสินเชื�อรายย่อย 
ผู้อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าสายลกูค้าบรรษัท 
ผู้อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าธรุกิจธนบดีธนกิจ 
ผู้อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 
ผู้อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ 
หวัหน้าบริหารเงิน 
หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า 
รองหวัหน้าธรุกิจธนบดีธนกิจ 
หวัหน้าพฒันาหนี 6และกฎหมาย 
หวัหน้าพฒันาธรุกิจสินเชื�อรายย่อย 
หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและประเมินความเสี�ยง 2 
หวัหน้าประเมินความเสี�ยงและบริหารสินเชื�อธรุกิจขนาดใหญ่      
หวัหน้าสินเชื�อเคหะ 
หวัหน้าศนูย์ชําระเงิน 
หวัหน้าเช่าซื 6อโครงการพิเศษ 
หวัหน้ากํากบัสินเชื�อรายย่อย 
หวัหน้าธนบดีธนกิจ 
หวัหน้าธรุกิจขนาดใหญ่ 
รักษาการหวัหน้าสินเชื�อธรุกิจขนาดใหญ่ 
รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ 
หวัหน้าบริหารสินเชื�อ 
หวัหน้าบริการคสัโตเดียน 
หวัหน้าบริหารสินเชื�อรายย่อย 
หวัหน้าธนบดีการลงทนุ 
หวัหน้าปฏิบติัการสาขา 
ผู้ ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 
รักษาการหวัหน้าพฒันาธรุกิจสาขาภมูิภาค 
หวัหน้าสินเชื�ออเนกประสงค์และการขายตรง 
หวัหน้าธนกิจส่วนบคุคล 
ผู้ ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ 
หวัหน้าธรุกิจขนาดกลาง 
หวัหน้าควบคมุการปฏิบติัการ 
หวัหน้าสนบัสนนุสินเชื�อ 
หวัหน้าเช่าซื 6อรถยนต์ 
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ชื5อ-สกุล ตาํแหน่ง 

นางสาวสนีุ ทองสมบติัพาณิช 
นางสวุรรณดี ขาวละออ 
นายเสถียร เลี 6ยววาริณ   
นายโนบทุากะ อิเดะ 

หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและประเมินความเสี�ยง  
หวัหน้าธรุกิจจดัการการเงิน 
หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ 
หวัหน้าธรุกิจญี�ปุ่ น 

/1    ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
/2   ผู้บริหารสงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ที�ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี�ยงได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบัญชี ได้แก่นางสาวชุตินธร ไวกาสี สังกัด 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้  

 

ขอบเขต อํานาจ หนา้ที�ความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ทําหน้าที�บริหารจัดการงานประจําวัน 
รวมทั 6งควบคมุดแูลให้ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที�อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

1. วางกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยทุธ์และแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. ควบคมุดแูลให้การดําเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ 

3. กํากบั ดแูล และควบคมุการดําเนินธุรกิจประจําวนัของธนาคาร  ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่ทิสโก้ 

4. ควบคมุดแูลการให้บริการ การปฏิบตัิงาน รวมทั 6งการบริหารความเสี�ยงและควบคมุของธนาคาร 

5. ติดตามการดําเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอยา่งสมํ�าเสมอ 

6. ควบคมุงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคมุดแูลให้การดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

 
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.2.1 นโยบายกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กลุม่ทิสโก้จา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และกรรมการของบริษัทยอ่ยรวมถึงธนาคารทิสโก้ จํากัด 
(มหาชน) ที�มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ใน
รูปแบบและอตัราเดียวกบัที�จา่ยให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

8.2.2 ค่าตอบแทนที5เป็นตัวเงนิ 

 ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน  ท่าน และผู้บริหารของธนาคารจํานวน 36 ราย   (ไม่
รวมผู้บริหาร 5 รายที�สงักดับริษัทใหญ่ที�ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร) เป็นจํานวนรวม 147,146,019.22 บาท  อยู่ใน
รูปค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี 6ยงชีพ และโบนัสซึ�งแปรผันตามผลการดําเนินงานของธนาคารเท่านั 6น โดยไม่มี
คา่ตอบแทนอื�น 

  ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการที�ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของเงินรางวลั 
เบี 6ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ไม่เกินท่านละ �rr,rrr บาทต่อปี โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลง 
คณะกรรมการตามที�ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะกําหนดจํานวนเงินที�แน่นอน และจํานวนเงินที�จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั 6งนี 6 ไม่รวมถึงสิทธิที�
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กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นเพิ�มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิหน้าที�เพิ�มเติม จากนั 6น ที�ประชมุ
คณะกรรมการธนาคาร ครั 6งที� 2/2556  เมื�อวนัที� 26 เมษายน ���� ได้อนมุตัิจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกรรมการที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ/หรือดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ใน
อตัราทา่นละ 40,000 บาทตอ่เดือน โดยตั 6งแต ่มกราคม – เมษายน ���� ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน  ท่าน คือ
นายพิชยั ฉันทวีระชาติ เป็นจํานวนรวม �r,rrr บาท 

 
8.3 บุคลากร 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 255� ธนาคารทิสโก้มีพนกังานรวมทั 6งหมด 2,573 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดบัสงู) แบ่งเป็นพนักงานประจํา 2,343 คน 
และพนกังานสญัญาจ้าง 230 คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 6 

 

 31 ธ.ค. 2559 (คน) 31 ธ.ค. 2556 (คน) 

ธนาคารทิสโก้ 2,327 �,573 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ ธนาคารทิสโก้ได้มีการโอนย้ายพนักงานในหน่วยงานด้านการกํากับดแูลและหน่วยงาน
สนับสนนุกลางไปรวมศนูย์ที�บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ทําให้ธนาคารทิสโก้จะมีพนักงานเฉพาะในส่วนการตลาดและลกูค้า
สมัพนัธ์ และสว่นปฏิบตัิการและควบคมุสินเชื�อ  ทั 6งนี 6 ในปี 2556 ธนาคารทิสโก้ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลี 6ยงชีพ) เป็นเงิน 1,207,916,429.10  บาท 

 

8.3.1 กองทุนสํารองเลี 0ยงชีพของกลุ่มทสิโก้ 

กลุม่ทิสโก้จดัตั 6งกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพขึ 6นตามกฎกระทรวงฉบบัที� 162 (พ.ศ. 2526) เพื�อเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อ
สง่เสริมการออมระยะยาวของพนกังานกลุม่ทิสโก้ ซึ�งจะทําให้พนกังานมีเงินออมไว้ใช้เมื�อเกษียณอาย ุหรือเมื�อออกจากงาน ดงันั 6นเพื�อให้พนักงาน
เข้าระบบการออมในกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพแล้ว พนกังานจะได้รับเงินตอ่เมื�อสิ 6นสมาชิกภาพจากกองทนุ และได้นําเงินกองทนุตามกฎกระทรวงฉบบั
ที� 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั 6งแต่วนัที� 21 มิถนุายน 2533 ในนาม 
“กองทนุสํารองเลี 6ยงชีพพนกังานทิสโก้ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมทั 6งมีข้อบงัคบัของกองทนุ เพื�อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิตา่งๆ ตั 6งแตก่ารเข้า
เป็นสมาชิกจนถึงการสิ 6นสดุสมาชิกภาพกองทนุ 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุ โดยให้นายจ้างหกัจากค่าจ้าง แล้วนําส่งเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจ้างตลอดไป 
หรือในอตัราเดียวกนักบัอตัราเงินสมทบของนายจ้าง ทั 6งนี 6ขึ 6นอยูก่บัความสมคัรใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี�ยนแปลงการหกัเงินสะสมได้
ปีละ 1 ครั 6ง  

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที�สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุตามอายงุานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง 
ดงันี 6 

จํานวนปีที�ทํางาน อตัราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 

ปีที� 1 5 
ปีที� 2 6 
ปีที� 3 7 
ปีที� 4 8 
ปีที� 5 9 
ปีที� 6 และปีตอ่ๆ ไป 10 

กองทุนยังได้จัดตั 6งคณะกรรมการ ซึ�งประกอบด้วยกรรมการที�มาจากการเลือกตั 6งของสมาชิก และกรรมการที�มาจากการแต่งตั 6งของนายจ้าง  
กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที�ต้องออกตามวาระ สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตั 6ง 
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หรือแต่งตั 6งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกําหนด
นโยบายการลงทนุแทนสมาชิกทั 6งหมด นอกจากนี 6 กลุม่ทิสโก้ได้เพิ�มทางเลือกนโยบายการลงทนุให้กับพนักงานที�เป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพ 
กองทนุสํารองเลี 6ยงชีพของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทนุประเภทหลายนโยบายการลงทนุ (“Master Fund”) เพื�อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับ
ตนเองมากยิ�งขึ 6น ทั 6งนี 6 กองทนุ Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4  นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนี 6 นโยบายผสม 
นโยบายหุ้น และนโยบายที�มีการลงทนุในตา่งประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทนุที�มีสดัสว่นการลงทนุแต่ละประเภทได้มากถึง � 
ทางเลือก ทั 6งนี 6 กองทนุได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2  ครั 6ง ในเดือนเมษายน และตลุาคม 

 
8.3.2 นโยบายทั5วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื�อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้  กลุ่มทิสโก้ได้กําหนดนโยบายทั�วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท 
เพื�อให้มีมาตรฐานสงูในระดบัเดียวกัน และเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื�องสมํ�าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหาร
โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจา่ยเงินเดือน การเก็บข้อมลูเกี�ยวกบัพนกังานเบื 6องต้น ในขณะเดียวกนักลุม่ทิสโก้ได้กระจายอํานาจเพื�อเปิดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแตล่ะสายได้ดําเนินการด้านทรัพยากรบคุคลของตนอยา่งเหมาะสม เพื�อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายในแนวนโยบายทั�วไปดงัตอ่ไปนี 6 

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

เนื�องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื�อถือในธุรกิจการเงินมีความสําคญัอย่างยิ�ง กลุ่มทิสโก้จึงได้วางแนวคิด
ค่านิยมเพื�อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทศันคติเฉพาะที�เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้พร้อมสะท้อนถึงพฤติกรรมของ
บคุคลอนัจะมีสว่นสง่เสริมให้องค์กรประสบความสําเร็จ 6 ประการของกลุม่ทิสโก้ มีดงัตอ่ไปนี 6  

• ลกูค้าเป็นหลกั (Customer Priority) 

• ซื�อสตัย์มีคณุธรรม (Integrity) 

• สร้างผลงานที�น่าเชื�อถือ (Reliability) 

• เชี�ยวชาญอยา่งผู้ นํา (Mastery) 

• ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

• การให้คําแนะนํา (Guidance) 

2.    การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

เพื�อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจในขณะเดียวกับการดํารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ กลุ่มทิสโก้จึงใช้ขีด
ความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขีด
ความสามารถในการทํางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้ นํา (Leadership Competencies) ทั 6งนี 6 กลุ่มทิสโก้
จะว่าจ้างพนักงานที�มีทศันคติและความสามารถทางวิชาชีพที�ถกูต้องเหมาะสมซึ�งจะช่วยให้พนักงานเหล่านั 6นสามารถพฒันาศักยภาพ เพื�อที�จะ
ทํางานร่วมกบักลุม่ทิสโก้ในระยะยาวได้ 

เพื�อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที�ดี  กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที�จะไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัวของ 
คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ทิสโก้ และฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที�อาวโุสที�มีอํานาจบริหารด้วย โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที�
จดัหาเครื�องมือที�เหมาะในการรับสมคัรและคดัสรรพนกังาน แตก่ารตดัสินใจวา่จ้างเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในสงักดันั 6นๆ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเลื�อนตําแหน่ง หรือโยกย้ายตําแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที�มีตําแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที�ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที�มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื�อรักษา
มาตรฐานคณุภาพของทรัพยากรบคุคลให้อยูใ่นระดบัที�ดีตลอดเวลา โดยพนกังานใหมจ่ะต้องมีทกัษะความสามารถ และพฤติกรรมที�ผสมผสานเข้า
กบัวฒันธรรมของกลุม่ทิสโก้ได้อยา่งกลมกลืน 
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3. การทาํงานที5กลุ่มทสิโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื�อสง่เสริมมาตรฐานสงูสดุของความเป็นบรรษัทภิบาล กลุม่ทิสโก้ได้กําหนด “หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” (Business Code of Conduct) 
ขึ 6นเพื�อแสดงความมุง่มั�นในการเป็นพลเมืองดีของสงัคม หลกัเกณฑ์เหลา่นี 6จะต้องได้รับการเคารพและปฏิบตัิตามในทกุสถานที�และทกุโอกาส โดย
ฝ่ายบริหารจะดําเนินการตา่งๆ ที�จําเป็นเพื�อให้แน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เหลา่นี 6ในทกุระดบัชั 6น  ซึ�งพนักงานที�ไม่ปฏิบตัิตาม “หลกัปฏิบตัิ
ทางธุรกิจ” ดงักลา่วจะไมส่ามารถทํางานกบักลุม่ทิสโก้ตอ่ไปและจะต้องถกูขอให้ออกจากกลุม่ทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ 6นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลกัการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระทําความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอาย ุการลาออกโดยสมัครใจ และการกระทําซึ�งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที�กําหนดในระเบียบและ
ข้อบงัคบัที�กลุม่ทิสโก้จดทะเบียนไว้กบักระทรวงแรงงานเทา่นั 6น เมื�อใดก็ตามที�กลุม่ทิสโก้ไมส่ามารถดํารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิส
โก้จะดําเนินการเทา่ที�สมควรเพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดภาวะการว่างงานและเพื�อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานที�เกี�ยวข้อง โดยจะพยายามให้
พนกังานของกลุม่ทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได้ 

4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคคล (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 

การประเมินผลพนักงานจึงเกิดขึ 6นทกุขั 6นตอนนับตั 6งแต่การคดัเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื�อนตําแหน่ง การพฒันาอาชีพการ
ทํางาน และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้ นํา 
รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคคลเริ�มต้นจากคุณภาพของบุคคลที�มีความเหมาะสมกับกลยทุธ์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุม่ทิสโก้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที�จดัหาเครื�องมือในการประเมินให้ในระดบัองค์กร และหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้เครื�องมือดงักลา่วภายใต้คําแนะนําของฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพื�อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานของแต่
ละแหง่ โดยสามารถรักษามาตรฐานคณุภาพบคุคลขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกนั 

4.2 การพฒันาบคุคล 

เพื�อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง การพฒันาพนกังานซึ�งเป็นทรัพยากรที�สําคญัที�สดุจึงถือเป็นนโยบายที�สําคญัของ
กลุม่ทิสโก้ เพื�อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการพฒันาทั 6งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพฒันา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั 6งนี 6 เพื�อให้เกิดการพฒันาที�ยั�งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื�อง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนี 6จะ
สง่ผลให้กลุม่ทิสโก้พฒันาเป็นองค์กรที�มีประสิทธิภาพสงูอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 

การวางแผนพฒันาบุคคลนี 6 คํานึงถึงสมรรถนะ V ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทั�วไป ด้านธุรกิจ ด้านความรู้เฉพาะทาง และด้านการ
บริหารจดัการ ซึ�งจะคํานึงถึงสมรรถนะที�จําเป็นในการปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งนั 6น ๆ เป็นสําคญั 

ในระดับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที�วางแผนการพฒันาพนักงาน เพื�อสร้างสมรรถนะที�จําเป็นในการปฏิบัติงาน และ
สง่เสริมวฒันธรรมองค์กร และให้ความรู้และพฒันาทกัษะความสามารถเพื�อประโยชน์ในการแข่งขันของบริษัท ในระดบัสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลมีหน้าที�ให้คําแนะนําในด้านเทคนิคและวิธีการพฒันาเพื�อให้การเรียนรู้และการพฒันาต้นทนุด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสงูสดุและเป็นการ
เพิ�มคา่ให้กบัธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลยงัมีหน้าที�เก็บบนัทกึความรู้และทกัษะความสามารถของหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่ทิสโก้ไว้ด้วย 

5 การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื�อเป็นแรงกระตุ้นสําหรับพนกังานและเพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร พนกังานทกุคนมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน
ทั 6งในระดบัเดียวกันและในระดบัสงูขึ 6น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื�อง “การเลื�อนตําแหน่งจากภายใน” สําหรับตําแหน่งงานที�ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที�ภายใน
องค์กรไมมี่ผู้ที�เหมาะสม จงึจะพิจารณาบคุคลภายนอก โดยการปรับระดบัชั 6นของตําแหน่งตา่ง ๆ คํานึงถึงระดบั และความเหมาะสมของสมรรถนะ
ของพนกังานเป็นสําคญั 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างสําหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการทํางานในทุกระดับชั 6น ภายในกลุ่มทิสโก้ทั 6งภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัและข้ามหน่วยงาน การสื�อสารเกี�ยวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการทํางานระหวา่ง หวัหน้าสายงานและพนกังานจะต้องกระทํา
อยา่งเปิดเผยเพื�อความโปร่งใสและเพื�อให้ความคาดหวงัเป็นที�เข้าใจโดยชดัเจน 
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6   การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมั�นในการให้บริการที�มีคณุภาพแก่ลกูค้า และเพื�อสร้างสมัพนัธภาพ
และความไว้เนื 6อเชื�อใจระหว่างหวัหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอนัสําคญัของหวัหน้าทกุคนที�มี
บทบาทหน้าที�ในการกํากบัดแูล การให้คําแนะนําและการชี 6แนะแนวทางอยา่งสมํ�าเสมอเป็นเครื�องมือที�ดีที�สดุในการพฒันาผลงานและในการชว่ยให้
พนกังานได้พฒันาทกัษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ�งเน้นการประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ที�ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน โดยหวัหน้าจะต้องมีความตั 6งใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ซึ�งองค์ประกอบ
ของระบบและวิธีการบริหารผลงานได้แสดงไว้ในแนวทางและคู่มือปฏิบตัิซึ�งประกอบนโยบายนี 6 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที�พฒันาปรับปรุง 
และรักษาแนวทางและคูมื่อปฏิบตัิดงักลา่ว 

7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที�สําคัญที�สดุที�จะต้องดูแลในเรื�องของสขุภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื�อให้พนักงาน
ทํางานอย่างมีความสขุ กลุ่มทิสโก้จึงได้จดัให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจําทกุปี เพื�อให้พนักงานได้ทราบถึงสขุภาพของตนเองเพื�อการดแูล
รักษาที�เหมาะสม  และจดัให้มีห้องพยบาลในสถานที�ทํางานเพื�อเพิ�มความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนั 6น กลุ่มทิสโก้ยงัมีการจดั
โปรแกรมกิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานออกกําลงักายอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสร้างสขุภาพที�ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนกังานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที�ดี มีโครงสร้างที�เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ใช้โครงสร้าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื�อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนสั เงินจงูใจทั 6งแบบคงที�และผนัแปร รวมถึงประกนัสงัคม  คา่รักษาพยาบาล และผลประโยชน์สวสัดิการอื�นๆ 

กลุม่ทิสโก้ใช้ระบบการบริหารคา่จ้างโดยเทียบเคียงกบัตลาด โดยมีโครงสร้างซึ�งผนวกการแบ่งระดบัชั 6นและลกัษณะของประเภทงาน 
เพื�อให้ระบบนี 6มีความเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี�ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนี 6มีความยืดหยุน่มากพอที�จะให้
รางวลัตอบแทนแก่ผลงานและความชํานาญในวิชาชีพตลอดจนศกัยภาพของพนกังานทั 6งในระดบัผู้ เชี�ยวชาญและพนกังานทั�วไป 

ในการกําหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อกําหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์  
กลุ่มทิสโก้ยงัพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั 6นที�เป็นแรงจงูใจสําหรับพนักงาน  การตั 6งเป้าหมายร่วมกันระหว่างหวัหน้าและพนักงานผ่าน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสมัพันธ์ที�ดีระหว่างกัน การพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็นสิ�งสําคญัที�จะรักษาทรัพยากรบคุคลอนัมีคา่ไว้ได้อยา่งดี 

กลุม่ทิสโก้ให้รางวลัตอบแทนแก่พนกังานในกรณีดงัตอ่ไปนี 6 

7.1 คา่ตอบแทนตามบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ 

งานทกุตําแหน่งในกลุม่ทิสโก้มีการกําหนดบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบไว้จากการทํา Job Evaluation งานแต่ละตําแหน่งมี
การกําหนดอตัราค่าตอบแทนไว้ซึ�งเป็นผลจากการสํารวจข้อมลูของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทดัฐาน (Benchmarking)  ผู้ทํางานจะได้รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอตัราค่าตอบแทนตลาดของงานนั 6น ๆ  ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ พฤติกรรม 
ทศันคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศกัยภาพในการมีสว่นสง่เสริมธุรกิจ   

7.2  คา่ตอบแทนตามผลงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะกําหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที�สามารถทําได้ตาม
เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวลัในรูปเงินโบนสั หรือเงินจงูใจ หรือรางวลัในรูปอื�นใดตามที�กลุม่ทิสโก้ประกาศกําหนด 

ประเภทธุรกิจที�แตกตา่งกนัในกลุม่ทิสโก้สามารถได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบที�แตกตา่งกนัไปตามที�ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร  และกรรมการอํานวยการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 เพื�อผลสําเร็จของธุรกิจ 

8 การดาํเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การดําเนินการใดๆ ทั 6งหมดในด้านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ทิสโก้ในสว่นที�เกี�ยวกบักฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ี�ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพื�อให้สามารถจดัการได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการ
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ดําเนินการด้านทรัพยากรบคุคลใดๆ ที�ขดักบักฎหมายแรงงานของประเทศจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิ รวมถึงการกําหนดระเบียบปฏิบตัิให้สอดคล้อง
กบักฎหมายแรงงานที�ได้กําหนดออกมาใหม ่

การเก็บบนัทกึข้อมลูเกี�ยวกบัพนกังานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที�ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื�อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั 6งในระดบัสงู
และระดบัทั�วไป การโอนหรือเปลี�ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องดําเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิด้าน
ทรัพยากรบคุคลของกลุม่ทิสโก้ 

9 การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) 

    เพื�อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมสําหรับอนาคต งานในตําแหน่งสําคญัๆ ทั 6งหมดจะต้องมีการพฒันาตวัผู้สืบทอดตําแหน่งและมีการ
วางแผนการพฒันาไว้โดยละเอียด การวางแผนรับชว่งงานจะกํากบัดแูลโดยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยการสนบัสนนุจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ทั 6งนี 6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัททําหน้าที�ดแูลให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารสงูสดุ
ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื�อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื�นและต่อเนื�อง โดยจะดําเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะทําหน้าที�คดัเลือก และเสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื�อดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ในบริษัท และบริษัทยอ่ยที�มีสดัสว่นรายได้เกินกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุม่ 

 

8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 
กลุ่มทิสโก้ยังคงดําเนินโครงการเพื�อการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ตามหลักการที�มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) โดยได้มีการจดัตั 6งบริษัทศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็นหน่วยงานซึ�งมีเป้าหมายในการวางแผนการ
พฒันาและจดัหลกัสตูรการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กบัองค์กร ผ่านการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิผล, การเพิ�มผลผลิต, และ
การพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้ นํา โดยการพฒันาองค์กรและบุคคลากรในทกุระดบัชั 6น เพื�อพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพให้กับทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ�งสิ�งเหล่านี 6ได้ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนํามาซึ�งการพัฒนาเชิง
ยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เนื�อง โดยระหวา่งปี กลุม่ทิสโก้ได้มีการจดัหลกัสตูรการพฒันาตา่ง ๆ ดงันี 6 

 
 .   โครงการพัฒนาพนักงานเพื5อเพิ5มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

 
1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที5ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 

กลุ่มทิสโก้ได้มีการร่างหลกัสตูรเฉพาะเพื�อพฒันาเจ้าหน้าที�ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มีความรู้และทกัษะที�จะ
เป็นในการให้บริการได้อยา่งเชี�ยวชาญ โดยยงัคงคํานึงถึงการบริการความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับ
ลกูค้าได้ โดยมีการจัดอบรมสําหรับพนักงานใหม่ทุกคน และมีการจดัการอบรมซํ 6าเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ�าเสมอ สําหรับพนักงานที�ออกไปปฏิบัติ
หน้าที�ในสาขาๆ ของธนาคาร อยา่งตอ่เนื�อง 

1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที5ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Relationship Manager) 
กลุม่ทิสโก้ได้มีการพฒันาเจ้าหน้าที�ลกูค้าสมัพนัธ์ (Wealth Relationship Managers) ให้มีความเชี�ยวชาญและมีความรู้ทางด้าน

การเงินอยา่งครบถ้วน กว้างขวาง และเหมาะสมกบัอปุนิสยัทางการเงินของลกูค้า เพื�อที�จะให้บริการลกูค้าในทกุกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการขยาย
ทีมขายและบริการลกูค้าตามแผนงานหลกัขององค์กรเป็นไปได้อยา่งราบรื�น 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที5สินเชื5อเช่าซื 0อรถยนต์ (Smart CMR Program) 
พนักงานเจ้าหน้าที�สินเชื�อเช่าซื 6อรถยนต์ (CMR-Car Marketing Representative) มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอและให้

คําแนะนําผลิตภณัฑ์สินเชื�อรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้จงึได้กําหนดหลกัสตูรอบรมเพื�อให้พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของการ
เป็น CMR และให้พนกังานมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์สินเชื�อรายยอ่ยครบวงจร พร้อมฝึกทกัษะที�เกี�ยวข้องเพื�อให้บริการได้อยา่งเป็นมืออาชีพ 

1.4 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที5สินเชื5อรายย่อย (Micro Finance Training Program) 
โครงการอบรม Somwang Training Program เป็นโครงการอบรมที�ครอบคลมุกลุ่มพนักงานที�เกี�ยวข้องในธุรกิจ Micro Finance 

โดยฝึกอบรมทั 6งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้กบัพนกังานสินเชื�อและพนกังานให้บริการสินเชื�อ รวมถึงหวัหน้าทีมบริหาร ผู้อนมุตัิสินเชื�อ และวิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ เพื�อให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกนั และพร้อมให้บริการได้อยา่งมีประสิทธิผล 
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1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที5บริการและสนับสนุนสินเชื5อรายย่อย (DSS-Delivery Service & Support) 
โครงการอบรม Delivery Service & Support เป็นโครงการอบรมที�พฒันาพนักงาน DSS ให้มีความรู้ในด้านสินเชื�อและการ

ดําเนินการเบื 6องต้น เพื�อให้สามารถสนบัสนนุธุรกิจสินเชื�อรายยอ่ยที�เติบโตของทิสโก้ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
1.6 โครงการพัฒนาผู้แนะนําสินเชื5อเพื5อการเคหะ 

โครงการพฒันาผู้ แนะนําสินเชื�อเพื�อการเคหะเป็นโครงการอบรมที�ให้พนักงานสินเชื�อรายย่อย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ
ธุรกิจสินเชื�อบ้าน และวิธีการนําเสนอสินเชื�ออยา่งถกูต้อง รวมทั 6งกระบวนการทํางาน และการนําเสนอความคุ้มครองและการทําประกนัที�เกี�ยวข้อง 

2.   โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program) 
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื�อง เพื�อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ�งทําให้มีการเปลี�ยนแปลง ทั 6งในแง่ของ

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี�ยนวิสยัทศัน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกาสสร้างได้"  ดงันั 6นผู้ดํารง
ตําแหน่ง “หวัหน้างาน”  ในทกุระดบัที�เป็นพลงัขบัเคลื�อนองค์กรทกุคน ถือเป็นบคุลากรที�มีความสําคญัยิ�งตอ่องค์กร ไมเ่พียงแต่จะต้องตระหนักและ
เข้าใจถึงบริบทภายนอกที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (External Change) เพื�อการปรับตวัให้ทนั แต่ยงัจะต้องสามารถกระตุ้นจงูใจให้ทีมงาน
ภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ตลอดจนวิธีการทํางาน ให้รวดเร็วตอ่การเปลี�ยนแปลงภายนอกได้
ด้วย  และเพื�อให้การพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารในทกุระดบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั 6งองค์กร จงึกําหนดให้มี "โครงการพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร 
TISCO Leadership Program"  สําหรับพนักงานระดบัหวัหน้างานทกุคน โดยแบ่งเป็นโครงการสําหรับผู้บริหารระดบักลาง และผู้บริหารระดบัต้น 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้ นําที�ดี มีความสามารถทั 6งในด้านความเข้าใจเรื�ององค์กร 
ความสําคญัของภาวะผู้ นํากบัการบริหารคน การทําความเข้าใจประเภทของลกูน้อง เรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตนเอง เพื�อรับมือกับองค์กรยคุ
ใหม่ และสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี 6 ยังมีการเชิญผู้ บริหารจากหน่วยงานภายนอก และ
ผู้ทรงคณุวฒิุ มาบรรยายแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื�อเปิดมมุมองและกรอบความคิดในการจดัการของผู้บริหารด้วย 

3.   การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสําคัญกับการพฒันาศกัยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที�งาน ทั 6งความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ด้านธุรกิจ และการพฒันาตนเอง เพื�อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทกัษะที�เกี�ยวข้องในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผน
ฝึกอบรมตาม Training roadmap ที�เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแตล่ะหน่วยงาน และสนับสนนุให้พนักงานได้เข้าอบรมอย่างต่อเนื�อง 
ไมว่า่จะเป็นการฝึกอบรมที�จดัโดยหน่วยงานภายใน และการฝึกอบรมที�จดัโดยสถาบนัภายนอก  

n.    โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสําคญัในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั�นในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี�ยวชาญ (Mastery) ความ
ซื�อสตัย์ (Integrity) ความน่าเชื�อถือ (Reliability) และใส่ใจในลกูค้า (Customer Focus) นอกจากนี 6 ยงัได้กําหนดอปุนิสยัเพิ�มเติม คือ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และการให้คําแนะนํา (Guidance) เพื�อให้พนักงานทิสโก้เป็นผู้ ร่วมสร้างโอกาสให้ชีวิตแก่ลกูค้า และสงัคมไทย และในปี 
���� มีการปรับสญัลกัษณ์โลโก้ของกลุ่มทิสโก้ เป็นวงแหวนแห่งโอกาส โดยออกแบบการสื�อสารและหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างชดัเจน และ บรรจไุว้
กิจกรรมพนกังานตา่งๆ นบัตั 6งแตก่ารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอื�น ๆ และได้เพิ�มกิจกรรมสง่เสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้เบื 6องต้นด้านการเงิน 
ผ่านการจดัแคมป์วิชาการให้กบันกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการแสดงออกและนําค่านิยมขององค์กร
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที� ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Financial Architect of the Month เป็นต้น โดยมีการตั 6งทีม
พนักงานสัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบและวางกลยทุธ์ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื�อดูแลและส่งเสริมวฒันธรรม ค่านิยม และสิ�งแวดล้อมใน
องค์กร เป็นการเฉพาะอีกด้วย 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

9.1.1 การกาํกับดูแลกิจการ 

ธนาคารในฐานะบริษัทยอ่ยของกลุม่ทิสโก้ได้ปฏิบตัิตาม รวมทั $งมีการกําหนดไว้อยา่งชดัเจนในข้อบงัคบัของธนาคารว่าธนาคารต้องปฏิบตัิ
ตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ/งกําหนดและกํากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยอ้างอิงจาก
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที/ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันั $นในหวัข้อนี $จะเป็นการ
สรุปข้อมลูการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้  

กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการโดยมุง่เน้นการให้บริการทางการเงินที/ทนัสมยั สร้างสรรค์ และเหมาะสม เพื/อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า โดยยดึมั/นในมาตรฐานสงูสดุด้านจรรยาบรรณและการกํากบัดแูลกิจการที/ดี ด้วยตระหนักว่าธุรกิจต้องดําเนินควบคู่ไปกับ
การเป็นพลเมืองที/ดีของสงัคม และการดแูลผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ที/เกี/ยวข้อง ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี $ คูแ่ข่ง สงัคม และ
สิ/งแวดล้อม   

กลุม่ทิสโก้ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการที/ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางที/ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ/งนโยบายดงักล่าวครอบคลมุโครงสร้างการกํากับดแูล แนว
ปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการ โครงสร้างการปฏิบตัิงาน หน้าที/ของหน่วยงานกํากับดแูล และ นโยบายการปฏิบตัิงานแบบรวมศนูย์ เพื/อให้บริษัท
และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด กลุ่มทิสโก้ได้จัดทํา “แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ” (Corporate 
Governance Code of Conduct) เพื/อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัที/เกี/ยวข้อง เพื/อให้มั/นใจวา่บริษัทในกลุม่ทิสโก้ดําเนินธรุกิจด้วยความรับผิดชอบสงูสดุ มีความโปร่งใส และปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั 
รวมทั $งเพื/อสนบัสนนุให้บริษัทในกลุม่ทิสโก้มีการบริหารจดัการด้วยความซื/อสตัย์สจุริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกํากบัดแูลกิจการที/กลุ่มทิสโก้ยึด
เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจมาอยา่งตอ่เนื/อง แบง่เป็น 5 หวัข้อหลกั กลา่วคือ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้ มีสว่นได้
เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียดของแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ สามารถดู
ได้จากเว็บไซต์ (www.tisco.co.th)  

หลกัการการกํากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที/กําหนดโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และใช้บงัคบักับบริษัทในกลุ่ม
ทั $งหมด สรุปได้ดงันี $ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ ถือหุ้ นผู้ เป็นเจ้าของบริษัทที/แท้จริง โดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค สิทธิขั $นพื $นฐานตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้ น ได้แก่ การซื $อขายหรือโอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัท  
การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอผ่านทางชอ่งทางที/เข้าถึงได้งา่ยและในเวลาที/เหมาะสม การเข้าร่วมประชมุเพื/อใช้สิทธิออกเสียงในที/
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื/อเลือกตั $งหรือถอดถอนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี รวมถึง
เรื/องอื/นๆ ที/มีผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี $บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที/ โดยการอํานวยความสะดวกและ
จดัหาช่องทางอันเป็นการเอื $อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ยุ่งยาก เช่น การให้ข้อมลูสําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีหน่วยงาน 
นกัลงทนุสมัพนัธ์เพื/อติดตอ่สื/อสารกบัผู้ ถือหุ้นโดยตรง และการอํานวยความสะดวกในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

บริษัทให้ความสําคญักับการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ/ง ด้วยเป็นโอกาสสําคญัที/ผู้ ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื/อมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตดัสินใจในเรื/องสําคญัตา่งๆ ของกิจการ ซึ/งได้อํานวยความสะดวกในเรื/องตา่งๆ ดงันี $ 

• การแจ้งรายละเอียดการประชมุและเอกสารการประชมุ 

บริษัทจดัทําเอกสารการประชมุทั $งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเปิดเผยให้นักลงทนุทราบเป็นการทั/วไปล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื/อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที/บริษัทจะ
ดําเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั $งเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามที/
กฎหมายกําหนด ทั $งนี $ รายละเอียดที/ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที/จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นข้อมลูเดียวกัน นอกจากนี $ บริษัทยงัลงประกาศบอก
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กลา่วการนดัประชมุผู้ ถือหุ้นทางหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัอีกด้วย ทั $งนี $ รายละเอียดวาระการ
ประชมุระบชุดัเจนวา่เป็นเรื/องที/จะเสนอเพื/อทราบ เพื/ออนมุตัิ หรือเพื/อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั $งความเห็นของคณะกรรมการในเรื/องดงักลา่ว 

• การเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทจดัให้มีเจ้าหน้าที/เพื/อตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที/มีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามรายละเอียดเกี/ยวกับ
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที/ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุเพื/อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น 
และเพื/ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั $งจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย สง่ผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถกูต้อง นอกจากนี $ ในระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชมุเพื/อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที/ยงัมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สําหรับผู้ ถือหุ้นที/ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์
จะมอบฉันทะให้บคุคลอื/นเข้าประชมุแทนได้ บริษัทได้เสนอชื/อกรรมการอิสระพร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทได้แนบหนงัสือมอบ
ฉันทะที/ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั $ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนซึ/งนําสง่ให้ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ นอกจากนี $ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื/น และ
หนงัสือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย 

• การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ในวันประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานที/ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดง 
ความคิดเห็นและสอบถามตอ่ที/ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื/องที/เสนอ บริษัทจะดําเนินการอย่างดีที/สดุให้กรรมการทกุคน ผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั $งผู้ สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื/อชี $แจงข้อซกัถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี $แจงเหตผุลอย่างตรง
ประเด็นจนเป็นที/กระจา่ง 

• การดําเนินการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที/ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลําดบัที/กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ เว้นแต่ที/ประชมุจะมีมติให้เปลี/ยนลําดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นที/มาประชมุผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นซึ/งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ/งใน
สามของจํานวนหุ้นที/จําหน่ายได้ทั $งหมดจะขอให้ที/ประชมุพิจารณาเรื/องอื/นนอกจากที/กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุก็ได้ โดยก่อนเริ/มพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ จะมีการแจ้งจํานวนหรือสดัสว่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที/เข้าร่วมประชมุ รวมทั $งแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน 
คะแนนเสียงที/ต้องการในแตล่ะวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นที/มาประชมุด้วยตนเอง หรือ มีผู้ รับมอบฉันทะให้
มาร่วมประชมุ มีสิทธิออกเสียง _ เสียงต่อ _ หุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาเลือกตั $งกรรมการ ซึ/งใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) ในการออกเสียงลงคะแนน เพื/อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื/อให้การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที/สดุ บริษัทนํา
บตัรลงคะแนนมาใช้ในทกุวาระ รวมทั $งวาระการพิจารณาเลือกตั $งกรรมการ ทั $งนี $ในวาระเลือกตั $งกรรมการ บริษัทได้จดัทําบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคล ทั $งนี $ บริษัทได้จดัให้มีบคุคลภายนอกทําหน้าที/ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท เมื/อเสร็จสิ $นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที/ประชุม 
ผู้ ถือหุ้น โดยระบผุลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที/ลงมติเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายยอ่ย บคุคลธรรมดา หรือสถาบนั ผู้ ถือหุ้นไทยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 
ทั $งที/เป็นผู้บริหารหรือไมเ่ป็นผู้บริหาร ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคเทา่เทียมกนั ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูที/สําคญัของบริษัทอย่างถกูต้องครบถ้วนใน
เวลาเดียวกัน บริษัทจะมีการเสนอชื/อกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและ
แสดงความคิดเห็นในที/ประชมุ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั $งกรรมการ บริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ/งเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถเลือกตั $งกรรมการอิสระได้ พร้อมกบัให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั $งกรรมการเป็นรายคนเพื/อความเป็นธรรม
และโปร่งใสอีกด้วย 

สําหรับผลของการประชมุผู้ ถือหุ้นนั $น บริษัทจะจัดทํารายงานการประชมุที/มีสาระสําคญัครบถ้วน โดยมีการบันทึกคําชี $แจงที/เป็น
สาระสําคญั คําถามและความคิดเห็นตา่งๆ และมติทั $งหมดของที/ประชมุผู้ ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที/เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ/งบริษัท
จะเผยแพร่รายงานดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้ ณ สํานกังานบริษัท   
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ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงานให้ปฏิบตัิหน้าที/ด้วย
ความสจุริตยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสําคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที/มีต่อบริษัท ซึ/ง
รวมถึงการที/พนกังานไมนํ่าข้อมลูภายในไปใช้เพื/อประโยชน์ส่วนตน บริษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 
รายแรก นบัตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา ผู้ซึ/งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที/ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสงูกว่า
หรือเทียบเทา่ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทใหญ่ที/ตนเองรวมถึงบุคคลที/เกี/ยวข้องถือเมื/อเข้าดํารง
ตําแหน่ง และรายงานการเปลี/ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที/มีการเปลี/ยนแปลง อีกทั $ง บริษัทได้กําหนดระเบียบ
เกี/ยวกบัการซื $อขายหลกัทรัพย์ของพนกังานโดยให้พนกังานเปิดบญัชีซื $อขายหลกัทรัพย์กบั บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั ซึ/งเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้
เท่านั $น และต้องขออนมุตัิหรือรายงานผู้บงัคบับญัชาและฝ่ายกํากับก่อนทํารายการซื $อขาย อีกทั $งยงัห้ามผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีส่วนรับรู้ข้อมลู
ภายใน ทําการซื $อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทใหญ่ในชว่งระยะเวลาตั $งแต ่d วนัก่อนวนัทําการสดุท้ายของทกุเดือน จนถึง e วนัถัดจากวนัประกาศงบ
การเงินของบริษัทใหญ่หรือรายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนี $สินของบริษัทใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหารสงูสดุ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรก นบัตอ่จากผู้บริหารสงูสดุลงมา ผู้ซึ/งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับ
ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที/ 4 ทกุราย รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งสงูกว่าหรือเทียบเท่าผู้ จดัการฝ่ายบญัชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที/ยงัไม่บรรลนิุติ
ภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันับจาก
วนัที/ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี/ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที/มีการเปลี/ยนแปลง นอกจากนี $ กรรมการ
ต้องรายงานการถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ $นไตรมาสอีกด้วย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใต้กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทกุไตรมาสทั $งนี $ บคุคลดงักลา่วข้างต้นจะต้องสง่สําเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเองมายงับริษัทภายในวนัเดียวกับที/ได้ส่งรายงานให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี $ กรรมการและผู้บริหารจะต้องนําสง่รายงานรายการการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือบคุคลที/เกี/ยวโยงกนักบัผู้บริหารของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื/อนไขต่างๆ ของบริษัทที/กําหนดโดย
บริษัท เพื/อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เนื/องจากกลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญัอยา่งยิ/งตอ่ระบบการบริหารงานการจดัการที/มีประสทิธิภาพ ภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการที/
ดี (Good Governance) จงึไมมี่นโยบายสนบัสนนุการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที/อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี $ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณารายการดงักลา่วและรายการเกี/ยวโยงหรือรายการที/อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื/นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน 
และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกันเสมือนเป็นการทํารายการตามธุรกิจปกติที/กระทํากับ
บคุคลภายนอก ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

      นอกเหนือจากการที/ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื/องสําคญัอื/นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื/ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียยิ/งขึ $น บริษัทได้จดัให้มีชอ่งทางที/หลากหลาย อาทิ เปิดศนูย์บริการลกูค้า
สมัพนัธ์ เคาน์เตอร์บริการทั $งที/สํานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื/อให้ผู้ มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น 
ร้องเรียน หรือเสนอเรื/องสําคญัอื/นๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จดัให้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็นข้อ
ร้องเรียนต่างๆ จากผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที/หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื/องราวร้องทกุข์จากพนักงาน 
นอกจากนี $ยงัมีหน่วยงานกํากบัและควบคมุภายในรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเรื/องสําคญัอื/นๆ เกี/ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และกฎระเบียบ การกํากบัดแูลตา่งๆ หน่วยงานเหลา่นี $จะเป็นผู้คดักรองและรายงานเรื/องที/มีความสําคญัไปยงัคณะกรรมการกํากับการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ ซึ/งจะดําเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื/อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษัทเพื/อทราบตอ่ไปนอกจากนี $ เพื/อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตวัของผู้ ร้องเรียน บริษัทได้
จดัทําแนวนโยบาย และวิธีปฏิบตัิงานต่อข้อร้องเรียนของลกูค้า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอื/นๆ อย่างชดัเจน ข้อมลูความคิดเห็น ร้องเรียน หรือ
ข้อมลูสําคญัดงักลา่วจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลบั  
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  ช่องทางการรับเรื,องร้องเรียน 

  กลุม่ทิสโก้กําหนดชอ่งทางการรับเรื/องร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ชอ่งทาง ดงันี $ 

ช่องทางที, 1   การร้องเรียนด้วยตนเองที/สํานกังานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนกังาน 
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วสง่ให้พนกังาน 

ช่องทางที, 2 การร้องเรียนโดยจดัทําเป็นหนงัสือ และสง่มาที/  
ฝ่ายกํากบั  
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั $น 21  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

  ช่องทางที, 3 การร้องเรียนผ่านศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์หรือโทรสารที/หมายเลข  
โทรศพัท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800 

  ช่องทางที, 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

 
นโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั,น  

ในปี 2554 บริษัทได้จดัทํา "นโยบายต่อต้านการทุจริต" ขึ $น เพื/อให้บริษัทในกลุม่ทิสโก้มีการบริหารจดัการด้วยความซื/อสตัย์สจุริต 
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากแนวนโยบายที/เป็นแนวทางยดึถือซึ/งนําไปสู่การปฏิบตัิแล้ว บริษัทยงัได้ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม
ตอ่ต้านการทจุริตอยา่งตอ่เนื/องมาโดยตลอด อาทิเชน่ เป็นหนึ/งในสมาชิกกลุม่แรกของแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย โดยได้ผ่านการ
รับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เมื/อวันที/ 8  ตุลาคม 2556  อีกทั $งจดัทําการสื/อสาร 
"นโยบายต่อต้านการทุจริต" ซึ/งได้รับการอนุมตัิและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท เพื/อให้บริหารจัดการด้วยความซื/อสัตย์สุจริต ตลอดจน
สนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อาทิเชน่ กิจกรรมเดินขบวนแสดงพลงัตอ่ต้านคอร์รัปชั/น ในวนัต่อต้านคอร์รัปชั/น 2556 วนัที/ 6 กันยายน 
2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกิจกรรม “เดิน วิ/ง ปั/น ต้านคอร์รัปชั/น” เมื/อวันที/ 15 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามหลวง เป็นต้น 
นอกจากนี $ ยังได้แสดงเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตต่อผู้ มีส่วนเกี/ยวข้องทางธุรกิจโดยได้จัดทําหนังสือแจ้งเจตนารมย์ต่อต้านการรับสินบน หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ มีสว่นเกี/ยวข้องกบัธุรกิจทกุรูปแบบเมื/อมีการลงนามในสญัญา หรือเกิดภาระผกูพนัในการทําธุรกิจ  

นอกจากนี $ ในชว่งตลอดเวลาที/ผ่านมา ผู้บริหารกลุม่ทิสโก้ยงัได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายหลกัในหวัข้อที/เกี/ยวข้องในการเสวนาสําคญัๆ 
หลายครั $ง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด เชน่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสง่เสริมคณุธรรมทางการเงินและสงัคม 
(Financial and Social Responsibility Club (FSR)) การร่วมจดันิทรรศการในงานสมชัชาคณุธรรมแหง่ชาต ิครั $งที/ 4 และครั $งที/ 5 และยงัได้ร่วมเข้า
กิจกรรมในสว่นงานวิชาการ และร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขบัเคลื/อนคณุธรรมความซื/อตรงของเครือข่ายภาคธุรกิจอื/นๆ อีกด้วย 

4.     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมลูที/สําคัญของบริษัทซึ/งรวมถึงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที/มิใช่ข้อมลูทาง
การเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เสมอภาค และทนัการณ์ รวมทั $งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที/เกี/ยวข้อง ทั $งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที/สะดวกต่อการค้นหา เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชมุนักวิเคราะห์ และช่องทางการ
เปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัทํารายงานตา่งๆ เพื/อนําสง่ตอ่หน่วยงานที/เกี/ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื $นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อ
การเข้าใจ  โดยคณะกรรมการมีหน้าที/จัดทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณ์สําคัญในรอบปีให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบ และ
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รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ/งการประเมินเบื $องต้นดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที/คณะกรรมการบริษัทจะทําการอนมุตัิการประเมินเป็นขั $นตอนสดุท้าย ในด้านการรับรองความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที/สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มี
การจดัทําอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที/รับรองทั/วไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทนุในการตดัสินใจลงทนุ กล่าว
โดยสรุป คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบได้ออก
รายงานเกี/ยวกบัประเด็นการตรวจสอบควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของ
ผู้สอบบญัชี จะรวบรวมเอาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี   

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายชื/อ และอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื/นๆ จํานวนครั $งของการประชุม 
จํานวนครั $งที/กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที/ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมลูกรรมการและผู้บริหาร และข้อมลูขององค์กรอื/นๆ 
ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทมอบหมายให้สํานกัเลขานกุารบริษัท (Corporate Secretariat Office) และ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
ทําหน้าที/เผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ทั $งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทั/วไปให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจดัอันดบัความ
น่าเชื/อถือในการลงทนุ และหน่วยงานกํากบัดแูลที/เกี/ยวข้อง ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ได้แก่ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทนุสัมพนัธ์” เพื/อให้ผู้ สนใจสามารถศึกษาข้อมลูได้โดยสะดวก นอกจากนี $ ยังมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื/อเผยแพร่และชี $แจงข้อมลู รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมซกัถามข้อมลูอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการ
ชี $แจงด้วย โดยกิจกรรมดงักลา่วรวมถึงการประชมุนกัวิเคราะห์เพื/อชี $แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting)  การแถลงข่าว
ตอ่สื/อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวัแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ทั $งในประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ ถือ
หุ้นและนกัลงทนุทั $งในประเทศและตา่งประเทศ  

นอกจากนี $ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการถือครองหุ้นของบริษัทและการมีส่วนได้เสียของตน รายละเอียด
ตามข้อ 5 ซึ/งจะได้กลา่วถึงตอ่ไปนี $   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี/ยวชาญที/หลากหลาย ความซื/อสัตย์ 
ความสามารถในการให้ความเห็นที/เป็นอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ ทั $งนี $ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 1 
ปี โดยกําหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับการเลือกตั $งใหม่ทั $งคณะในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั $ง โดยให้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการณ์ในตําแหน่งตอ่ไปจนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับตําแหน่ง  

เพื/อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที/ จึงกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ/งหรือหลายตําแหน่งใน
บริษัทอื/นได้ ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี $ กรรมการ และผู้บริหารควรหลีกเลี/ยงการรับตําแหน่งหรืองานใดที/อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชดุอื/นเพื/อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือทําการศึกษา
เรื/องตา่งๆ ที/สําคญัในรายละเอียด อาทิเช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทดแูล
กิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ จดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึง
การจดัทําหนงัสือเชิญประชมุ รายงานการประชมุ และ หน้าที/อื/นๆ ตามที/ระบไุว้ในกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากบัดแูล 

5.2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหลกั 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดําเนินงาน และบทบาทในการกํากับดแูลกิจการ แสดงให้เห็น
วา่คณะกรรมการบริษัทไมเ่พียงต้องให้ความสําคญัตอ่การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท แตย่งัต้องติดตามดแูลควบคมุการบริหารงานของ
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บริษัทเพื/อให้มั/นใจได้วา่นโยบายสําคญัตา่งๆของบริษัทได้นําไปใช้ปฏิบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด 
กฏเกณฑ์ตา่งๆ เพื/อมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสดุ  

(_)  บทบาทด้านผลการดําเนินงาน - การกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ 

คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีแผนกลยทุธ์ระยะยาว ที/สะท้อนถึงแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ และวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริษัท สว่นแผนธุรกิจระยะสั $นควรมีเป้าหมายที/ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ เพื/อฝ่ายจดัการจะสามารถนําไปปฏิบตัิและประเมินผลได้
อยา่งสมํ/าเสมอ คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิแผนธุรกิจ เพื/อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานและการทําประมาณการโดยฝ่ายจดัการในแต่
ละปี แผนการปฏิบตัิงานจะครอบคลมุถึงตวับง่ชี $การปฏิบตัิงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ/งในกรณีที/การดําเนินงานตา่งไปจากแผนที/กําหนดจะต้องมี
การตรวจและวิเคราะห์อย่างสมํ/าเสมอ นอกจากนี $ควรมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโดยฝ่ายจัดการต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื/อรับทราบความคืบหน้าอย่างสมํ/าเสมอเพื/อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติตตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งสมํ/าเสมอจะชว่ยบง่ชี $ถึงความคลาดเคลื/อนของผลการปฏิบตัิงานจากแผนงานที/ได้กําหนดไว้ เพื/อดําเนินการแก้ไขได้
อยา่งถกูต้องและทนัทว่งที 

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดนโยบายในการปฏิบตัิงานเพื/อใช้ในการกํากับควบคมุการดําเนินธุรกิจตามที/ได้รับมอบหมาย การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทนุ ซึ/งสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ระยะยาวและระยะสั $นของกลุ่มทิส
โก้ ในการกําหนดนโยบาย ฝ่ายจดัการจะจดัเตรียมและนําเสนอนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื/อให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้องดแูลให้นโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดงักล่าวช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถตดัสินใจดําเนินการ
ได้ในสถานการณ์ตา่งๆ เป็นการจํากดัความผิดพลาดที/สามารถหลีกเลี/ยงได้ อนัเป็นผลจากการตดัสินใจที/ไมถ่กูต้อง 

นโยบายจะต้องครอบคลมุกิจกรรมหลกัทั $งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี/ยนหรือเพิ/มเติมได้เพื/อรองรับแนวปฏิบตัิใหม่
หรือที/มีการปรับปรุงและสถานการณ์ของธุรกิจที/เปลี/ยนแปลงไป การจัดทํานโยบายที/ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื/อสารที/
ผิดพลาดได้ บริษัทจะทําธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื/อมีการจัดทํานโยบายที/เกี/ยวข้องรองรับแล้วเท่านั $น โดยคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีวิธีการ
ประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี/ยงที/เหมาะสม ในการปฏิบตัิตามนโยบายนั $นต้องมีการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานที/ชดัเจนโดยมีการ
สื/อสารมาตรฐานดงักลา่วให้พนกังานทกุระดบัของบริษัททราบโดยทั/วกนั ทั $งนี $จะต้องมีแหลง่ของข้อมลูอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื/อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั $งหมด คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั $งคราวเพื/อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผน
กลยทุธ์ทั $งระยะยาวและระยะสั $น 

กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญัในการดําเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการที/ดี กลุม่ทิสโก้ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้มีการทํารายการกับบุคคลที/มีความเกี/ยวโยงกัน หรือการทํารายการซึ/งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั $งนี $ หากเกิด
รายการดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดงักลา่วอย่างละเอียดถี/ถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรือ นําเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิแล้วแตก่รณี บริษัทจะพิจารณารายการดงักลา่วเสมือนการทํารายการปกติการค้าทั/วไป บคุคลที/เข้าข่ายที/อาจจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จะไมมี่สิทธิในการอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่ว 

(e)  บทบาทในการกํากบัดแูลกิจการ - การดแูลควบคมุ ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบตอ่ผลงานในหน้าที/   

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้มอบหมายหน้าที/สําคญัๆ ส่วนใหญ่ รวมทั $งการบริหารงานประจําวนัให้แก่ฝ่ายจดัการแล้วก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงานของบริษัทเพื/อการปฏิบตัิตามบทบาทด้านการกํากับดแูล
กิจการที/ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานของบริษัทตลอดเวลารวมทั $งปัจจยัตา่งๆ ทั $งภายในและ
ภายนอกที/อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ/งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึง
ภาระความรับผิดที/อาจเกิดขึ $นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที/เหมาะสมเพื/อควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทให้ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อกําหนดและระเบียบที/เกี/ยวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี/ยวกับแนวโน้มทางการเงินทั $งใน
ระดบัท้องถิ/น ระดบัภมิูภาค ระดบัชาติ และระดบัสากล รวมทั $งการเปลี/ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที/อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัทอยูเ่สมอ 

รายงานที/ฝ่ายจดัการจดัทําและนําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ/งแสดงข้อมลูที/เกี/ยวข้องกับสถานะ และผลประกอบการด้าน
ตา่งๆ อาทิ ข้อมลูทางการเงิน การบริหารความเสี/ยงเกี/ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาวะและความผันผวนของตลาด การลงทนุ สินทรัพย์และ
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หนี $สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื/องมือสําคัญที/คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการทําหน้าที/สอดส่องดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้อมลูต่างๆ เหล่านั $นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื/อให้ทราบถึง
สญัญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที/ถดถอย ความเสี/ยงที/เพิ/มขึ $น การใช้อํานาจในลักษณะที/ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที/
เกี/ยวกบัระบบควบคมุภายใน การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ ฯลฯ รวมทั $งประเด็นอื/นๆ ที/อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื/อถือและความ
ถกูต้องของรายงานนั $นๆ 

คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดให้ฝ่ายจดัการจดัส่งรายงานเกี/ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจํา รวมทั $งให้ฝ่ายจดัการ
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิจ การเปลี/ยนแปลงด้านกฎและระเบียบ
ต่างๆ และตวับ่งชี $ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสมํ/าเสมอ นอกจากนี $คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที/แจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบถึงอปุสรรคในการแข่งขนั โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนความเปลี/ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขั $นตอนทางการเมืองซึ/งอาจจะมีผลกระทบต่อ
บริษัท รวมทั $งกําหนดให้ฝ่ายจดัการจดัหาข้อมลูสนับสนนุให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการวางแผนทางกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย หรือกํากับดแูล
กิจการหรือธุรกิจของบริษัทด้วย  

สําหรับหน้าที/ในการดแูลการบริหารความเสี/ยง คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้แน่ใจวา่ฝ่ายจดัการทราบถึงความเสี/ยงต่างๆ ที/อาจ
เกิดขึ $นรวมทั $งมีการบริหารจดัการความเสี/ยงอยา่งมีระบบและมีเครื/องมือในการบริหารความเสี/ยงที/เพียงพอในการกําหนดตวัชี $วดัความเสี/ยง วิธีการ
ประเมินความเสี/ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี/ยงในรูปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงิน ทั $งนี $ คณะกรรมการบริษัทควรให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการในการบริหารความเสี/ยงของทิสโก้ซึ/งฝ่ายจดัการจดัทําขึ $น 

กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคบัของกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที/จะต้องจัดทํารายงานต่างๆ 
เสนอต่อหน่วยงานที/ทําหน้าที/กํากับดูแลเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงมีความรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบควบคมุต่างๆ เพื/อให้เกิด
ความมั/นใจวา่กลุม่ทิสโก้ ได้ดําเนินการโดยถกูต้องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบงัคบั โดยที/ระบบควบคมุดงักล่าว จะเป็นเครื/องมือช่วยชี $เตือน
ให้เห็นถึงการปฏิบตัิที/ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที/เกิดขึ $นหรืออาจเกิดขึ $นได้อยา่งทนัทว่งที  

5.3 คณะกรรมการชดุอื/น 

เพื/อให้การกํากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดําเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตั $ง
คณะกรรมการชดุอื/นเพื/อชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศกึษาเรื/องตา่งๆ ที/สําคญัในรายละเอียด คณะกรรมการชดุ
อื/นมีอํานาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที/คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และอื/นๆ หากจําเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ/งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
จะต้องมีความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน ประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที/ดี สมาชิกในคณะกรรมการชดุอื/นที/มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
รายการดงักลา่วเพื/อหลีกเลี/ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการกําหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อํานาจหน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดปรากฏในหวัข้อ 8.1  

5.4 การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า เพื/อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจดัเวลาและ 
เข้าร่วมประชมุได้ กรณีที/มีวาระพิเศษอาจมีการประชมุเพิ/มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยในการกําหนดวาระที/จะพิจารณาในการประชมุแต่ละครั $งนั $น 
ประธานคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะร่วมกันกําหนดขอบเขต ระดบัความสําคัญและเรื/องที/จะกําหนดเป็นวาระการประชุม นอกจากนี $ 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัส่งหนังสือนัดประชมุ พร้อมเอกสารที/ใช้ประกอบวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยเอกสารมี
ข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตอ่การพิจารณา มีการระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเรื/องที/จะเสนอเพื/อทราบ เพื/ออนมุตัิ หรือเพื/อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อยก่อนการประชมุ 7 วนั 

ในการประชมุคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนนุให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโปร่งใส และจดัสรร
เวลาอยา่งเพียงพอแก่ผู้บริหารในการนําเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที/จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอยา่งละเอียดถี/ถ้วน โดยคณะกรรมการ
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สนบัสนนุให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื/อให้รายละเอียดเพิ/มเติมในฐานะผู้ รับผิดชอบโดยตรง เมื/อเสร็จสิ $นการประชมุคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที/จัดทํารายงานการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษรครอบคลุมทกุประเด็น เนื $อหา และความเห็น ซึ/งจะถกูจดัเก็บไว้อย่างมี
ระเบียบเพื/อการตรวจสอบ 

5.5  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 กรณีที/มีการแตง่ตั $งกรรมการใหม ่ผู้บริหารระดบัสงูจะชี $แจงข้อมลูเกี/ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผลการดําเนินงานที/ผ่านมา 
เพื/อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบตัิหน้าที/ได้อย่างเต็มที/ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบตัิของการ
กํากบักิจการของกลุม่ทิสโก้ให้แก่กรรมการอีกด้วย นอกจากนี $ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื/อ
เป็นเป็นการเพิ/มพนูความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมํ/าเสมอ โดยดําเนินการให้กรรมการเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื/อ
รับทราบข้อมลูข่าวสารในด้านต่างๆ รวมทั $งเข้าอบรมหลกัสตูรที/เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที/กรรมการบริษัทจดทะเบียน  ทั $งนี $ บริษัทจะแจ้ง
กําหนดการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กรรมการทราบลว่งหน้าอยา่งสมํ/าเสมอ 

ข้อมูลกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงที/ เข้า ร่วมการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ณ วนัที/ 31 ธันวาคม exxy มีดงันี $ 

ชื,อ-นามสกุล หลักสูตร  

นายปลิว  มงักรกนก • Role of the Chairman Program 

• Directors Certification Program  
นางอรนชุ อภิศกัดิ{ศิริกลุ • Directors Certification Program 

• IOD Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives 
รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ •••• Role of the Chairman Program  

•••• Monitoring the Internal Audit Function Program 

•••• Audit Committee Program 

•••• Directors Certification Program 

•••• Directors Accreditation Program 

•••• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program 
• Monitoring Fraud Risk Management Program 
• Anti-Corruption for Executive Program 

นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ • Directors Certification Program  

• Directors Accreditation Program 

• Financial Institutions Governance Program 

• Anti-Corruption for Executive Program 
นางภทัรียา เบญจพลชยั • Directors Certification Program 

• Financial Institutions Governance Program 
นายพิชยั ฉันทวีระชาต ิ • Directors Certification Program 
นายสทุศัน์  เรืองมานะมงคล • Directors Certification Program 
นายศกัดิ{ชยั พีชะพฒัน์ • Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 
นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ • Directors Certification Program 
นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ • Directors Certification Program 
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   โดยในปี exxy กรรมการและผู้บริหารระดับสงูจํานวน � ท่าน คือ  รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ และ 
นางอรนชุ อภิศกัดิ{ศิริกลุ เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดบัสงูจดัขึ $นโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

5.6   แผนการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทได้มีการกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่งงานที/สาํคญัไว้ครบทกุตําแหน่ง เพื/อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบรื/นและตอ่เนื/อง โดย
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่ดําเนินการดแูลให้มีการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ โดยทบทวนแผนดงักลา่วเป็นระยะๆ เพื/อความเหมาะสม สําหรับงานในตําแหน่งบริหาร ผู้บริหารระดบัสงูจะ
เป็นผู้ พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตําแหน่ง เพื/อนําเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่เพื/อพิจารณาตอ่ไป 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื/อให้การกํากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดําเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตั $ง
คณะกรรมการชดุอื/นเพื/อชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศกึษาเรื/องตา่งๆ ที/สําคญัในรายละเอียด คณะกรรมการ
ชดุอื/นมีอํานาจในการตดัสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตดัสินใจตามกรอบที/คณะกรรมการเห็นสมควร
มอบหมาย อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอและอื/นๆ หากจําเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ/งองค์คณะของคณะกรรมการชดุต่างๆ จะต้องมี
ความเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดําเนินงาน ประสบการณ์และความเชี/ยวชาญของกรรมการแตล่ะคน และเป็นไปตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการที/ดี  สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื/นที/มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
รายการดงักลา่วเพื/อหลีกเลี/ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการมีการกําหนดบทบาทและแบง่แยกขอบเขต อํานาจหน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร อยา่งชดัเจนสรุปได้ดงันี $ (รายละเอียดปรากฏในข้อ �._)  

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัิหน้าที/แทนคณะกรรมการบริษัท ในการกํากบัดแูลกิจกรรมการรายงาน การควบคมุ และการตรวจสอบที/มี
นยัสําคญัทั $งหมดของบริษัทและบริษัทยอ่ยในกลุม่ทิสโก้ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงการพิจารณาเชิงคณุภาพของรายงานทางการ
เงินที/นําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และกระบวนการที/บริษัทใช้กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบข้อบงัคบั รวมถึงการประสานงานกับ
คณะกรรมการอื/นและรักษาความสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานอนัดีกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที/และความรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี/ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที/เกี/ยวข้อง พิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการดําเนินการใดๆ ที/ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั และปัญหาอื/นใด ตามที/ผู้ สอบบญัชีแจ้งให้ทราบอย่างทนัท่วงที รวมทั $งมีสิทธิตรวจสอบเรื/องต่างๆ ภายใต้
กรอบอํานาจหน้าที/ และสามารถว่าจ้างผู้ เชี/ยวชาญอิสระเพื/อให้ความเห็นตามความเหมาะสม นอกจากนี $ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที/
รับผิดชอบในการสอบทานความน่าเชื/อถือของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
แตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแตง่ตั $งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน � 
ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั $ง � ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)นางสาวปนัดดา 
กนกวฒัน์ และนางภทัรียา เบญจพลชยั มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท รายละเอียดประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ _  

คณะกรรมการบริหาร  รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ/งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั $นตอนการดําเนินการ   
การบริหารทรัพยากรบคุคล และการจดัการด้านอื/นๆ ซึ/งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในเรื/องการจดัสรรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที/พิจารณาเรื/องเร่งด่วน ซึ/งในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะกรณีที/ต้องตดัสินใจในช่วงที/ยงัไม่มีการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทั $งยงัมีอํานาจแตง่ตั $งและให้คําแนะนําคณะกรรมการชดุย่อยที/รับผิดชอบเฉพาะเรื/องเพื/อเพิ/มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานภายในกลุม่ทิสโก้  
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คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั $งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการมีส่วนร่วม

บริหารงาน1 � ท่าน ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ{ศิริกุล (ประธานกรรมการบริหาร) นายสทุัศน์ เรืองมานะมงคล และนายยาสุโร่ โยชิโคชิ (เข้าดํารง

ตําแหน่งแทนนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ ซึ/งลาออกจากตําแหน่งเมื/อวนัที/ _y มกราคม exxd)  และ กรรมการที/ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  _ ท่าน คือ 
นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) 

คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านตา่งๆ ของธนาคาร 

• คณะกรรมการบริหารความเสี/ยงของธนาคารทิสโก้  ทําหน้าที/ควบคมุดแูลการรับนโยบายบริหารความเสี/ยงในภาพรวมของบริษัทมา
ปฏิบตัิได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานตา่งๆของธนาคาร  

      ฝ่ายบริหารความเสี/ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี/ยงทําหน้าที/สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี/ยงโดยรวมของธนาคาร ตาม
แนวทางและข้อกําหนดในการบริหารความเสี/ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี/ยง จดัให้มีการรายงานฐานะความเสี/ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี/ยงและสายงานที/เกี/ยวข้องอยา่งสมํ/าเสมอ วิเคราะห์ความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ $นจากการดําเนินธุรกิจใหม ่

• คณะกรรมการพิจารณาสินเชื/อของธนาคารทิสโก้ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื/อที/มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที/กําหนดแนว
ทางการพิจารณาสินเชื/อ และควบคมุระเบียบปฏิบตัิในการให้สินเชื/อระดบัรายการ เพื/อให้มีการดแูลและควบคมุความเสี/ยงด้านสินเชื/อ
ที/ครบถ้วน ทั $งนี $มีสายควบคมุสินเชื/อเป็นหน่วยงานสนับสนนุในการประเมินและติดตามควบคมุการพิจารณาสินเชื/อในระดบัรายการ 
นอกจากนี $ยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที/สอบทานสินเชื/อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื/อให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ 

9.3 หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัท 

9.3.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่จะพิจารณาคดัเลือกและกลั/นกรองบุคคลที/มีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านตา่งๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน รวมถึงธุรกิจหลกัทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย 
และอื/นๆ โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กร และการกํากบัดแูลกิจการที/ดี  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั $งกรรมการและ/หรือ
กรรมการอิสระแทนกรณีที/ตําแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื/นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื/อพิจารณาเสนอต่อที/
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื/อเลือกตั $งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที/กรรมการพ้นตําแหน่งตามวาระ หรือเลือกตั $งกรรมการใหม่เพิ/มเติมโดย
หลกัเกณฑ์ในการเลือกตั $งและถอดถอนกรรมการตามที/ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทเป็นดงันี $ 

_) ให้ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที/ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดจํานวนผู้ ที/จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มีจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนกรรมการทั $งหมด ต้องมีถิ/นที/อยู่ในราชอาณาจักร และมี
กรรมการที/มีสญัชาติไทยตามที/กฎหมายกําหนด 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั $งกรรมการให้ที/ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั $งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี $ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ/งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที/ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที/จะเลือกตั $ง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที/มีอยู่ทั $งหมดตาม (1) เลือกตั $งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที/
เลือกตั $งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3. บคุคลซึ/งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั $งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที/จะพงึมี ในกรณี
ที/บคุคลซึ/งได้รับการเลือกตั $งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที/จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลาก
เพื/อให้ได้จํานวนกรรมการที/จะพงึมี   

                                                           
1
 ตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุ้นที/ออกใหม ่
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3) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั $ง ให้เลือกตั $งคณะกรรมการทั $งชดุพร้อมกนัในคราวเดียว แตใ่ห้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการใน
ตําแหน่งเพื/อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที/จําเป็นจนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่จะเข้ารับหน้าที/ กรรมการผู้ออกไป
นั $นจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

4) ผู้ เป็นกรรมการนั $นเฉพาะแต่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นเท่านั $นที/จะตั $งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตําแหน่งว่างลงใน
คณะกรรมการเพราะเหตอืุ/น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ $นกําหนดเวลาดงัที/ระบุไว้แล้ว ให้กรรมการที/คงเหลืออยู่ตั $งผู้ อื/น
ขึ $นใหม่ให้เต็มที/ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั $งนี $ มติในการตั $งกรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/ของจํานวนกรรมการที/ยงัเหลืออยู่ แต่ผู้ที/ได้รับการตั $งจากกรรมการที/คงเหลือดงัว่านี $ จะคงอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเทา่กําหนดเวลาที/กรรมการผู้ที/เขาเข้าสืบตําแหน่งแทนชอบที/จะอยูไ่ด้ ในกรณีที/ประชมุผู้ ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ/ง
และตั $งผู้ อื/นขึ $นไว้แทนที/ ผู้ที/รับแตง่ตั $งนั $นให้อยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่กําหนดเวลาที/กรรมการผู้ถกูถอนนั $นชอบที/จะอยูไ่ด้ 

5) ที/ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี/
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ/งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหุ้นที/ถือโดยผู้ ถือหุ้นที/มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี $ บริษัทกําหนดให้มีจํานวนกรรมการที/ไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสงูมากกว่าจํานวนกรรมการที/เป็นผู้ บริหารระดับสูง ในขณะที/
จํานวนตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะรายจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเพื/อการถ่วงดลุอํานาจอยา่งเหมาะสม 

9.3.2  การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่จะพิจารณาคดัเลือกและกลั/นกรองบคุคลที/มีความสามารถและคณุสมบตัิที/
เหมาะสม เพื/อดํารงตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุของกลุ่มทิสโก้ โดยมีปัจจยัเบื $องต้นที/ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ ที/ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทาง
เดียวกับคณะกรรมการบริษัทเพื/อให้การดําเนินงานขององค์กรประสบผลสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ/งผู้ บริหารสูงสุดของกลุ่มทิสโก้และ
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ/งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่จะเสนอชื/อบคุคลที/ได้รับการคดัเลือกตอ่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่เพื/อพิจารณาแตง่ตั $งตอ่ไป   

สําหรับตําแหน่งผู้ บริหารอื/นๆ ผู้บริหารสงูสดุของกลุ่มทิสโก้จะเป็นผู้ พิจารณาคณุสมบตัิเพื/อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของบริษัทใหญ่  เพื/อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั $งตอ่ไป 

9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและแตง่ตั $งบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนั $น บุคคลดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบตัิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการ
กํากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ (CG Policy and Code of Conduct) ซึ/งเข้มงวดกว่าที/กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ
ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยตามที/ได้สรุปไว้ ดงันี $ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที/มีสิทธิออกเสียงทั $งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที/อาจ
มีความขดัแย้ง ทั $งนี $ ให้นบัรวมถึงหุ้นที/ถืออยูโ่ดยผู้ที/เกี/ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั $นๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที/มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที/ปรึกษาที/ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุใน
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบุคคลที/มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที/เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี/น้อง 
และบุตร รวมทั $งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที/จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามลกัษณะที/กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที/อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที/อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั $งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ/งไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที/มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที/อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที/อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ/งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ/งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท    
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว  
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ/งรวมถึงการให้บริการเป็นที/ปรึกษากฎหมายหรือที/ปรึกษาทางการเงิน ซึ/งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ง ทั $งนี $ ในกรณี
ที/ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ/งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั $นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที/ได้รับการแตง่ตั $งขึ $นเพื/อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ/งเป็นผู้ที/เกี/ยวข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที/มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที/มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที/มีนัย
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที/มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที/ปรึกษาที/รับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ/ง
ของจํานวนหุ้นที/มีสิทธิออกเสียงทั $งหมดของบริษัทอื/น ซึ/งประกอบกิจการที/มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที/มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื/นใดที/ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี/ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

9.3.4   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบ ระยะเวลาบัญชีที,ผ่านมา
2
 

   - ไมมี่ –  

9.4  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ/งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ทําหน้าที/ควบคมุดแูลบริษัทในกลุ่มทั $งหมดให้ดําเนินธุรกิจ
ภายใต้มาตรฐานเดียวกนั และดําเนินกิจการเพื/อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น โดยงานด้านการกํากบัดแูลกิจการ บริหารความเสี/ยง พฒันาธุรกิจ กํากับ
และควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางรวมศูนย์อยู่ที/บริษัท บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะดําเนินงานเสมือนหน่วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic 
Business Unit) รับผิดชอบในสว่นงานด้านการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ และงานด้านปฏิบตัิการและควบคมุสินเชื/อ รายละเอียดโครงสร้างการจดัการ
ปรากฏในหน้า �-e  

ตั $งแต่ปี 2553 บริษัทใหญ่ได้ทําการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที/รับผิดชอบดูแลหรือกํากับส่วนงานหลกัที/มี
ความสาํคัญต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหาร
ดงักลา่วไปบริหารจดัการบริษัทยอ่ยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเชน่เดียวกบัก่อนการโอนย้ายเพื/อให้มั/นใจวา่สามารถอทุิศเวลาในการบริหาร
จดัการบริษัทดงักลา่วได้อยา่งเต็มที/ภายใต้นโยบายของกลุม่ และแผนที/อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

เพื/อให้การทําหน้าที/ในการกํากบัดแูลบริษัทในกลุม่เป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที/เกี/ยวข้อง3 บริษัทใหญ่มีการ
กําหนดขอบเขตหน้าที/และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที/บริษัทมอบหมายให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดแูลบริษัทยอ่ยให้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูที/สําคญัตา่งๆอยา่งครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที/เกี/ยวข้อง ดแูลควบคมุให้บริษัทย่อยมี
ระบบการควบคมุภายในที/เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั $งมีการติดตามดแูลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามหน้าที/และ
ความรับผิดชอบตามที/กฎหมายกําหนด โดยการกํากับดแูลดงักล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยรวมทั $งผู้บริหารของบริษัท
เป็นผู้ทําหน้าที/ในการควบคมุดแูล รายละเอียดขอบเขต อํานาจ หน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยปรากฎในหวัข้อย่อย �._ และ 
�.e  สําหรับการทํารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที/เกี/ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ/งทรัพย์สินที/มีนยัสําคญั หรือการทํารายการสําคญัอื/น
ใดของบริษัทยอ่ย เชน่ การเลิกบริษัทยอ่ย การอนมุตัิการเพิ/มทนุหรือลดทนุต้องได้รับมติจากที/ประชมุคณะกรรมการหรือที/ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการ
ทํารายการดังกล่าว  โดยที/ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับ

                                                           
2
 ตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที/ทจ. �/exxe เรื/องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที/ออกใหม ่(ฉบบัที/ e) 

3
 ตามหลกัเกณฑ์ที/กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที/ออกใหม่ 
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที/เกี/ยวข้องกับรายการที/เกี/ยวโยงกัน และรายการที/อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด 

9.6     การดูแลเรื,องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานให้ปฏิบตัิหน้าที/ด้วยความสจุริตยตุิธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
การไมใ่ห้ความสําคญัตอ่ผลประโยชน์สว่นตวัเหนือความรับผิดชอบที/มีตอ่กลุม่ทิสโก้ ซึ/งรวมถึงการที/พนกังานไมนํ่าข้อมลูภายในไปใช้เพื/อประโยชน์
ส่วนตน ทั $งนี $ บริษัทจะรวบรวมแนวปฏิบตัิทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบงัคบั รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้ในคู่มือ
ปฏิบตัิงาน (Compliance Manual)  

นอกจากนี $ บริษัทได้กําหนดระเบียบเกี/ยวกบัการซื $อขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน ซึ/งกําหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู และพนักงานเปิดบญัชีซื $อ
ขายหลกัทรัพย์กบั บล. ทิสโก้ ซึ/งเป็นบริษัทในกลุม่ทิสโก้ และรายงานการซื $อขายตอ่หน่วยงานกํากบั นอกจากนี $ บริษัทห้ามผู้ มีสว่นรับรู้ข้อมลูภายใน
ซึ/งรวมถึงผู้บริหารระดับสงูซื $อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตั $งแต่ 7 วนัก่อนวันทําการสดุท้ายของทกุเดือน จนถึง 2 วนัถัดจากวัน
ประกาศงบการเงิน หรือรายการยอ่แสดงหนี $สินและสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะมีมาตรการลงโทษหากพบว่ามีการนําข้อมลูภายในไปใช้เพื/อ
ประโยชน์สว่นตนตามระเบียบของบริษัท 

9.7      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)  

         ธนาคารทิสโก้บนัทกึคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัดในรอบปีบญัชี 2556 เป็นจํานวน
เงินรวม  3,630,000 บาท  

(2)    ค่าบริการอื,น (non-audit fee) 

ธนาคารทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื/น ในรอบปีบญัชี 2556  ซึ/งได้แก่ การจัดทํารายงานพิเศษตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยให้แก่ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ในรอบปีบญัชีที/ผ่านมาเป็นจํานวนเงินรวม 240,��� บาท 

9.8      การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที,ดีในเรื,องอื,นๆ 

9.8.1 จริยธรรมธุรกิจ 

กลุม่ทิสโก้ได้จดัให้มีแนวปฏิบตัิเกี/ยวกบัจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยเป็นส่วนหนึ/งของคู่มือปฏิบตัิงาน (Compliance Manual) 
และกําหนดระเบียบในการปฏิบตัิงานของพนกังานและมาตรฐานวา่ด้วยความประพฤติและวินยัไว้ใน ข้อบงัคบัเกี/ยวกบัการทํางาน และ Employee 
Code of Conduct  ซึ/งบริษัทได้เผยแพร่หลกัการกํากบัดแูลกิจการที/ดีให้พนกังานถือปฏิบตัไิว้ในระบบสื/อสารข้อมลูภายในองค์กร (Intranet system 
“mytisco”) เพื/อให้ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานทกุระดบัทั/วทั $งองค์กรปฏิบตัิหน้าที/ตามแผนงานของบริษัทด้วยความซื/อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่
บริษัท ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทั $งประชาชนทั/วไป บริษัทได้กําหนดบทลงโทษหากพนกังานปฏิบตัิตนขดัตอ่แนวปฏิบตัิเกี/ยวกับจรรยาบรรณ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานกํากบัมีหน้าที/ติดตามดแูลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ทั $งนี $ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยสรุปของบริษัทมีดงันี $ 

1. การปฏิบตัิหน้าที/ด้วยความซื/อสตัย์สจุริต และ
ยตุิธรรม 

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที/ด้วยความซื/อสัตย์และยุติธรรม ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที/
การงาน ทําประโยชน์เพื/อตนเอง หรือเอื $อประโยชน์เฉพาะกลุม่ หรือกระทําการใด อนัส่อ
ไปในทางทจุริต ซึ/งทําให้เกิดการเสื/อมเสียตอ่กลุม่ทิสโก้ หรือลกูค้า 

2.  ความระมดัระวงั กลุ่มทิสโก้จะใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ โดยใช้
ความรู้ความสามารถ และความชํานาญเยี/ยงผู้ ประกอบวิชาชีพที/จะพึงกระทําใน
สถานการณ์นั $น ๆ พนักงานทกุคนจะต้องแน่ใจว่า ได้ปฏิบัติงานบนพื $นฐานหลกัความ
ระมดัระวงัเสมอ 

3. การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ พนกังานจะต้องปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัที/เกี/ยวข้อง 
รวมทั $งไม่ช่วยเหลือผู้ อื/นละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณ โดย
จะต้องศกึษาทําความเข้าใจ และติดตามข้อกฎหมายกฎระเบียบที/เกี/ยวข้อง ตลอดจน
ข้อปฏิบตัิที/เฉพาะเจาะจงกบัสายวิชาชีพของตนเองให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอด้วย 
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4. การบนัทกึข้อมลูและการจดัทาํรายงานของบริษัท การบนัทกึบญัชีและบนัทกึข้อมลูอื/นๆ ของกลุม่ทิสโก้จะต้องมีความถกูต้องสมบูรณ์และ
เหมาะสม กลุ่มทิสโก้จะไม่ปิดบังข้อมูลใดๆ ต่อผู้ สอบบัญชีที/ได้รับการแต่งตั $ง หรือ
หน่วยงานกํากบัดแูลอื/น และจะเปิดเผยข้อมลูที/จําเป็นในการประเมินความถกูต้องของ
งบการเงินตามที/ควร และในการประเมินความถกูต้องเหมาะสมของการปฏิบตัิงานของ
กลุม่ทิสโก้ 

5. การรักษาความลบัของกลุม่ทิสโก้ และลกูค้า การรักษาความลบัของกลุ่มทิสโก้ และลกูค้า เป็นหลกัการพื $นฐานในการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ ข้อมูลที/เกี/ยวข้องกับรายการบัญชี และกิจกรรมของกลุ่มทิสโก้ และ
ลกูค้าถือว่าเป็นความลับ ต้องไม่นํามาใช้เพื/อประโยชน์ส่วนตน หรือนําไปเปิดเผยแก่
บคุคลอื/น 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานของกลุ่มทิสโก้จะต้องไม่ให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความ
รับผิดชอบที/มีตอ่กลุ่มทิสโก้ และจะต้องตั $งเป้าหมายการตดัสินใจทางธุรกิจบนพื $นฐาน
ของผลประโยชน์อันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้า โดยปราศจากการคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตวั ทั $งนี $ พนักงานจะต้องไม่รับข้อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปของเงิน ของขวญั หรือเกี/ยวข้องกับสถานการณ์หรือกิจกรรมใดที/จะนําไปสู่หรืออาจ
นําไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งพนกังานกบักลุม่ทิสโก้ หรือลกูค้า 

7. การสนบัสนนุทางการเมือง กลุ่มทิสโก้มีกฎห้ามบริจาคทุนหรือทรัพย์ใดๆ ให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้ สมัครรับ
เลือกตั $งทางการเมือง และห้ามจา่ยเงินให้ข้าราชการประจํา หรือข้าราชการการเมือง  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

10.1 นโยบายภาพรวม   

กลุม่ทิสโก้ตระหนกัดีวา่ความสําเร็จขององค์กรมิได้วดัจากความสามารถในการทํากําไร การเติบโตของผลประกอบการ และตวัเลขทางการ
เงินเทา่นั )น หากยงัรวมถึงการเป็นสมาชิกที-ดีของสงัคม การดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีสว่นชว่ยเหลือสนบัสนนุชมุชนรวมทั )งผู้ ด้อยโอกาสใน
สงัคมให้ได้พฒันาและพึ-งพาตนเองได้ ทั )งนี ) เพราะรากฐานที-มั-นคงทางสงัคมเป็นปัจจยัสําคญัของการเติบโตอย่างยั-งยืน ดงันั )นองค์กรต้องดําเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการแสดงความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยให้ความสําคญักับโครงการระยะยาว มีกระบวนการ
ทํางานอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื-อง เพื-อสร้างคณุคา่ที-ยั-งยืนให้เกิดขึ )นอยา่งเป็นรูปธรรม 

กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมาตลอดระยะเวลา 47 ปี ด้วยการปลกูฝังจิตสํานึก     การ
ปฏิบตัิตวัเป็นแบบอยา่งของผู้บริหารที-ถ่ายทอดสูพ่นกังานจากรุ่นสูรุ่่น และการเชื-อมโยงระหวา่งองค์กรและผู้ มีสว่นเกี-ยวข้องทกุฝ่าย อนัมีสว่นสําคญั
อยา่งยิ-งตอ่การกําหนดแนวทางการกํากบัดแูล และการสร้างคณุคา่ในระยะยาวของกลุม่ทิสโก้ ด้วยแนวปฏิบตัิ 8 ประการ ที-สะท้อนการดําเนินธุรกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่ทิสโก้ ได้แก่ 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั-น 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน  
4. การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิ-งแวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ-งได้จากการดําเนินงานที-มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ-งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการสําคญัที-กลุม่ทิสโก้ปลกูฝังให้แก่พนกังาน จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรที-
ชัดเจนของกลุ่มทิสโก้แล้ว กลุ่มทิสโก้ยังตั )งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  
อย่างต่อเนื-องเป็นรูปธรรม เพื-อมุ่งสร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ ให้และเกื )อกูลสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื-อ
สาธารณประโยชน์ตา่งๆ ทั )งในด้านการพฒันาอยา่งยั-งยืนของชมุชน รวมถึงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และอนรัุกษ์สิ-งแวดล้อม เพื-อสร้างจิตสํานึก
ในการเป็นสมาชิกที-ดีของสงัคม   กิจกรรมเพื-อสงัคมแต่ละโครงการ มีการตั )งคณะทํางานรับผิดชอบปฏิบตัิการและติดตามผลอย่างต่อเนื-องเพื-อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ที-วางไว้  คณะกรรมการกลุ่มทิสโก้เป็นผู้ ให้คําแนะนําและติดตามผลการดําเนินกิจกรรม  จึงกล่าวได้ว่าแนวทางในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มทิสโก้  ขับเคลื-อนโดย “จิตอาสา” เป็นหลัก โดยมีหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ทําหน้าที-กําหนดแนวทาง จัดทํางบประมาณ และดําเนินการจัดกิจกรรม รวมทั )งติดตามผลการ
ดําเนินงาน จัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้าน CSR กับหน่วยงานภายนอก  ตาม
นโยบายการดําเนินงานที-มุง่เน้นการสร้างคณุคา่ที-ยั-งยืนแก่ชมุชนและสงัคม  สอดคล้องกบัคา่นิยมของกลุม่ทิสโก้ 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน   

10.2.1 กระบวนการจัดทาํรายงาน 

กลุ่มทิสโก้รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ-งในรายงานประจําปีทกุฉบบั และได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 
แยกเป็นฉบบัตา่งหากจากรายงานประจําปี มาตั )งแตปี่ 2549 เป็นต้นมา โดยได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมที-มีเนื )อหาทั )งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื-อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสงัคมและสิ-งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู้ ถือหุ้น สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ และผู้สนใจ 
พร้อมทั )งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th  

ทั )งนี ) รายงานประจําปี 2556 ของ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และบริษัทยอ่ยทั )งหมด เป็นการนําเสนอข้อมลูรายงานในชว่งระหวา่งวนัที- 1 
มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ซึ-งข้อมลูในการจดัทํารายงานฉบบันี )ได้มาจากหน่วยงานต่างๆ ที-เกี-ยวข้อง และมีการเพิ-มขอบเขตการรายงาน 
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โดยยึดแนวทางของการรายงานแห่งความยั-งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) G 3.1 โดยมีดชันีชี )วดัหลกัตามที-กําหนด (GRI Content 
Index) โดยได้มีการเผยแพร่ดัชนีชี )วัดหลักดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html โดยมีเนื )อหาครอบคลุมแนว
ปฏิบตัิทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ-งแวดล้อม และมีดชันีชี )วดัหลกัตามที-กําหนด  

อยา่งไรก็ตาม เนื )อหาตามดชันีชี )วดัในบางด้านอาจยงัไมค่รอบคลมุ เนื-องจากกําลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาและปรับปรุงการจดัเก็บข้อมลู 
และทบทวนการรายงาน ให้ครอบคลมุการรายงานที-มีประเด็นสําคญัตา่งๆ ทั )งหมด เพื-อให้รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมบูรณ์ยิ-งขึ )น
ตอ่ไป  

10.2.2 การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

การดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท จากนโยบายภาพรวมที-ทางกลุ่มทิสโก้ได้ยึดถือ ทางกลุ่มไม่ได้เพียงจารึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพียงเทา่นั )น แตนํ่ามาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัด ดงันี ) 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

เพื-อตอบสนองตอ่นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม กลุม่ทิสโก้ได้บรรจมุาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Corporate 
Ethics) ไว้ในคูมื่อการปฏิบตัิงานสําหรับพนกังานทั-วไป ครอบคลมุเรื-องความซื-อสตัย์สจุริตและยตุิธรรม ไม่ทําการใดๆ ที-ส่อไปในทางทจุริตหรือเอื )อ
ประโยชน์เฉพาะกลุม่ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด การรักษาความลบัของลกูค้า เป็นต้น นอกจากนี )ยงัจดัให้มีการทดสอบ
ความรู้เกี-ยวกับคู่มือดังกล่าวแก่พนักงานทุกคนเป็นประจําทุกปีในการประเมินผลประจําปีของพนักงาน (Competency KPI) เพื-อให้แน่ใจว่า
พนกังานทําความเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรฐานที-กําหนดในด้านการให้บริการลกูค้า 

นอกจากนี )กลุม่ทิสโก้ได้พฒันากระบวนการติดตามและควบคมุความเสี-ยงในระดบัปฏิบตักิาร โดยจดัตั )งหน่วยงานบริหารความเสี-ยงด้าน
ปฏิบตัิการ (Operational Risk Management) เพื-อให้มั-นใจวา่องค์กรมีกระบวนการควบคมุที-รัดกมุยิ-งขึ )น กลุม่ทิสโก้ยึดหลกัการทําความรู้จกัลกูค้า 
(Know Your Customer - KYC) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี-ยวกับลกูค้าอย่างเหมาะสมในแต่ละระดบัความเสี-ยง (Customer Due Diligence) 
อยา่งเคร่งครัด เพื-อให้แน่ใจวา่ การให้บริการมิได้ส่งเสริมกิจการที-ขัดต่อกฎหมาย หรือเกิดผลกระทบใดๆ ต่อสงัคมและสิ-งแวดล้อม (ดรูายละเอียด
เพิ-มเติมในข้อ v.w.x จริยธรรมธุรกิจ ของสว่นที- y หวัข้อที- v การจดัการ) 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั,น 

 กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญักบันโยบายด้านบรรษัทภิบาลและมีแนวปฏิบตัิที-เคร่งครัดสงูกวา่มาตรฐาน ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั-น
มาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี  จึงมีความพร้อมในการขยายผล ทั )งในด้านการเผยแพร่แนวคิด การเปลี-ยนแปลงทศันคติไปสู่การปฏิบตัิ โดยในปี 
2553 กลุม่ทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย ใน "การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการสร้างแนว
ร่วมปฎิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย"  ซึ-งจดัตั )งโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  ร่วมกบัหอการค้าไทย  หอการค้าตา่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื-อร่วมกนัสง่เสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจ
อยา่งโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน  โดยโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ดงักลา่วเป็นโครงการระดบัชาติที-ได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  และ Center for International Private 
Enterprise (CIPE) และได้มีการพฒันาแนวปฏิบตัิให้เหมาะสมมาอยา่งตอ่เนื-อง   

ต่อมาในปี 2554 กลุ่มทิสโก้ได้จดัทํา "นโยบายต่อต้านการทจุริต" เพิ-มเติม เพื-อให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจดัการด้วยความ
ซื-อสตัย์สจุริต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมให้การสนับสนนุและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยเพื-อ
การตอ่ต้านการทจุริตเป็นประจําทกุปี  

ทั )งนี ) จากความมุ่งมั-นในการนํานโยบายการกํากับดแูลกิจการที-ดีมาปฏิบตัิอย่างต่อเนื-องและเหมาะสม อนัเป็นผลให้กลุ่มทิสโก้ได้รับ
รางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards 2012) ประจําปี y777 ซึ-งจดัขึ )นโดยสํานกังาน ป.ป.ช. เมื-อวนัที- x} สิงหาคม y77~ 

นอกจากนี ) กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการอบรมและการสื-อสารให้พนักงานรับทราบความเสี-ยงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื-อง รวมทั )งบรรจเุป็น
เนื )อหาในการประเมินผลประจําปีของพนักงาน (Competency KPI) นอกจากนี ) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึง
เจตนารมณ์การตอ่ต้านการทจุริต ผ่านการร่วมกิจกรรมกบัองค์กร สมาคม หรือ กลุ่มความร่วมมืออื-นที-ต่อต้านการทจุริต เช่น การประชมุระดบัชาติ
วา่ด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการตอ่ต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย เป็นต้น (ดรูายละเอียดเพิ-มเติมในข้อ 10.5 
แนวทางปฏิบตัิเพิ-มเติมเกี-ยวกบัการป้องกนัการมีสว่นเกี-ยวข้องกบัการคอร์รัปชั-น) 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 กลุ่มทิสโก้ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักว่าการ
ดําเนินงานขององค์กรที-ประสบความสําเร็จ จะต้องตั )งอยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรมและมนษุยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดงันั )น องค์ประกอบ
สําคญัที-ไมส่ามารถละเลยได้เลยคือ “การเคารพต่อสิทธิมนษุยชน” ซึ-งถือเป็นสิทธิขั )นพื )นฐานว่ามนษุย์ทกุคนมีศกัดิ�ศรีความเป็นมนษุย์ มีสิทธิและ
เสรีภาพเทา่เทียมกนั อนัเป็นหลกัให้กลุม่ทิสโก้ยดึมั-นที-จะไมล่ะเลยหรือละเมิดตอ่สิทธิพื )นฐานของพนกังานทกุระดบั และครอบคลมุไปถึงผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียจากทกุภาคสว่นที-มีความเกี-ยวข้องสมัพนัธ์กบัองค์กรโดยไมมี่การแบง่แยก 

กลุม่ทิสโก้ให้ความเคารพต่อผู้ เกี-ยวข้องทกุฝ่าย สําหรับผู้ ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ให้การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มอย่าง
เสมอภาค ตามสิทธิขั )นพื )นฐานตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มทิสโก้ได้ดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่มได้รับข้อมลูที-สําคญัของบริษัทครบถ้วนใน
เวลาเดียวกนั และในเวลาประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้วีธีลงคะแนนแบบเสียงสะสม (Cumulative Voting) โดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถใช้สิทธิเสนอ
ชื-อและแตง่ตั )งกรรมการอิสระ และมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั )งกรรมการเป็นรายบคุคล เพื-อความเป็นธรรมและโปร่งใส  

สําหรับพนกังาน กลุม่ทิสโก้ให้ความสําคญักับการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างยตุิธรรม เสมอภาค ผู้บริหารให้ความสําคญักับพนักงานทกุ
ระดบัไมว่า่จะจบการศกึษาจากสถาบนัใด จะได้รับโอกาสเทา่เทียมกนั ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงาน ขึ )นอยู่กับผลงานความสามารถ โดย
ใช้ระบบบริหารผลตอบแทนที-มั-นใจได้ว่า พนักงานจะได้รับผลตอบแทนที-เป็นธรรม บริษัทเปิดกว้างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื-อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม    

 กลุม่ทิสโก้เชื-อวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที-สําคญัในการดําเนินธุรกิจ เนื-องจากทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ-งของการเพิ-มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างการเติบโตที-ยั-งยืน ดงันั )นกลุม่ทิสโก้จงึให้ความเคารพตอ่สิทธิของพนกังาน นอกจากนี )กลุม่ทิสโก้ถือว่าการ
เรียนรู้เป็นสว่นหนึ-งของวฒันธรรมองค์กร ดงันั )นจงึมีนโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคลที-สนับสนนุการเรียนรู้ของพนักงานทกุคน พนักงานแต่
ละคนมีหน้าที-รับผิดชอบตอ่การพฒันาทางวิชาชีพของตน กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุให้พนกังานแสดงจดุมุง่หมายและความคาดหวงัด้วยการพดูคยุอย่าง
เปิดเผยผ่านระบบการบริหารผลงาน เปิดโอกาสและจัดหาเครื-องมือ อปุกรณ์ที-เหมาะสม ตลอดจนการลงทนุในการพัฒนาบุคคลเพื-อเสริมสร้าง
ศกัยภาพของบคุคล โดยมุง่เน้นความสามารถในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสงูสดุแหง่จรรยาบรรณวิชาชีพ  

กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของพนกังาน โดยมีชอ่งทางให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสื-อสารอินทราเน็ตภายในองค์กร 
และระบบการประเมินผลงาน นอกจากนี )ยงัจดัสวสัดิการที-ครอบคลมุทกุด้าน ได้แก่ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การเบิกค่าเล่า
เรียนบุตร กองทุนสํารองเลี )ยงชีพ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับวิชาเฉพาะด้าน ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนที-เหมาะสม การจ่าย
เงินเดือนและคา่ลว่งเวลา สวสัดิการสินเชื-อเชา่ซื )อรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และที-อยูอ่าศยั สวสัดิการเพื-อซ่อมแซมบ้านอยู่อาศยั สวสัดิการเงินกู้ เพื-อ
กรณีฉกุเฉิน เงินโบนัส เป็นต้น นอกจากนี )ยงัมีกิจกรรมสนัทนาการตามความสนใจของพนักงาน เพื-อคณุภาพชีวิตที-ดี เช่น กิจกรรมออกกําลงักาย 
กิจกรรมสงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น  

กลุม่ทิสโก้เปิดกว้างสําหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพทกุระดบัชั )นทั )งภายในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน โดย
การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรนั )น มุง่เน้นการฝึกอบรมในเชิง “การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื-อง” เพื-อให้เกิดผลด้านพฤติกรรมที-คาดหวงัอยา่งชดัเจน ซึ-งจะ
ฝึกอบรมพนกังานทั )งในด้านความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน เพื-อใช้ในการปฏิบตัิงานตามประเภทธุรกิจ การฝึกอบรมทั-วไป เพื-อให้พนักงานสามารถ
เรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมทิสโก้ได้อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมทกัษะและความสามารถที-องค์กรต้องการ 

กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัตั )ง “ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้” (TISCO Learning Center) เพื-อเป็นศนูย์กลางในการฝึกอบรม ตลอดจนพฒันาหลกัสตูร
ต่างๆ ทั )งทกัษะที-เอื )อต่อการทํางาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการปลกูฝังค่านิยมองค์กร กล่าวคือ TISCO Learning Center มีบทบาทในการ
เพิ-มขีดความสามารถให้แก่องค์กร (Organization Competency) โดยรวม (ดรูายละเอียดเพิ-มเติมเกี-ยวกับการพฒันาบุคลกรในข้อ 8.7 บุคลากร 
ของสว่นที- y หวัข้อที- 8 การจดัการ) 

นอกจากนี ) เพื-อเป็นการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน กลุม่ทิสโก้โดยฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล ได้จดัการ
ฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัทในเครืออย่างต่อเนื-องผ่าน ตลอดทั )งปี y77~ โดยเป็นการฝึกอบรมโดยบริษัท จํานวน 123 หลกัสูตร รวม 45,743 
ชั-วโมง และการฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก จํานวน 158 หลกัสูตร รวม 8,075 ชั-วโมง รวมการฝึกอบรมทั )งสิ )นจํานวน 281 หลกัสตูร รวม 
53,818 ชั-วโมง   
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มทิสโก้มีวิสยัทศัน์ที-มุ่งประกอบธุรกิจด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณสงูสดุ อีกทั )งสามารถตอบสนองทกุความต้องการทางด้านการเงิน
ด้วยความทุม่เทเพื-อชว่ยสร้างความมั-งคั-ง และสร้างสรรค์คณุค่าที-ยั-งยืนให้กับลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนักงานและสงัคม ดงันั )นตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี 
กลุม่ทิสโก้ได้มุง่มั-นให้บริการทางด้านการเงินอย่างมืออาชีพ โดยมีความชํานาญในแต่ละประเภทธุรกิจเป็นอย่างดี เน้นการบริหารงานโดยมีลกูค้า
เป็นจดุศนูย์กลาง มุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพื-อนําเสนอผลิตภณัฑ์ที-หลากหลาย ด้วยความมุง่มั-นที-จะเพิ-มคณุคา่การบริการให้แก่ลกูค้า
อยา่งสงูสดุ โดยแบง่ธุรกิจหลกัออกเป็น 4 สายงาน ได้แก่ สายกลุ่มลกูค้ารายย่อย (Retail Banking) สายกลุ่มลกูค้าบรรษัท (Corporate Banking) 
สายจดัการธนบดีและกองทนุ (Wealth & Asset Management) และสายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Affairs & 
CSR)  

กลุม่ทิสโก้แนะนําผลิตภณัฑ์และบริการตามความต้องการของลกูค้า มีการสื-อสารชี )แจงรายละเอียดเงื-อนไข เพื-อความเข้าใจอนัดี โดย
คํานึงถึงสิทธิของลกูค้าเป็นหลกัและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภายใต้หน่วยงานกํากับที-เกี-ยวข้องโดยเคร่งครัดมีการจดัหา
ชอ่งทางการติดตอ่สื-อสารที-สะดวกสําหรับลกูค้าและมีศนูย์บริการลกูค้า (Contact Center) ให้บริการตลอด 24 ชม. 

 นอกจากนี ) ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินของกลุม่ทิสโก้นั )นไมส่่งผลเสียต่อส่วนรวมแต่อย่างใด อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ-ง
ดําเนินการโดยธนาคารทิสโก้ไมไ่ด้ให้บริการสินเชื-อสว่นบคุคล หรือบตัรเครดิต อนัอาจเป็นการสนบัสนนุให้เกิดการใช้จา่ยที-ไมจํ่าเป็นและสร้างภาระ
หนี )สิน ปัจจบุนับริการสินเชื-อรายยอ่ยของธนาคารจงึเป็นบริการแก่ลกูค้าที-มีความต้องการทางด้านที-อยูอ่าศยั ยานพาหนะ และเงินทนุหมนุเวียนใน
ธุรกิจเป็นหลัก ตลอดจนการให้สินเชื-อแก่ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที-ดําเนินธุรกิจที-ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ-งแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจากนี ) ธนาคารยังมีบริการรับฝากเงินและการลงทนุ เพื-อกระตุ้นให้เกิดการออมและการสงทุนในระยะยาวเพื-อช่วยให้เกษียณอายโุดยมีเงิน
สะสมไว้ใช้อยา่งไมล่ําบาก ทั )งนี ) บริการด้านการลงทนุจะมีเจ้าหน้าที-ให้ความรู้ และมีการอบรมสมัมนาเป็นประจําเพื-อให้คําแนะนําแก่ลกูค้าให้เกิด
ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้   

6. การดูแลรักษาสิ,งแวดล้อม 

 กลุม่ทิสโก้ใช้หลกัการปลกูจิตสํานึกรักษ์สิ-งแวดล้อมแก่พนกังาน และจดักิจกรรมสนบัสนนุสง่เสริมการอนรัุกษ์สิ-งแวดล้อมอย่างต่อเนื-อง
เพื-อคุณค่าที-ยั-งยืน โดยปลูกฝังจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ผ่านกระบวนการสื-อสารภายในองค์กร จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ-งแวดล้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุจากภายนอก และสง่เสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี-ยน
พฤติกรรม ลดการใช้พลังงาน ทั )งในบ้านและสํานักงาน จดัทําสื-อรณรงค์ลดโลกร้อนออกเผยแพร่แก่ลูกค้าและสาธารณชน ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ-งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบตัิงานเท่าที-สามารถทําได้ เช่น พิจารณาหลกัการอนรัุกษ์สิ-งแวดล้อมร่วมด้วยในการพิจารณาอนมุตัิเงินกู้ โครงการ 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพสงูสดุ  

 นอกจากนี ) กลุม่ทิสโก้ได้ร่วมลงนามในถ้อยแถลงแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความสําคญัต่อสิ-งแวดล้อม ตามโครงการสิ-งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติในปี 2535 ด้วยตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคมและสิ-งแวดล้อม ผลประกอบการ และความยั-งยืน และยงัได้ริเริ-มโครงการปลกู
ป่าถาวรตั )งแตปี่ 2534 และดําเนินเป็นกิจกรรมตอ่เนื-องประจําปีโดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปลกูด้วยตนเองเป็นเวลากว่า 20 ปี (ดรูายละเอียด
เพิ-มเติมเกี-ยวกบักิจกรรมอนรัุกษ์สิ-งแวดล้อมในข้อ 10.4 กิจกรรมเพื-อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ-งแวดล้อม (After process) 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

ตลอดระยะเวลา }7 ปี กลุ่มทิสโก้ได้จดักิจกรรมในการร่วมพัฒนาชมุชนและสงัคมหลากหลายโครงการ โดยมีพนักงานกลุ่มทิสโก้จิต
อาสาร่วมเป็นคณะทํางาน  อาทิเช่น โครงการปลูกป่าถาวร  โครงการรณรงค์บริจาคโลหิตทั-วประเทศ  โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยไทย  
นอกจากนี )ยงัมีโครงการที-ริเริ-มขึ )นใหมใ่นปี 2556 ได้แก่โครงการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่เยาวชน “TISCO Fun-nancial Champion”, โครงการ
ตอ่เนื-องได้แก่โครงการ“สง่เสริมการพึ-งพาตนเองแก่ชมุชน” และโครงการ “ทิสโก้เพื-อพฒันาศกัยภาพครู” นอกจากนี )ยงัมีการมอบทนุประกอบอาชีพ
แก่ผู้ ประสบภัย และการช่วยเหลือด้านครุภัณฑ์และฟื)นฟสูถานศึกษา โดยมีโครงการสร้างอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ” ให้แก่โรงเรียนชลประทาน
อนเุคราะห์ จ.พระนครศรีอยธุยา ทดแทนอาคารเรียนเดิมที-เสียหายจากวิกฤตนํ )าทว่มปี 2554 

กิจกรรมพฒันาชมุชนและสงัคมของกลุ่มทิสโก้มีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื-องเพื-อสร้างคณุค่าที-ยั-งยืน โดยกิจกรรม
ด้านพฒันาสงัคม ดําเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้เพื-อการกศุลเป็นหลกั มลูนิธิทิสโก้ฯ ก่อตั )งในปี พ.ศ. 2525 ทํางานเพื-อสงัคมอยา่งเต็มเวลามาเป็นเวลา
เกือบ 30 ปีแล้ว กิจกรรมหลกัได้แก่ การพฒันาเยาวชนที-ด้อยโอกาส โดยการมอบทนุการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนขาดแคลนทกุระดบัชั )นทั-ว
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ประเทศ จัดคณะทํางานออกตรวจเยี-ยมติดตามผลทุนการศึกษาปีละ 4 ครั )ง ทั )งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัดเพื-อประกอบการพิจารณามอบทุน
ตอ่เนื-องในปีถดัไป นอกจากนี ) มลูนิธิทิสโก้ฯ ยงัมอบทนุประกอบอาชีพแก่ผู้ ด้อยโอกาส และทนุรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอนาถา มอบโอกาสให้บุคคล
เหล่านี )สามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้ ทั )งนี ) พนักงานทิสโก้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมลูนิธิทิสโก้ฯ โดยสมํ-าเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ-มเติม
เกี-ยวกบัการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม ในข้อ 10.4  กิจกรรมเพื-อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ-งแวดล้อม (After process))  

8.  การมีและเผยแพร่นวัตกรรมซึ,งได้จากการดาํเนินงานที,มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ,งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุม่ทิสโก้ก่อตั )งมลูนิธิทิสโก้เพื-อการกศุล เพื-อดําเนินงานชว่ยเหลือสงัคมอยา่งเต็มเวลาและมีผลงานต่อเนื-องจนได้รับใบอนญุาตให้เป็น
องค์การกศุลที-ผู้ มีเงินได้สามารถหกัลดหย่อนเงินบริจาคได้  ในด้านกระบวนการ กลุ่มทิสโก้มีหน่วยงานเพิ-มผลผลิต (Productivity Improvement) 
ทําหน้าที-ดแูลปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานและการใช้ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใต้ระบบการควบคมุที-ดี และการมุ่งส่งเสริมและ
พฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื-ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าชว่ยประหยดัเวลาการเดินทาง และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ  

 ด้านกระบวนการปฎิบตัิงานภายใน  กลุม่ทิสโก้ได้ให้บริการลกูค้าด้วยระบบ ระบบ e-statement เพื-ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า ช่วย
ประหยดัเวลาการเดินทาง และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ โดยลกูค้าสามารถเรียกดสูถานะทางบญัชีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี )
กลุม่ทิสโก้เดินหน้าพฒันาการจดัทํารายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานต่างๆ  เพื-อลดการใช้ทรัพยากรอีกทั )งเพิ-มช่องทางการปฏิบตัิงานนอก
สํานกังานให้แก่พนักงานการตลาดที-ต้องพบปะลกูค้าภายนอก ช่วยให้ประหยดัเวลา ลดปัญหาการจราจร ทั )งนี ) เพื-อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าให้สมบรูณ์มากยิ-งขึ )น 

10.3 การดาํเนินธุรกิจที,มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 กลุ่มทิสโก้ยึดมั-นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื-อง โดยสัญญาเช่าซื )อของธนาคารทิสโก้ รวมถึงสัญญาการทํา
ธุรกรรมอื-นๆ ของกลุม่ทิสโก้ได้รับการยอมรับ และได้มาตรฐานตามที-สํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)กําหนด เพื-อให้แน่ใจวา่ลกูค้า
จะได้รับความเป็นธรรม และได้รับประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ) กลุม่ทิสโก้มีหน่วยงาน Corporate Compliance ที-คอยดแูลรับข้อร้องเรียน และมีการ
จดัการต่อข้องร้องเรียนอย่างเป็นระเบียบขั )นตอน ให้เป็นไปตามตวับทกฎหมาย ลกูค้าและสงัคมจึงมั-นใจได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบ 
และดําเนินการไปตามขั )นตอน ที-ผ่านมา การดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จึงไม่ถกูกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสงัคม สิ-งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 หลกัการ แตอ่ยา่งใด 

10.4 กิจกรรมเพื,อประโยชน์ต่อสังคมและสิ,งแวดล้อม (After process) 

 นอกจากการดําเนินงานบริษัท เพื-อความยั-งยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม ซึ-งเป็นสว่นหนึ-งในการดํานเนินธุรกิจปกติแล้ว กลุ่มทิสโก้ยงัมี
กิจกรรมเพื-อสงัคมที-นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ ที-เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ-งแวดล้อมที-ทางกลุม่ทิสโก้ยดึถือปฏิบตัิ   

ตั )งแต่ปี 2556  เป็นต้นไป กลุ่มทิสโก้ได้ปรับปรุงกรอบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม  (CSR Roadmap) มีการกําหนด
แนวทางที-ชดัเจนเพื-อการพฒันาอยา่งยั-งยืนด้วยการดําเนินกิจกรรมหลกั � ด้าน มีการระบเุป้าหมายและแผนการดําเนินงานในแตล่ะปี ดงันี )  

นโยบายทั,วไปเกี,ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มทสิโก้ 
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1. การให้โอกาสทางการศึกษา กลุ่มทิสโก้ยังคงเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื-อง อันเป็นพื )นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคณุภาพของประชากรในประเทศ โดยให้ทนุการศกึษาแก่ นกัเรียนที-ขาดแคลน ให้ทนุพฒันาศกัยภาพครู ซึ-งเป็นบุคลากรที-สําคญั
ตอ่คณุภาพการศกึษา ตลอดจนทนุปรับปรุง ซอ่ม สร้างอาคารเรียน และอปุกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนที-ขาดแคลนทั-วประเทศ 

2. การให้ความรู้ทางการเงิน (Social Financial Literacy)  ด้วยศกัยภาพของการเป็นสถาบนัการเงิน กลุ่มทิสโก้มีความประสงค์จะนํา
ความรู้ ความเชี-ยวชาญของบุคลากร   ไปช่วยแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการจัดการทางการเงินของคนไทย ซึ-งเป็นต้นตอของปัญหาสังคมใน
ระดับประเทศ จากผลสํารวจล่าสุดในปี 2556 เปิดเผยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า  ความรู้ทางการเงินของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ตํ-ากว่า
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ-งการด้อยความรู้ทางการเงินที-เกี-ยวข้องกับการดํารงชีวิต อาทิเช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในการคํานวณดอกเบี )ย
สินเชื-อ การก่อหนี ) มลูค่าของเงินตามกาลเวลา ฯลฯ กลุ่มทิสโก้จึงพฒันา และจดัหลกัสูตรอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั )งการวางแผน
การเงิน  สําหรับเยาวชนระดบัมธัยมศกึษา  อดุมศกึษา  และชมุชนต่างๆ ทั-วประเทศ โดยใช้บุคลากรภายใน มาฝึกอบรมเป็นวิทยากรจิตอาสา อนั
เป็นโครงการที-จะจดัอยา่งตอ่เนื-องเป็นประจําทกุปี     

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ,งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance - ESG) เป็นกิจกรรม
เพื-อปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะแก่บุคลากร ในด้านการอนุรักษ์สิ-งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ การ
ชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ฯลฯ รวมทั )งการสง่เสริมการปฎิบตัิตน และปฏิบตัิงานอยา่งซื-อสตัย์โปร่งใส ตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที-ดี อนัเป็นกิจกรรม
ประจําปีที-จะดําเนินการอยา่งตอ่เนื-องเพื-อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   

การดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR ทั )งหมดของกลุม่ทิสโก้ ขบัเคลื-อนโดยพนกังานจิตอาสาเป็นหลกั เพื-อเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้
มีสว่นร่วม รู้จกัการเสียสละ และแบ่งปันให้แก่ผู้ อื-น อนัเป็นวฒันธรรมองค์กรที-ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีคณะผู้บริหารระดบัสงูให้คําแนะนํา และ
ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานตอ่ที-ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา เพื-อให้การดําเนินงานสอดคล้องกบัแนวนโยบายที-กําหนดไว้ 

นอกจากโครงการที-กลุม่ทิสโก้ดําเนินการเองแล้ว  กลุม่ทิสโก้ยงัเข้าร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื-นๆ รวมทั )งสนบัสนนุสาขาของบริษัทใน
กลุม่ ที-กระจายอยูใ่นเขตภมิูภาค ให้เข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนท้องถิ-นด้วย โดยเน้นกิจกรรมเพื-อการพฒันาที-ยั-งยืนเป็นสําคญั 

รายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมในปี  2556 

1. การให้โอกาสทางการศึกษา  

1.1 ทุนการศึกษา 

กลุม่ทิสโก้ให้การสนบัสนนุด้านทนุการศกึษาแก่นกัเรียนนกัศกึษา ในระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา   อาชีวศกึษา  และอดุมศกึษาที-
ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสถานศึกษาทั-วประเทศมากว่า �� ปี  โดยผ่านการดําเนินงานของมลูนิธิทิสโก้เพื-อการกุศล  (TISCO Foundation for 
Charity) ซึ-งกลุ่มทิสโก้ก่อตั )งขึ )น ในปี y7y7 เพื-อดําเนินกิจกรรมนี )ในระยะยาว  โดยนําทุนทรัพย์จากดอกผลที-ได้รับในแต่ละปีของเงินกองทุน 
(Capital Fund) มาใช้ อยา่งไรก็ตาม เพียงดอกผลของเงินกองทนุยงัมีจํานวนไมเ่พียงพอตอ่การดําเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงค์  ทั )งนี )ทนุทรัพย์ส่วน
ใหญ่จงึได้รับการบริจาคจากกลุม่ทิสโก้    
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ในปี  2556  เป็นการมอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนและนกัศึกษาในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอดุมศึกษาที-
ขาดแคลนทนุทรัพย์จากสถานศกึษาทั-วประเทศจํานวน 7,068 ทนุ รวมเป็นเงินทั )งสิ )น 26,993,000 บาท เป็นนักเรียนทนุต่อเนื-องจํานวน 3,922 ทนุ 
และเป็นทนุใหมจํ่านวน 3,146 ทนุโดยแบง่เป็นระดบัการศกึษาดงันี ) 

- ระดบัประถมศกึษา จํานวน 458 ทนุ  
- ระดบัมธัยมศกึษา  จํานวน 5,716 ทนุ         

- ระดบัอาชีวศกึษา  จํานวน 397 ทนุ 

- ระดบัอดุมศกึษา  จํานวน 408 ทนุ        

- ระดบัอื-นๆ  จํานวน 89 ทนุ  

กระบวนการติดตามผลงาน มลูนิธิทิสโก้ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมและทนุต่างๆ อย่าง
สมํ-าเสมอ เพื-อศกึษาผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และนําข้อมลูที-ได้มาจดัสรรทนุและค่าใช้จ่ายในอนาคตให้เกิดประโยชน์มาก
ที-สดุ โดยการติดตามผลจะแยกตามประเภทของกิจกรรม มลูนิธิทิสโก้ฯ จะติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทนุทกุระดบัในทกุภมิูภาคของประเทศ
ไทยเป็นประจําทุกปี และมีการสุ่มเยี-ยมตามบ้านของนักเรียนที-ได้รับทุนอยู่ในปัจจุบันและนักเรียนที-กําลังจะขอรับบริจาคทุน โดยมีตัวแทน
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที-มลูนิธิฯ และตวัแทนคณะทํางานซึ-งเป็นพนักงานทิสโก้ร่วมเดินทางไปติดตามผลเป็นประจําทกุครั )ง สําหรับทนุประกอบ
วิชาชีพ มลูนิธิทิสโก้ฯ จะทําการติดตามผลหลงัจากที-มอบทนุแล้วเป็นเวลา 1-2 เดือน เพื-อให้แน่ใจว่าผู้ ขอรับทนุสามารถประกอบอาชีพได้ ตามที-
ตั )งใจไว้ นอกจากนี ) ยงัมีการติดตามความคืบหน้าหลงัจากให้ทนุแล้ว 1 ปีอีกด้วย  โดยตลอดปี  2556  มลูนิธิทิสโก้ฯ ได้ออกติดตามผลนักเรียนที-
ได้รับทนุการศกึษาในหลายจงัหวดัทั-วประเทศ ดงันี ) 

- ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนอนบุาลอําเภอลําสนธิ, โรงเรียนบ้านซบัหินขวาง, โรงเรียนบ้านท่ามะนาว, โรงเรียนบ้านซบัจําปา, โรงเรียน
บ้านหวัลํา, โรงเรียนถาวรานกุลู, โรงเรียนวงัไกลกงัวล, โรงเรียนบ้านหนองขาม (สนัติกาญจน์ราษฎร์บํารุง), โรงเรียนกยุบรีุวิทยา, โรงเรียนบ้านหนอง
เกด, วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสระพงั, โรงเรียนนาขามวิทยา, โรงเรียนศรีสขุพิทยาคม, โรงเรียนสารคามพิทยา
คม, โรงเรียนบ้านนาเลา, โรงเรียนจงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์, โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม, โรงเรียนบ้านหนองแล้ง, โรงเรียนบุญเหลือวิทยานสุรณ์, 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา  

- ภาคเหนือ ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสพุรรณ, โรงเรียนโสตศกึษาอนสุารสนุทร, โรงเรียนธรรมราชศกึษา, วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร, 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิทยาเขตล้านนา, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2,            
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พฒันาคาร),โรงเรียนบ้านป่าบง, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลดอยงาม (สนัช้างตาย),
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา, โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แมจ่นั  

1.2 โครงการ “ทสิโก้เพื,อพัฒนาศักยภาพครู”   

จากการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โรงเรียน เยาวชน และชมุชน มาอย่างต่อเนื-อง  ทําให้คณะทํางานได้รับข้อมลูทั )งทางตรงและ
ทางอ้อม เกี-ยวกับปัญหาการขาดแคลนครูเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ-งด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาองักฤษ ทั )งในเชิงปริมาณและ
คณุภาพ  แม้วา่ภาครัฐจะให้ความสําคญัและเร่งพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เนื-องก็ตาม ซึ-งปัญหาดงักล่าวต้องการการสนับสนนุและ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย  กลุม่ทิสโก้ขอเป็นสว่นหนึ-งในการร่วมพฒันาคณุภาพครูเพื-อพฒันาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอยา่งเทา่เทียม 

โครงการ “ทิสโก้เพื-อพัฒนาศกัยภาพครู”  จึงเกิดขึ )นในปี 2555  โดยเริ-มดําเนินงานพัฒนาศกัยภาพครูคณิตศาสตร์เป็นลําดบัแรก 
ร่วมกบัสถาบนัเทคสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการแก่ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาทั-ว
ประเทศ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื-อชว่ยวางแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบแบบเทอมต่อเทอม   เทอม
ละ 1 ครั )ง เป็นเวลา 3-4 วันติดต่อกันตามเหมาะสม  พร้อมสนับสนุนสื-อและอุปกรณ์การเรียนรู้ตามระดับชั )นแก่ครูผู้ เข้าอบรมด้วย   แผนการ
ดําเนินงานดงันี ) 
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ปี ปี VWWW ปี VWWX ปี VWWY ปี VWWZ 

กําหนดการอบรม ตลุาคม  
(เทอม y) 

เมษายน  
(เทอม x) 

ตลุาคม  
(เทอม y) 

เมษายน  
(เทอม x) 

ตลุาคม  
(เทอม y) 

เมษายน  
(เทอม x) 

ระดบัชั )น ประถม x และ }
ครั )งที- x/y 

ประถม x และ }
ครั )งที- y/y 

ประถม y และ 7
ครั )งที- x/y 

ประถม y และ 7
ครั )งที- y/y 

ประถม � และ ~
ครั )งที- x/y 

ประถม � และ ~
ครั )งที- y/y 

ณ สิ )นปี 2556 มีครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีที- 1, 2, 4 และ 5 เข้าร่วมอบรมแล้วรวม 69 คน จาก 28 โรงเรียนทั-วประเทศ ใน
จํานวนนี )มีครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาปีที- 1 และ 4  ได้รับประกาศนียบตัรผ่านการอบรมตามหลกัสตูร เป็นจํานวน 33 คน จาก 19 โรงเรียน
ทั-วประเทศ และการอบรมครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาปีที- 2 และ 5 มีครูคณิตศาสตร์สนใจเข้าร่วมอบรมมากขึ )น เป็นจํานวน 47 คน จาก 26 
โรงเรียน 

จากการติดตามผลทราบวา่ครูคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษาปีที- 1 และ 4 ได้นําแผนการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนจริง แม้ว่าจะ
ยงัไมส่ามารถแสดงผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นคา่คะแนนที-สงูขึ )นได้อยา่งชดัเจน  แตค่รูสว่นใหญ่ให้ความเห็นสอดคล้องกนัวา่สามารถทําให้เด็กๆ 
ในชั )นเรียนให้ความสนใจ  และคุ้นเคยกบัวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอยา่งดี  ด้วยการนําสื-อและอปุกรณ์ต่างๆ  ที-ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนรู้นําแนว
ทางการพฒันาสื-อใกล้ตวัมาใช้ในการแทนคา่ตา่งๆ  อีกทั )งได้นําเอาเทคนิคการถ่ายทอดมาใช้ทําให้เด็กๆ  สนกุและรู้สึกว่าคณิตศาตร์ไม่ใช่เรื-องไกล
ตวัอีกตอ่ไป  อีกทั )งชว่ยสร้างความมั-นใจในการสอนแก่ครูผู้สอนที-ไมไ่ด้จบเอกคณิตศาสตร์โดยตรงและไมมี่ประสบการณ์ได้เป็นอยา่งดี   

ตวัอยา่งกรณีที-น่าสนใจของโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ข้อมลูว่าได้นําแผนการเรียนรู้ไปเผยแพร่ในกิจกรรมเยี-ยมชมดู
งานของโรงเรียน มีโรงเรียนในตําบลเข้าร่วมและนําไปใช้รวม 11 โรงเรียน   และโรงเรียนเทศบาลศรีสพุรรณ  จ.เชียงใหม่  ให้ข้อมลูว่าได้นําแผนการ
เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับครูฝึกสอน โดยได้ช่วยกันพฒันาสื-อต่อเนื-องในบทเรียนอื-นๆ ด้วย ทําให้คะแนนสอบของนักเรียนดีขึ )น  ทั )งนี )แม้ว่าในบาง
โรงเรียนจะมีอปุสรรคและข้อจํากดัในการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูบ้่างก็ตาม 

โรงเรียนที-สง่ครูคณิตศาสตร์เข้าร่วมอบรมในโครงการ  ดงันี ) 

1. จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน   ได้แก ่ โรงเรียนทุง่กองม ู โรงเรียนบ้านนํ )าริน  โรงเรียนบ้านแมกิ่�  โรงเรียนบ้านสบสอย  โรงเรียนบ้าน
ไม้ซางหนาม   โรงเรียนบ้านหนองแห้ง  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 

2. จงัหวดัเชียงใหม ่  ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสพุรรณ 
3. จงัหวดัพะเยา   ได้แก ่ โรงเรียนปัวศรีพรม 
4. จงัหวดัน่าน   ได้แก ่ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด  โรงเรียนริมฝั-งน่านวิทยา 
5. จงัหวดัพิจิตร   ได้แก ่ โรงเรียนบ้านวงัหว้า 
6. จงัหวดันครสวรรค์   ได้แก ่ โรงเรียนเทศบาล 3  โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ 
7. จงัหวดัลพบรีุ   ได้แก ่ โรงเรียนบ้านซบัจําปา   โรงเรียนบ้านวงัไผ่  โรงเรียนบ้านทา่ดินดํา 
8. จงัหวดัอยธุยา   ได้แก ่ โรงเรียนชลประทานอนเุคราะห์  โรงเรียนวดัทางยาว 
9. จงัหวดัปทมุธานี   ได้แก ่ โรงเรียนวดัสวุรรณจินดาราม 
10. จงัหวดันครปฐม    ได้แก ่ โรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม 
11. จงัหวดัชลบรีุ   ได้แก ่ โรงเรียนบ้านเซิดสําราญ 
12. จงัหวดัอํานาจเจริญ ได้แก ่ โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ�หนองสองห้องดอนแดง  โรงเรียนบ้านคําข่า 
13. จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้แก ่ โรงเรียนวดัสวุรรณโฆษิต  โรงเรียนบ้านกมุแป 
14. จงัหวดัตรัง ได้แก ่ โรงเรียนบ้านทา่คลอง  โรงเรียนวดัหนองหว้า 
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1.3  โครงการซ่อมสร้างสถานศึกษา 

 ปี y77~ กลุม่ทิสโก้ให้การชว่ยเหลือปรับปรุงสถานศกึษาตา่งๆ  ทั )งการซอ่มแซมสิ-งปลกูสร้าง  การให้ทนุและจดัหาครุภณัฑ์ อปุกรณ์
การเรียนการสอน รวมทั )งสิ )น } แหง่ ได้แก ่

 x. สง่มอบอาคารเรียนหลงัใหม ่ พร้อมสนบัสนนุการปรับปรุงสนามกีฬาและห้องนํ )า โรงเรียนชลประทานอนเุคราะห์ จ.อยธุยา   

 จากโครงการฟื)นฟูหลงัวิกฤติอุทกภยัปี y77}  ซึ-งกลุ่มทิสโก้ได้ช่วยเหลือฟื)นฟโูรงเรียนต่างๆ ในจงัหวดัที-ประสบภยั  โดยมีโครงการ
ใหญ่ x โครงการ คือ การจดัสร้างอาคารเรียนหลงัใหมใ่ห้แก่โรงเรียนชลประทานอนเุคราะห์ จ.อยธุยา   เป็นอาคารเรียนคอนกรีต � ชั )น ~ ห้องเรียน
มาตรฐาน x ห้องเรียนร่วม  ทดแทนอาคารเรียนไม้ชั )นเดียว } ห้องเรียนที-โครงสร้างเสียหายหนักจากอทุกภยั  เป็นการขยายโอกาสการศึกษาตาม
จํานวนนกัเรียนที-เพิ-มขึ )น และปรับบริเวณชั )น x เป็นโถงอเนกประสงค์ รองรับอทุกภยัในครั )งตอ่ไปได้   โดยกลุม่ทิสโก้เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณหลกั 
ร่วมกับเงินบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธา และได้รับการสนับสนุนด้านวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างจากเครือข่าย ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน), 
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จํากัด, บริษัท ไลท์ติ )ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ )ล จํากัด  โดยได้ก่อสร้าง
แล้วเสร็จสง่มอบเมื-อเดือนสิงหาคม y77~ 

   นอกจากนี )  กลุ่มทิสโก้ยงัพิจารณาให้การสนับสนนุปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณด้านหน้าโรงเรียนให้เป็นสนามกีฬาฟตุซอลในร่ม ซึ-ง
เป็นกีฬายอดนิยมของคนในชมุชน  เพื-อใช้เป็นศนูย์กีฬาชมุชนพยอม สง่เสริมการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด  อีกทั )ง
จดัสร้างและปรับปรุงห้องนํ )าที-ทรุดโทรมให้มีสภาพดีและเพียงพอตอ่จํานวนนกัเรียนที-เพิ-มขึ )นด้วย 

y. สนบัสนนุการจดัสร้างอาคารเรียนอนบุาล  โรงเรียนบ้านทา่มะนาว อ.ชยับาดาล จ.ลพบรีุ     

 จากห้องเรียนอนบุาลเดิมซึ-งใช้พื )นที-ร่วมในอาคารอเนกประสงค์และโรงอาหารของโรงเรียน  ได้รับความเสียหายจากวิกฤติอทุกภยัปี 
y77}   ประกอบกับสถานที-จดัการเรียนการสอนเดิมนั )นไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ทําให้ไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ในชมุชนได้  ทางโรงเรียนจึงได้เริ-มดําเนินการจดัสร้างมาตั )งแต่ปี y777  
เป็นอาคารชั )นเดียว ยกพื )นสงู ขนาด y ห้องเรียน x ห้องนอน  รวมพื )นที-ใช้สอย y�� ตรม.  แต่ยงัไม่แล้วเสร็จเนื-องจากติดปัญหาด้านเงินทนุ  กลุ่ม 
ทิสโก้จึงให้การสนับสนนุงบประมาณหลกั ร่วมกับเงินบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธาผ่านบญัชี "ทิสโก้ร่วมใจเพื-อพฒันาการศึกษา"  เพื-อให้การก่อสร้าง
แล้วเสร็จใช้งานได้ในก่อนเปิดเรียนในปีการศกึษา y77w   ซึ-งนอกจากการสนบัสนนุให้อาคารเรียนอนบุาลหลงัใหม่นี )แล้วเสร็จ  กลุ่มทิสโก้ยงัให้การ
สนบัสนนุปรับปรุงพื )นที-แวดล้อม ครุภณัฑ์ และเพิ-มเติมการก่อสร้างงานระเบียงกั )นเพื-อความปลอดภยั และทางเชื-อมแบบมีหลงัคาระหว่างอาคาร
เรียนไปยงัห้องนํ )า เพื-ออํานวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ ด้วย  

�. สนบัสนนุการจดัสร้างห้องนํ )า  โรงเรียนบ้านสร้าง อ.วงัน้อย จ.อยธุยา    

 โรงเรียนบ้านสร้าง ซึ-งเปิดสอนในระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษามีปัญหาห้องนํ )ามีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่ถกูสุขลกัษณะตั )งอยู่
ด้านหลงัโรงเรียนและไกลจากตวัอาคารเรียน  อีกทั )งโรงเรียนไมมี่รั )วรอบขอบชิดและมีจํานวนครูไมเ่พียงพอที-จะดแูลเรื-องความปลอดภยัของนกัเรียน
เมื-อต้องการใช้ห้องนํ )า  กลุม่ทิสโก้จงึให้การสนบัสนนุจดัสร้างห้องนํ )าติดกบัอาคารเรียน จํานวน } ห้อง พร้อมแยกส่วนอ่างล้างมือเพื-อสขุอนามยัที-ดี
แก่นกัเรียนและครูของโรงเรียนด้วย 

}. ปรับปรุงอาคารเรียน  ศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขาแมฟ้่าหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 ศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่  สงักัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นสถานศึกษาสําหรับชมุชน
บนพื )นที-สงู ที-ทรุกนัดารหา่งไกล เพื-อสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่ชาวไทยภเูขาเผ่ากระเหรี-ยง สร้างฐานการเรียนรู้เพื-อแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่
ไปสูค่ณุภาพชีวิตที-ดีขึ )น จดัการศกึษาแบบคละชั )นโดยครูอาสา ตวัอาศรมที-ใช้เรียนร่วมนั )นสร้างจากวสัดทุ้องถิ-นจํานวน x ห้องเรียน มีสภาพเก่าผุพงั
ทั )งหลงัคาและฝาห้องเรียน  ไม่มีความปลอดภยัต่อการใช้งานและไม่สามารถใช้งานได้ในวนัที-มีแดดจดัและฝนตก  กลุ่มทิสโก้จึงให้การสนับสนนุ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที-แข็งแรงพร้อมใช้งาน  โดยเป็นการฟื)นฟแูบบร่วมแรงร่วมใจทําเองของคนในชมุชน เพื-อกลบัมาเป็นศูนย์กลางในการทํา
กิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนได้ดงัเดิม 



  
ส่วนที� 2 หวัข้อที� 10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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1.\  สนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 

 เพื-อเป็นการรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที-กําลงัจะมาถึง และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มทิสโก้ให้การสนับสนนุโครงการ International Education Building มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต และสนับสนนุการแจกจ่ายหนังสือ
ภาษาองักฤษของมลูนิธิหนังสือเพื-อไทย, เพื-อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม กลุ่มทิสโก้ร่วมสนับสนนุทุนการศึกษาเด็กกําพร้าที-ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ในโครงการพ่อแม่อปุถัมภ์ และกิจกรรมอื-นๆ ของมลูนิธิหมอเสม พริ )งพวงแก้ว  และยังให้การสนับสนนุโครงการจดัทํา
หนงัสือเวชนิสสิต สโมสรนกัศกึษาแพทย์ศิริราช  ศิริราชมลูนิธิ เพื-อใช้เป็นแหลง่ค้นคว้าข้อมลูประวตัิศาสตร์ทางการแพทย์ด้วย 

2. การให้ความรู้ทางการเงนิ 

ดงัได้กล่าวแล้วว่า กลุ่มทิสโก้ให้ความสําคัญในประเด็นปัญหาการขาดวินัยทางการเงินของคนในสังคม นํามาซึ-งปัญหาสังคมอื-นๆ  
มากมาย เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศในทกุด้าน  จึงได้กําหนดให้เป็นภารกิจหลกัในการทําหน้าที-ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม   โดยริเริ-ม
โครงการให้ความรู้ทางการเงิน  นําเอาความเชี-ยวชาญทางการเงินของกลั-มทิสโก้ถ่ายทอดไปสูค่นในสงัคม  เปิดโอกาสการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน  
พร้อมกําหนดจดุมุง่หมายหลกัในด้านการขยายผล   ในปี y77~  คณะทํางานจิตอาสาที-มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้ร่วมกันวางแผนจดัทํา
หลกัสตูรการให้ความรู้ทางการเงินที-เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม  โดยลําดับแรกได้จัดทําหลักสูตรสําหรับกลุ่มเยาวชน y หลักสูตร  ด้วยเห็นว่ากลุ่ม
เยาวชน ผู้ เป็นกําลงัสําคญัของประเทศ เพื-อสร้างภมิูคุ้มกนัในการดําเนินชีวิตแก่เยาวชน ครอบครัว และขยายผลไปสูช่มุชน  ดงันี ) 

2.a  โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion” หลกัสตูรให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ที-ผสมผสาน
วิชาการและความสนกุสนานเพื-อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ให้เยาวชนตระหนกัในความสําคญัของการจดัการทางการเงิน เสริมทกัษะที-จําเป็น
ให้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั  อีกทั )งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 โครงการ “TISCO Fun-nancial Champion”  พฒันามาจากหลกัสตูรเงินทองของมีคา่ ซึ-งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จดัทําไว้เมื-อปี y7}w โดยนํามาผสมผสานเรื-องราวทางการเงินในแบบร่วมสมยั เน้นการเก็บออม การใช้
จา่ยอยา่งรู้คณุคา่และรับผิดชอบ  เชน่ การจดัทํางบประมาณสว่นบคุคล บนัทกึบญัชีรับจา่ย  เทคนิคการออมในรูปแบบตา่งๆ  การคํานวณดอกเบื )ย
ทบต้น  การไม่ตกเป็นเหยื-อโฆษณา  รู้ทนัหนี )นอกระบบ เป็นต้น   ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึ-งเป็นพนักงานจิตอาสาของกลุ่มทิสโก้ที-มีความรู้ความ
เชี-ยวชาญในการให้คําแนะนําทางการเงิน   ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  1. ค่ายเรียนรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิสโก้ สํานักงานใหญ่ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมดงูานทั )งในและนอกสถานที- ซึ-งนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้เรื-องราวทางการเงินแล้ว ยงัได้สมัผัสชีวิตการทํางาน
จริงและอาชีพตา่งๆ ในธุรกิจการเงิน ตลอดจนได้ร่วมทํากิจกรรมแบง่ปันเพื-อสงัคมด้วย รับจํานวน �� คน (}� ทีมๆ ละ y คน) และ 2. กิจกรรมต่อ

ยอด  หลังจากผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ เยาวชนผู้ เข้าอบรมจะต้องนําความรู้ความเข้าใจที-ได้รับไปสร้างสรรค์กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการ TISCO Fun-nancial Champion เพื-อเผยแพร่ความรู้เรื-องการวางแผนจดัการการเงินไปสูผู่้ อื-นในวงกว้าง โดยให้ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 
� เดือน จากนั )นจดัทํารายงานผลกิจกรรมต่อยอดดงักล่าวส่งเข้าประกวดชิงทนุสนับสนนุการพฒันาการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศมอบแก่โรงเรียน 
และประกาศนียบตัรแก่ทีมเป็นรายบคุคล  

โครงการนี )มีจดุมุ่งหมายที-จะให้ความรู้ด้านการเงินกระจายไปยงัทกุภาคของประเทศอย่างทั-วถึง  โดยนับตั )งแต่การดําเนินการรับ
สมคัร คณะทํางานได้รับใบสมคัร รวม �~y ทีม (ทีมละ y คน) จาก y�� โรงเรียนทั-วประเทศ รวมถึงโรงเรียนใน � จงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วย  ทํา
การคดัเลือกโดยแยกตามภาค  ให้สิทธิ� x โรงเรียนต่อ x ทีม  พิจารณาจากการตอบคําถามในใบสมัครเกี-ยวกับความสนใจด้านการเงินการออม  
และแนวคิดในการเผยแพร่ไปยังผู้ อื-น   เพื-อให้มั-นใจว่าเยาวชนผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะกลบัไปเป็นผู้ นําในการขับเคลื-อนกิจกรรมต่อยอดได้
อยา่งจริงจงั     

ด้านการขยายผลภายหลงัผ่านกิจกรรมคา่ยเรียนรู้   โรงเรียนตา่งๆ ได้กลบัไปดําเนินกิจกรรมต่อยอด เผยแพร่ความรู้ไปยงัผู้ อื-น และ
จดัสง่รายงานผลเข้าประกวด  ทั )งนี )มีโรงเรียนส่งรายงานผลเข้าร่วม yy โรงเรียน คิดเป็น 7�% ของโรงเรียนทั )งหมดที-ผ่านกิจกรรมค่าย  แม้ว่าจะมี
อปุสรรคในเรื-องการสอบเข้ามหาวิทยาลยัของนักเรียนระดบัชั )นมธัยมศึกษาปีที- ~  และมีกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนอยู่บ้างก็ตาม   และจาก
รายงานผลที-สง่เข้าประกวด  สว่นใหญ่มีผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นที-น่าพอใจ โดยการสื-อสารกบันกัเรียนในโรงเรียน  การบอกเล่ากับคน
ในครอบครัว  การนําความรู้ไปเสริมกบัโครงการธนาคารโรงเรียนที-มีอยู่แล้ว  และการเผยแพร่ไปสู่ชมุชน   ส่วนผลการนําไปปฏิบตัิยงัไม่ชดัเจนนัก  
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สว่นโรงเรียนที-มีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตอ่ยอดได้น่าสนใจผ่านเข้าสูร่อบชิงชนะเลิศ มี 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม จงัหวดัเลย  
โรงเรียนกุมภวาปี จงัหวัดอุดรธานี   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวดัร้อยเอ็ด  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 
จงัหวดัเชียงใหม ่   

การประกวดผลกิจกรรมต่อยอดในรอบชิงชนะเลิศ  ทั )ง 7 โรงเรียนได้นําเสนอผลต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ-งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ร่วมกบัคณะทํางาน  พบวา่ แตล่ะโรงเรียนมีวิธีการเผยแพร่ที-คล้ายคลงึกนั  แตมี่ความโดดเด่นในตวักิจกรรม
และผลลพัธ์จากการติดตามที-แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อม  ตวัอย่างเช่น  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่  ซึ-งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน
ประมาณ ��� คน  มีการสร้างเครือข่ายจากแกนนํา y คนซึ-งเป็นนักเรียนที-ผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้   ทําให้สามารถกระจายความรู้ไปได้ครอบคลมุ  
และมีผลการดําเนินโครงการจากกิจกรรมที-หลากหลาย เริ-มตั )งแต่การตั )งชมรม “เยาวชนนักคิดพิชิตเงินออม”  มีสมาชิกชมรมถึง ��%  ร่วมกันทํา
กิจกรรมการออมอย่างต่อเนื-อง เช่น จดัทํา FB Fanpage มีสมาชิกถึง y}y คน ใช้ในการติดต่อสื-อสารกิจกรรมค่ายการออม,  กิจกรรมรณรงค์ 
Knock the Door,  กิจกรรมปั-นจกัรยานรณรงค์ ~ หมูบ้่าน  อีกทั )งยงัทําให้เรื-องการเงินเป็นเรื-องใกล้ตวัสําหรับนักเรียนในโรงเรียนได้ โดยบูรณาการ
ความรู้การเงินเข้าไปในรายวิชาตา่งๆ  ในแตล่ะชว่งชั )น  ให้ผลลพัธ์ทั )งในด้านการตระหนกัรู้และการนําไปปฏิบตัิ  เชน่  “ประกวดคําขวญัการออม” ใน
วิชาภาษาไทย,  “เจ็บป่วยแต่ละทีต้องใช้เงินเท่าไหร่” ในวิชาสขุศึกษา,  “Money Word Search” ในวิชาภาษาองักฤษ, “วาดภาพปณิธานการออม
เงิน” ในวิชาศิลปะ , ทํา “Mind Map” ในวิชาทกัษะวิทยาศาสตร์เชิงเหตแุละผล,  “ตั )งเป้าหมายออมเงิน” ในวิชาคณิตศาสตร์,  “การทําบญัชีรายรับ
รายจา่ย” ในรายวิชาสงัคม, จดัตั )ง “บริษัทจําลอง”จําหน่ายสินค้าจากกระดาษสาแปรรูปที-ผลิตขึ )นเองจากฟาง ซึ-งเป็นวตัถดุิบที-หาได้ง่ายในท้องถิ-น 
ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ผลงานเหลา่นี )ทําให้โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหมไ่ด้รับการตดัสินให้ได้รับรางวลัชนะเลิศเป็น TISCO Fun-
nancial Champion ประจําปี  ด้านผลการดําเนินโครงการของโรงเรียนเลยพิทยาคม  รองชนะเลิศอนัดบัที- x  มีความโดดเด่นในกิจกรรมสมดุบนัทึก
ความมั-งคั-ง  นํามาซึ-งการเปลี-ยนพฤติกรรมในการใช้จา่ยของตนเอง เป็นเรื-องใกล้ตวัที-ทกุคนทําได้  ใช้หลกั 7 ส  มาบูรณาการเข้ากับค่าใช้จ่าย โดย
จดัเก็บสิ-งของในห้องนอนของตนเอง แยกสิ-งของที-ใช้และไม่ได้ใช้  แปลงเป็นค่าใช้จ่ายที-สญูเสียไป สามารถสะท้อนและให้แง่คิดในการใช้จ่ายครั )ง
ตอ่ๆ ไปได้เป็นอยา่งดี   และโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั  รองชนะเลิศอนัดบัที- y  สามารถขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายถึง 5,098 คน ด้วยเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ประกอบกับกิจกรรม Road Show กับชมุชน และโรงเรียนเครือข่ายอีก } โรงเรียน   มีการจดัเสวนากับกลุ่มผู้ปกครอง และกิจกรรม
แลกเปลี-ยนเรียนรู้กบักองทนุหมูบ้่านด้วย    

 กิจกรรมตา่งๆ  ข้างต้นที-เยาวชนในโครงการได้ร่วมกนัจดัทําขึ )นนั )น นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และแบง่ปันความรู้ด้านการเงินการ
ออม  ไปสูผู่้ อื-นแล้ว  ยงัก่อให้เกิดโครงการตอ่เนื-องในระยะยาว  เกิดการสร้างเครือข่าย  มีการเรียนรู้ร่วมกนั  ได้ฝึกฝนทกัษะในการเป็นผู้ นํา และการ
ทํางานเป็นทีม   การประกวดจงึเป็นเพียงสว่นหนึ-งในการสร้างขวญัและกําลงัใจสําหรับการเสียสละเวลาและการลงมือทําอยา่งจริงจงั  โดยกลุม่ทิส
โก้ได้ร่วมสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการปฏิบตัิในวงกว้างตอ่ไป   

2.2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner” 

กลุม่ทิสโก้ได้จดัทําหลกัสตูรการเรียนรู้ทางการเงินสําหรับเยาวชนระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัสตูรที- y โดยมุ่งให้เยาวชนที-กําลงัจะจบ
การศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคญัด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเตรียมก้าวเข้าสู่วัยทํางานอย่างมั-นคง พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนในรูปแบบร่วมสมยั ใช้ชื-อว่า “TISCO Young Financial Planner” เป็นหลกัสตูรการเรียนรู้ที-พฒันามาจากหลกัสตูร TISCO Fun-nancial 
Champion   เนื )อหามีความลึกและกว้างมากขึ )น  นอกจากเรื-องการออม การใช้จ่ายอย่างรู้คณุค่า  เยาวชนยงัจะได้เรียนรู้เรื-องราวการลงทนุอย่าง
เหมาะสมและรับผิดชอบ ควบคูไ่ปกบัทกัษะในการพฒันาตนเองไปสูค่วามสําเร็จในการทํางานด้วย ถ่ายทอดโดยวิทยากรซึ-งเป็นพนักงานจิตอาสา
ของกลุ่มทิสโก้ ที-มีความรู้ความเชี-ยวชาญในการให้คําแนะนําทางการเงิน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตร 
TISCO Fun-nancial Champion  ประกอบด้วย y กิจกรรม คือ  1. ค่ายเรียนรู้ 5 วัน 4 คืน ณ ธนาคารทิสโก้ สํานักงานใหญ่ และ 2. กิจกรรมต่อ

ยอด  หลงัจากผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้ เยาวชนผู้ เข้าอบรมจะต้องนําความรู้ที-ได้รับไปพฒันาและคิดสร้างสรรค์สื-อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่
ชมุชน โดยจดัทํารายงานแนวคิดและวิธีการอยา่งละเอียดสง่เข้าประกวดชิงทนุการศกึษา โดยคณะกรรมการจะพิจารณารายงานที-สามารถคดัเลือก
เนื )อหาและคิดสร้างสรรค์สื-อการเรียนรู้ได้สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทและมีความเป็นไปได้ในการจดัทํามากที-สดุเพื-อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนําเสนอ
แนวคิดตอ่หน้าคณะกรรมการ  ซึ-งกลุม่ทิสโก้จะพิจารณานําแนวคิดนั )นไปจดัทําสื-อเผยแพร่ในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ชมุชนตอ่ไป  
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ในปี y77~ กลุม่ทิสโก้ได้เตรียมแผนดําเนินโครงการ “TISCO Young Financial Planner” หลงัจากจบโครงการ TISCO Fun-nancial 
Champion  ซึ-งคณะทํางานจําเป็นต้องเลื-อนกิจกรรมออกไป เนื-องจากอปุสรรคในเรื-องเวลา ประกอบกบัการชมุนมุทางการเมือง  อยา่งไรก็ตาม 
คณะทํางานได้กําหนดแผนเริ-มกิจกรรมในปี y77w  

i. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ,งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล   

สังคม 

i.a  โครงการรณรงค์บริจาคโลหติทั,วประเทศ   

หนึ-งในโครงการระยะยาวที-กลุม่ทิสโก้ดําเนินมากวา่ yv ปี  โดยร่วมกบัสภากาชาดไทยจดักิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื-องเป็น
ประจําทุกปีเพื-อเชิญชวนพนักงาน ลกูค้า และประชาชนทั-วไป ร่วมบริจาค  ณ สํานักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ  และได้ขยายกิจกรรมไปยงัสาขา
ตา่งๆ ในสว่นภมิูภาคทั-วประเทศ  โดยในปี 2556   กลุม่ทิสโก้จดักิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตรายไตรมาส เพื-อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั องค์ราชปูถมัภ์สภากาชาดไทย เนื-องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา รวม 13 ครั )ง มียอดบริจาคโลหิตจํานวน  4,674 
ยนิูต คิดเป็น 1,739,100 ซีซี  นบัเป็นปริมาณโลหิตที-ได้สงูสดุนบัตั )งแตด่ําเนินโครงการ  สามารถช่วยเหลือผู้ ป่วย หรือผู้ ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ได้กว่า 
16,000 ราย  รายละเอียดดงันี ) 

 

ผลการรณรงค์บริจาคโลหติทั,วประเทศ ปี VWWV-VWWX 

ปี จํานวนครั )งที-จดั
กิจกรรม 

ปริมาณโลหิต 

ยนิูต (Units) ซีซี (cc.) 

2552 17 3,231 1,243,100 

2553 12 2,840 1,136,200 

2554 11 2,743 942,050 

2555 16 4,429 1,726,650 

2556 13 4,674 1,739,100 

 

i.V  โครงการ “ส่งเสริมการพึ,งพาตนเองแก่ชุมชน”    

 เพื-อเป็นการน้อมนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบตัิ  ประกอบกบันโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
กลุม่ทิสโก้ที-มุง่สร้างคณุคา่ที-ยั-งยืนแก่ชมุชนและสงัคม  กลุม่ทิสโก้จงึจดัทําโครงการ “สง่เสริมการพึ-งพาตนเองแก่ชมุชน” เพื-อให้การสนบัสนนุกลุม่
อาชีพชมุชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ที-สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ตลอดจนให้ความรู้ด้านการตลาดและการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   
ในปี 2556  กลุม่ทิสโก้ได้คดัเลือกโครงการทั )งประเภทอปุโภค และบริโภค โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื )นที- และอยูใ่นความสนใจของคน
ในชมุชนนั )นๆ  ดงันี ) 

 โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที-ระลึกจากชุมชน กลุ่มเสื-อกก อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น : กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับคณะ
มณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ดําเนินโครงการวิจยัเพื-อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื-อกก  เริ-มตั )งแต่การลงพื )นที-หาข้อมลูความสนใจของชมุชน 
และร่วมแลกเปลี-ยนเรียนรู้เทคนิคการทอและการพฒันาผลิตภณัฑ์  เพื-อนําไปสูก่ารออกแบบผลิตภณัฑ์ในลกัษณะอื-นๆ  อีกทั )งเป็นกิจกรรมทดลอง
ออกแบบของนกัศกึษามณัฑนศิลป์   โดยโครงการนี )สามารถสร้างสรรค์ลวดลายการทอได้หลากหลายและมีความทนัสมยัมากขึ )น   ในขณะเดียวกัน
ได้นําองค์ความรู้ด้านการพฒันาสีย้อม  การนํานาโนซิงค์ออกไซด์มาใช้การกระบวนการย้อมเพื-อยบัยั )งเชื )อราของวิทยาลยันาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบงั (College of Nanotechnology) มาเผยแพร่เพื-อนวตักรรมเชิงพาณิชย์ด้วย   
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i.i ทุนรักษาพยาบาลและและทุนประกอบอาชีพ  

กลุม่ทิสโก้ได้ก่อตั )งมลูนิธิทิสโก้เพื-อการกศุลขึ )น เพื-อสืบสานปณิธานในการชว่ยเหลือสงัคม  นอกจากวตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุ
และสง่เสริมการศกึษาแก่นกัเรียนที-ขาดแคลนทนุทรัพย์ทั-วประเทศแล้ว  มลูนิธิทิสโก้ฯ ยงัมีวตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุคา่รักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วย
อนาถาและทพุพลภาพด้วยการบริจาคอวยัวะเทียมและกายอปุกรณ์ตา่งๆ   อีกทั )งให้ความชว่ยเหลือบคุคลผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ในการประกอบ
วิชาชีพ ให้มีโอกาสพึ-งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยไมจํ่ากดัเชื )อชาติและศาสนาด้วย   ในปี y77~  มลูนิธิทิสโก้ฯ  ได้มอบทนุรักษาพยาบาลและทนุ
ประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ทั )งในกรุงเทพฯ และสว่นภมิูภาค แบง่เป็นทนุรักษาพยาบาล จํานวน 203,796 บาท  และ ทนุประกอบอาชีพ จํานวน  
327,900 บาท 

สรุปทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ (หน่วย: บาท) 

 
 

 จากการดําเนินงานของมลูนิธิทสิโก้ฯ ที-มุง่มั-นชว่ยเหลือสงัคมตามวตัถปุระสงค์  มีกระบวนการดําเนินงานและผลงานชดัเจนเป็นรูปธรรม  
ทําให้มลูนิธิทสิโก้ฯ เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกศุลลําดบัที- 379 ของประกาศกระทรวงการคลงั (ฉบบัที- 135) ซึ-งหมายความวา่ใบเสร็จรับเงินขอ 
มลูนิธิทิสโก้ฯ สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการหกัเป็นคา่ลดหยอ่นในทางภาษีเงินได้  ตั )งแตปี่ y7}� เป็นต้นมา   

i.\   สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมร่วมกับเครือข่าย 

กลุ่มทิสโก้ให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื-อสังคมอื-นๆ  เพื-อร่วมเป็นส่วนหนึ-งในการพัฒนาสังคมในทุกด้าน  ได้แก่  
สนบัสนนุโครงการวิจยัและพฒันาการักษาโรคมะเร็งเต้านม ศนูย์สิริกิติ�บรมราชินีนาถเพื-อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 
สนบัสนนุกิจกรรมของสถานีตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื-อโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชมุชน, สนับสนนุมลูนิธิคนตาบอดผ่าน
โครงการตามฝันสดุขอบฟ้าเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินของนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สนับสนนุกิจกรรมของผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรภมิูพลัง
แผ่นดิน รุ่นที- y, สนบัสนนุกิจกรรมมลูนิธิเฉลิมพระเกียรติพระนั-งเกล้าฯ, สนับสนนุกิจกรรมเพื-อสงัคมของสื-อมวลชน ได้แก่ ร่วมกับบริษัท โพสต์พบั
ลิชชิงจํากัด สนับสนนุมลูนิธิชยัพฒันา, ร่วมกับบริษัท ทนัหุ้น จํากัด สนับสนนุกองทนุสวสัดิการหน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน และร่วมกิจกรรมกับ
สื-อมวลชนสายประกันภยักลุ่มพี-เพื-อน้อง,  สนับสนนุด้านกีฬาให้แก่ สเปเชียลโอลิมปิคไทย, สมาคมยกนํ )าหนักสมคัรเล่นแห่งประเทศ และผ่าน
กิจกรรมวิ-งมาราธอนของศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค 

  i.5  ศิลปวัฒนธรรม 

       1. สง่เสริมผลงานศลิปะไทย   

                            กลุ่มทิสโก้ยงัคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเครื-องจรรโลงจิตใจ และเป็นรากฐานของความเป็นชาติ 
นบัตั )งแตปี่ 2513 เป็นต้นมา  กลุม่ทิสโก้เป็นองค์กรแรกๆ ที-ได้ริเริ-มโครงการสนับสนนุและส่งเสริมศิลปินไทยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้
สะสมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยมาอย่างต่อเนื-อง ด้วยนโยบายการคัดเลือกงานศิลปะจากคุณภาพงานมากกว่าชื-อเสียงของศิลปิน 
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ปัจจบุนัมีจํานวนกวา่ 400 ชิ )นงาน เป็นที-ยอมรับกนัวา่กลุม่ทิสโก้เป็นแหลง่รวบรวมชิ )นงานศิลปะร่วมสมยัที-สําคญัแหง่หนึ-งของประเทศไทย มีผลงาน
ในยคุแรกๆ ของศิลปินผู้ซึ-งต่อมาได้รับการเชิดชเูกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจํานวนมาก ล้วนเป็นผลงานศิลปะที-ทรงคณุค่า มีความหลากหลาย 
สะท้อนมมุมอง ความรู้สกึนึกคิดของศิลปินตอ่สงัคม และปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ ในแต่ละช่วงเปรียบเสมือนการเดินทางของประวตัิศาสตร์ศิลปะร่วม
สมยัของไทย ที-หาดไูด้ยาก รวบรวมจดัแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.tiscoart.com  ซึ-งเป็นหอศิลปะเสมือนจริงเพื-อเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมยัไทย
แก่ผู้สนใจทั-วโลก   

      2. ทํานบุํารุงศาสนา   

            กลุม่ทิสโก้ตระหนกัถึงความสําคญัในการสง่เสริมทํานบุํารุงศาสนาให้สามารถดํารงอยู่เป็นเครื-องยึดเหนี-ยวจิตใจของประชาชน 
โดยเฉพาะในเขตภมูิภาคที-มีวดัเป็นศูนย์รวมของชมุชน เพื-อเป็นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในอีกทางหนึ-ง  โดยในปี 255~ กลุ่มทิสโก้ได้เป็น
เจ้าภาพจดังานทําบุญทอดกฐินสามคัคีร่วมกับชมุชนในภมูิภาคต่างๆ ทั-วประเทศ รวม 7 ครั )ง ได้แก่ วดัหนองงเูหลือม จ.ชลบุรี, วดัป่าธรรมสขุ จ.
จนัทบรีุ, วดัเกรียงไกรกลาง จ.นครสวรรค์, วดัสระประสานสขุ จ.อบุลราชธานี และวดัทา่เรือ จ.ภเูก็ต  

       3. สนบัสนนุด้านศลิปะวฒันธรรมร่วมกบัเครือข่าย 

          กลุ่มทิสโก้ให้การสนับสนนุโครงการสร้างหอเปรมดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื-อเป็นเครื-องหมายของ
ความศิวิไลซ์ใหมส่ําหรับชมุชนภาคใต้ และสนบัสนนุมลูนิธิวงดริุยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ  เพื-อสง่เสริมศิลปะดนตรีสากลคลาสสิคซึ-งเป็นสื-อสญัลกัษณ์
ของการทํางานเป็นหมูค่ณะ ด้วย 

สิ,งแวดล้อม 

  i.6  โครงการปลูกป่าถาวร 

  กลุม่ทิสโก้ได้จดักิจกรรมปลกูป่าและบํารุงรักษาต้นไม้ในโครงการปลกูป่าถาวรมาอยา่งตอ่เนื-องเกือบทกุปี ตั )งแตปี่ 2534 เป็นต้นมา 
เพื-อกระตุ้นจิตสํานึกและเปิดโอกาสให้พนกังานได้เข้าร่วม   โดยในปี 2556 กลุม่ทิสโก้จดักิจกรรมขึ )น y กิจกรรม ได้แก่ 

 - กิจกรรม “ปลูกต้นไม้...รักษ์ป่านํ )ากร่อย”  ร่วมกับโครงการ "ลูกพระดาบส สมทุรปราการ ตามพระราชดําริ"  มีพนักงานใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม  120 คน  ร่วมกันปลกูกล้าไม้จํานวน x,500 ต้น  ประกอบด้วยกล้าไม้ที-เหมาะสมกับสภาพดิน เช่น ลําแพน ตะบูน
ขาว สมอทะเล โพธิ�ทะเล โปร่งแดง ฝาดดอกแดง เป็นต้น  คิดเป็นพื )นที-ราว 2 ไร่  ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จ.สมทุรปราการ  
พร้อมนําคณะพนักงานร่วมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ  ได้แก่ การเกษตรแบบผสมผสานในลกัษณะพึ-งพาตนเองตามแนวพระราชดําริ  
เทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ-มมลูค่าสินค้าเกษตร สมนุไพร การใช้พลังงานทดแทน และอื-นๆ   ซึ-งโครงการจัดทําเป็นสถานที-ฝึกอบรม ฝึก
ปฏิบตัิงาน และศกึษาดงูานของนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา เกษตรกร และประชาชนทั-วไปด้วย   

- กิจกรรม “เพาะกล้าน่าเรียนรู้”  ร่วมกับศนูย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา กรมป่าไม้ ซึ-งเป็นหนึ-งในศนูย์เพาะชํากล้าไม้ที-ใหญ่ที-สดุ
ของประเทศไทยและมีศกัยภาพสามารถเพาะพันธุ์กล้าไม้  เพื-อสนับสนนุการเพาะชําต้นกล้าจํานวน 7,000 ต้น นําไปใช้ในโครงการปลูกป่า ทั )ง
ภาครัฐและเอกชนตอ่ไป    

ผลงานปลูกป่ากลุ่มทิสโก้ จาํนวนต้นไม้ที,ปลูก (ต้น) พื lนที,  (ไร่) 

ปี 2534 ถึง 2555 346,500 1,098 

ปี 2556 x,500 2 

รวม 348,000 1,100 

 

นอกจากกิจกรรมปลกูป่าและเพาะกล้าแล้ว กลุม่ทิสโก้ยงัให้การสง่เสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยการ
สนับสนนุกิจกรรม United Nations Environment Programme Finance Initiative อย่างต่อเนื-อง    ส่วนในด้านอาคารสํานักงาน กลุ่มทิสโก้ได้
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กําหนดแนวปฏิบตัิด้านสิ-งแวดล้อมภายในอาคารสํานกังาน โดยให้ความสําคญัและสง่เสริมการสร้างจิตสํานึกแก่พนกังานในการประหยดัพลงังานและ
ทรัพยากร อาทิ ชว่ยกนัปิดไฟดวงที-ไมจํ่าเป็น การปิดคอมพิวเตอร์ตอนพกักลางวนั การวางแผนการเดินทาง การใช้วสัดอุปุกรณ์สํานกังานที-เป็นมิตรต่อ
สิ-งแวดล้อม การประหยดัการใช้กระดาษ และการลดปริมาณขยะ  อีกทั )งกิจกรรม “แยกกระดาษ...สร้างโอกาสให้น้องเรียน” ซึ-งเป็นการรณรงค์ให้
พนกังานแยกประเภทกระดาษที-ใช้ เพื-อนําไปขายสร้างรายได้ แล้วนําไปสมทบทนุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที-ขาดแคลนทนุทรัพย์  โดยปีนี )มีรายได้
สมทบเพิ-มทนุการศกึษาผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ได้ถึง x�� ทนุ    

บรรษัทภิบาล 

i.7  การสนับสนุนกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล 

 กลุม่ทิสโก้ยดึมั-นในมาตรฐานสงูสดุด้านจรรยาบรรณและการกํากบัดแูลกิจการที-ดี ด้วยตระหนกัวา่ธุรกิจต้องดําเนินควบคูไ่ปกบัการ
เป็นพลเมืองที-ดีของสงัคมและการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มที-เกี-ยวข้อง  ได้กําหนด "นโยบายการกํากับดูแลกิจการ" (Corporate Governance 
Policy)  อ้างอิงจากหลักการกํากับดแูลกิจการที-ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี y7}v ตามแนวทางที-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ-ง
ครอบคลมุโครงสร้างการกํากบัดแูล แนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการ โครงสร้างการปฏิบตัิงาน หน้าที-ของหน่วยงานกํากับดแูล และนโยบายการ
ปฏิบตัิงานแบบรวมศนูย์ เพื-อให้บริษัทและบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของกลุม่อยา่งเคร่งครัด มีการจดัทํา “แนวปฏิบัติใน

การกาํกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Code of Conduct) เพื-อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคบัที-เกี-ยวข้อง เพื-อให้มั-นใจว่าทุกบริษัทในกลุ่มดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสงูสดุ มีความโปร่งใส และ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั (รายละเอียดสว่นที- y หวัข้อ v.x)   

 จากนโยบายและการปฏิบตัิอย่างเต็มที-และเคร่งครัด กลุ่มทิสโก้จึงมีความพร้อมในการขยายผล ทั )งในการเผยแพร่แนวคิด การ
เปลี-ยนแปลงทัศนคติ ไปสู่การปฏิบตัิ   ในปี y77} กลุ่มทิสโก้จึงได้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยเพื,อการต่อต้านการ

ทุจริต ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ร่วมกบัหอการค้าแหง่ประเทศไทย หอการค้าตา่งชาติ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  และได้จดัทํา  "นโยบายต่อต้านการทุจริต" เพิ-มเติม  เพื-อให้
บริษัทในกลุม่มีการบริหารจดัการด้วยความซื-อสตัย์สจุริต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  และในปี y77~ กลุ่มทิสโก้ เป็นหนึ-งในสมาชิกกลุ่ม
แรกของแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย ซึ-งผ่านการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
อีกทั )งการจดัแสดงนิทรรศการด้านการกํากบัดแูลกิจการในงานสมัมนาตา่งๆ  เพื-อเผยแพร่แนวทางในการดําเนินงานและการปฏิบตัิไปสู่สาธารณะ  
ซึ-งมีหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั )งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน ให้ความสนใจสอบถามข้อมลูเป็นอย่างดี  ได้แก่ กิจกรรมของ
สํานกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
เหลา่นี )ล้วนเป็นการกระตุ้นและสง่เสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และเพื-อเป็นการกระตุ้นให้ทกุภาคส่วนของสงัคมตระหนักและเข้าใจถึง
ผลกระทบของการคอร์รัปชั-น  นําไปสู่การเปลี-ยนแปลงให้เกิดขึ )นกับสังคมไทย  กลุ่มทิสโก้จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั,นใน
ระดบัมหภาคเป็นประจําทุกปี  ได้แก่ การเดินรณรงค์ “ACT NOW ร่วมกันสู้  กอบกู้ อนาคต” ในวันต่อต้านคอร์รัปชั-น ณ สยามพารากอน  และ
กิจกรรม “เดิน-วิ-ง-ปั-น ต้านโกง” ณ สนามหลวง  โดยกิจกรรมดงักล่าวเป็นความร่วมมือขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั-น (ประเทศไทย) หอการค้าไทย 
หอการค้าตา่งชาติ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนองค์กรภาคี   
โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกนั 

สรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มทิสโก้ ปี 2556 

แนวทางการดาํเนินงาน โครงการ / กิจกรรม VWWi VWW\ VWWW VWWX 

a. การให้โอกาสทางการศึกษา   ทนุการศกึษา * 19,715,000 19,586,000 27,023,000 y~,vv�,��� 

 ทิสโก้เพื-อพฒันาศกัยภาพครู   312,505 w~w,�x� 

 ฟื)นฟสูถานศกึษา    1,950,581 

 โครงการพิเศษ 7~�,000 382,000 36,065  

V. การให้ความรู้ทางการเงนิ  TISCO Fun-nancial Champion    ��},811 3,786,995 

i. การสนับสนุนกิจกรรมทาง รณรงค์บริจาคโลหิตทั-วประเทศ 75,000 37,500 334,794 yyv,~�� 
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แนวทางการดาํเนินงาน โครงการ / กิจกรรม VWWi VWW\ VWWW VWWX 
สังคม สิ,งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาล   

 สง่เสริมการพึ-งพาตนเองแก่ชมุชน   787,720 302,279 

 ทนุรักษาพยาบาล และทนุประกอบ
อาชีพ * xwx,612 123,048 457,085 531,696 

 สง่เสริมศิลปะวฒันธรรม 6,193,999 1,886,899 2,192,799 1,460,999 

 ปลกูป่าถาวร 1,985,000 603,087 1,160,437 329,��� 

 บรรษัทภิบาล    ��v,��v 

 สนบัสนนุกิจกรรมร่วมกบัเครือข่าย x,}��,��� 1,221,473 1,144,131 3,445,000 

 การบรรเทาทกุข์และฟื)นฟภูยัพิบตั ิ y,�7y,��� 12,752,684 6,759,840 286,242** 

รวม iV,952,611 36,592,691 40,593,187 40,186,572 

หมายเหต ุ
* กลุม่ทิสโก้สนบัสนนุผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ  ในปี y77~ สว่นของทิสโก้บริจาคสมทบรวม w.7 ล้านบาท 
** โครงการฟื)นฟูหลงัวิกฤติอทุกภยั ได้บนัทกึเป็นงบประมาณปี y77}-y777 โครงการต่างๆ แล้วเสร็จในปี y77~ 

   วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการในการนําแนวคิดหรือนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมไปสูก่ารปฏิบตัิ  

 ด้านการพิจารณากิจกรรมและโครงการต่างๆ  ทั )งที-เป็นโครงการหลกัต่อเนื-อง และโครงการอื-นๆ  คณะผู้บริหารเป็นผู้ ให้คําปรึกษาและ
อนมุตัิงบประมาณคา่ใช้จา่ยโดยมีคณะทํางานแตล่ะโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินงาน และเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานในการดําเนินโครงการ 
และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

 ปัจจยัหลกัที-ชว่ยสง่เสริมให้กลุม่ทิสโก้สามารถถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรมก็คือ วฒันธรรมองค์กรที-
สง่เสริมการมีสว่นร่วม ในแตล่ะโครงการจะมีการแตง่ตั )งผู้ รับผิดชอบโครงการและคณะทํางานเพื-อกําหนดแผนงาน นําเสนองบประมาณและดแูลให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื-อง มีการติดตามและประเมินผลเพื-อปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นระยะๆ นอกจากนี ) ยังต้องมีการสื-อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสมํ-าเสมอเพื-อสง่เสริมความร่วมมือที-ดีจากสมาชิกในองค์กร  

กิจกรรมที-ดําเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ประธานเจ้าหน้าที-บริหารและผู้บริหารอาวโุสของกลุม่ทิสโก้จํานวน 3 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อยู่ในคณะกรรมการมลูนิธิทิสโก้ฯ ร่วมกับผู้ ทรงคณุวุฒิอื-นๆ อีก 6 คนเพื-อร่วมกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั )งดแูลการดําเนินกิจกรรมของ 
มลูนิธิฯ ให้เป็นไปอยา่งราบรื-น ผ่านคณะทํางานซึ-งปฏิบตัิงานตามเกณฑ์ที-กําหนด โดยคณะกรรมการมลูนิธิฯ จะทําหน้าที-พิจารณาคําขอรับบริจาค
ที-มีผู้แสดงความจํานงยื-นขอมาในแต่ละปี ซึ-งจะพิจารณาปีละครั )งในช่วงต้นปีการศึกษาและมอบทนุการศึกษาแก่นักเรียนที-ขาดแคลน นอกจากนี ) 
ยงัมีตัวแทนพนักงานในกลุ่มทิสโก้อีกจํานวน 20 คน ทําหน้าที-เป็นคณะทํางานมีวาระ 2 ปี ทํางานร่วมกับพนักงานของมลูนิธิทิสโก้ฯ  รวมถึง
พนักงานจิตอาสาจํานวนกว่า 300 คน ที-สละเวลามาช่วยเหลือกิจกรรมของมลูนิธิฯ อย่างต่อเนื-องตลอดปี  ในด้านต่างๆ อาทิ การคัดย่อประวัติ
นกัเรียนที-ขอรับทนุการศกึษา  การจดัพิธีมอบทนุการศกึษาประจําปี ร่วมเดินทางติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทนุ ช่วยเผยแพร่กิจกรรมและจดั
กิจกรรมการกศุลระดมเงินบริจาคสมทบทนุมลูนิธิฯ เป็นต้น  

  วิธีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการเพื-อการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแนวคิดหรือนโยบายของ
คณะกรรมการ เนื-องจากการดําเนินโครงการหลกัซึ-งเป็นโครงการต่อเนื-องระยะยาว และดําเนินการผ่านมลูนิธิทิสโก้ฯ ซึ-งมีคณะกรรมการมลูนิธิฯ 
และคณะทํางานเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที-บริหาร และผู้บริหารดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่ในคณะกรรมการมลูนิธิฯ คณะกรรมการ
จะรับทราบรายงานการดําเนินกิจกรรมของมลูนิธิฯ และกิจกรรมเพื-อสงัคมอื-นๆ ของกลุม่ทิสโก้ในที-ประชมุกรรมการเป็นประจําทกุปี  

 นอกจากนี ) กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นประจําทกุปี เพื-อเผยแพร่แนวคิดและผลงานด้านกิจกรรม
เพื-อสงัคมที-กลุ่มทิสโก้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน นอกเหนือจากเนื )อหาทั-วไปของรายการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมที-กลุ่มทิสโก้ได้จดัทํา
และบรรจไุว้ในรายงานประจําปี 
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10.5  แนวทางปฏิบัติเพิ,มเติมเกี,ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี,ยวข้องกับการคอร์รัปชั,น  

กลุม่ทิสโก้ออกแนวปฏิบตัิเกี-ยวกบัการป้องกนัการมีส่วนเกี-ยวข้องกับการคอร์รัปชั-นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื-อกําหนดการปฏิบตัิงานที-เกี-ยวข้อง
ให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทจุริต (Anti Corruption Policy) และให้มีผลบงัคบัใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนใน
กลุม่ทิสโก้ โดยแนวปฏิบตัิเกี-ยวกบัการป้องกนัการมีสว่นเกี-ยวข้องเกี-ยวกบัคอร์รัปชั-นของกลุม่ทิสโก้ ได้รวบรวมแนวปฏิบตัิในเรื-องที-อาจจะถกูใช้เป็น
ชอ่งทางในการทจุริตคอร์รัปชั-น, ชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั การสื-อสารและการอบรม การเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก  การรายงานผลต่อ
ผู้บริหารระดบัสงู และการตรวจสอบและการให้ความเชื-อมั-นในการปฏิบตัิงาน ทั )งนี )เพื-อให้เกิดความมั-นใจวา่ ผู้บริหารและพนกังานในทกุระดบัชั )นจะ
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมสําหรับแตล่ะสถานการณ์   

โดยในปี y77� กลุ่มทิสโก้ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยใน 
“การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย” ซึ-งจดัโดยสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้างตา่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื-อร่วมกนัสง่เสริมให้
เกิดการดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) นี )เป็นโครงการระดบัชาติที-
ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล และ สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International 
Private Enterprise (CIPE) และได้มีการพฒันาแนวปฏิบตัิให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื-อง 

การดําเนินการการป้องกนัการมีสว่นเกี-ยวข้องกบัการคอร์รัปชั-นที-กลุม่ทิสโก้ดําเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. กําหนดให้ความซื-อสตัย์ มีคณุธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลกั (Core Value) ขององค์กร เพื-อให้พนักงานทกุคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างซื-อสัตย์สจุริต ยึดมั-นในมาตรฐานสงูสดุของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ลกูค้า พร้อมทั )งปลกูฝังคา่นิยมนี )ให้แก่พนกังานตั )งแตว่นัแรกที-เข้าทํางานและตลอดระยะเวลาที-เป็นพนกังาน 

2. จดัให้มีการประเมินความเสี-ยงด้านการทจุริต (Corruption Risk) เป็นประจําพร้อมกบัการประเมินความเสี-ยงประจําปี  

3. บริษัทมีการกําหนดนโยบายและการปฏิบตัิงาน เรื-อง ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั-น ให้มีความสอดคล้องกับความเสี-ยงที-ประเมิน โดยมี
การทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี-ยงเป็นประจําทกุปี พร้อมทั )งกําหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด
สําหรับพนกังานที-มีสว่นเกี-ยวข้องกบัการคอร์รัปชั-น 

4. จัดให้มีการอบรมและการสื-อสารให้พนักงานรับทราบความเสี-ยงและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื-อง รวมทั )งบรรจุเป็นเนื )อหาในการ
ประเมินผลประจําปีของพนกังาน (Competency KPI)  

5. จดัให้มีชอ่งทางการรับเรื-องร้องเรียนเบาะแสการมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชั-น โดยมีชอ่งทางรับเรื-องจากบคุคลภายนอกและพนกังาน
ภายใน โดยเรื-องที-ได้รับการร้องเรียนจะถกูนําไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมลูผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 

6. คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จะร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์การตอ่ต้านผ่านการร่วมกิจกรรมกบัองค์กร สมาคม หรือ กลุ่ม
ความร่วมมืออื-นที-ต่อต้านการทจุริต เช่น การประชมุระดบัชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ใน
การตอ่ต้านการทจุริตภาคเอกชนไทย ครั )งที- } และ กิจกรรม “เดิน วิ-ง ปั-น ต้านโกง” ในวนัที- x7 ธันวาคม y77~ ณ สนามหลวง เป็น
ต้น 

ทั )งนี ) รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของบริษัทในสว่นการกํากบัดแูลกิจการ เพื-อให้ผู้ มีสว่นเกี-ยวข้องได้
รับทราบนโยบายการตอ่ต้านทจุริตของบริษัทอยา่งทั-วถึง (ดรูายละเอียดเพิ-มเติมเกี-ยวกับนโยบายการต่อต้านการทจุริตของกลุ่มทิสโก้ ได้ที-เว็บไซต์ 
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html) 

ในปี y77~ นี ) กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลัที-แสดงให้เห็นวา่ ได้มีการนํานโยบายและแนวปฏบิตัิในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั-น มาปฏิบตัิใช้จริง
ในองค์กรได้อยา่งประสบผลสาํเร็จ ซึ-งรางวลัที-สาํคญัที-ได้รับในปีนี ) ได้แก ่

- รางวัลองค์กรโปร่งใส ประจําปี ปี VWWW (NACC Integrity Award 2012) จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ซึ-งเป็นรางวลัเกียรติยศแห่งคณุธรรม จริยธรรมและความซื-อสตัย์สจุริต ซึ-งกลุ่มทิสโก้ เป็น x ใน } องค์กร และ 
เป็นสถาบนัการเงินเพียงแหง่เดียวที-ได้รับรางวลัเกียรติยศนี ) 
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- การประกาศรายชื,อเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมฯ โดยกลุม่ทิสโก้ได้รับการรับรองให้เป็น x ในสถาบนัการเงินกลุ่มแรกที-ได้รับการรับรองว่า มีแนวปฏิบตัิที-ดี
ในการในการตอ่ต้านการคอร์รัปชั-นในการตอ่ต้านคอร์รัปชั-นในระดบัประเทศ  

 

10.6  การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และรางวัลที,ได้รับในปี 2556  

   กลุม่ทิสโก้ได้รับรางวลัตา่งๆ ที-เกี-ยวข้องกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงาน อนัเป็นเครื-องสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในการดําเนินนโยบายและผล
การดําเนินงานที-โดดเดน่ในสาขาธุรกิจตา่งๆ โดยรางวลัที-ได้รับในปี 2556 มีดงันี ) 

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวลั “องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครั )งที- 3 ประจําปี 2555 จดัโดย
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) อนัเป็นรางวลัเกียรติยศแหง่คณุธรรม จริยธรรม และความซื-อสตัย์สจุริต ที-มอบให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที-ดําเนินกิจการด้วยความโปร่งใส โดย มีเกณฑ์พิจารณาทั )งสิ )น 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ 
การเคารพตอ่หลกันิติธรรม การเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ความโปร่งใส การปฏิบตัิอยา่งมีจริยธรรม การเคารพตอ่ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
และการเคารพตอ่การปฏิบตัิตามแนวทางสากล 

สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2556 (Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2013) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวลั “สดุยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจําปี 2556” (Aon Hewitt Best 
Employers in Thailand 2013) จากผลสํารวจของสถาบันระดับเอออน ฮิววิท ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยมุ่งเน้นการสํารวจองค์กรใน 4 ประเด็นหลกั คือ 1. ความผูกพนัของพนักงานที-มีต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2. 
การสร้างแบรนด์ที-ดงึดดูและน่าสนใจ (Compelling Employer Brand) 3. ภาวะผู้ นําที-โดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (Effective Leadership) และ 4. 
การสร้างวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมที-ส่งเสริมการทํางานที-มุ่งเน้นผลงาน ( High Performance Culture ) โดยเอออน ฮิววิท ได้จดัการสํารวจ 
Best Employers ใน 10 ประเทศทั-วเอเชียแปซิฟิก 

รางวัลคณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of The Year 2013) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ คณะกรรมการแห่งปี 2556 (Board of the Year Awards 
2013) กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติดงักล่าวถึง 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive 
Practices) และรางวลั คณะกรรมการตรวจสอบแหง่ปี (◌ฺAudit Committee of the Year) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมด้วย
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียน ภายใต้โครงการคณะกรรมการแหง่ปี ที-จดัขึ )นเพื-อเป็นการประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการที-มีคณุภาพและประสิทธิผล เพื-อกระตุ้นให้เกิด
การตื-นตวัในการยกระดบัมาตรฐานของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และสง่เสริมให้มีการกํากบัดแูลกิจการที-ดี 

รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ ด้านบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี,ยม 2556 (Top Corporate 
Governance Report Awards 2013) 

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) รับรางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้าน บริษัทจดทะเบียนด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี-ยม2556 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 ซึ-ง
จดัขึ )นโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวัลที-มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที-
รักษาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที-ดีเป็นอันดับหนึ-งติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยใช้ข้อมลูที-บริษัทจด
ทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์ รวมทั )งหนังสือนัดประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards 2013) 

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 ซึ-งจดัขึ )นโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็นรางวัลที-มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที-มีความโดดเด่นด้านการ
ดําเนินกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ ซึ-งจะให้ความสําคญัตอ่การมีสว่นร่วมของทั )งองค์กรในการดําเนินกิจกรรมดงักลา่ว 

บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล (Outstanding Securities Company Awards 
2013 – Retail Investors)  

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้การบริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล 2556 หรือ 
Outstanding Securities Company Awards 2013 - Retail Investors จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 ซึ-งจดัขึ )นโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัที-มอบให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ที-มีผลการดําเนินงาน
ดีเดน่ และมีคณุภาพบริการที-ดีและผลงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที-มีคณุภาพและครอบคลมุหลกัทรัพย์ที-หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมลูใน
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจากผลงานสําคญัด้านตา่งๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลกูค้าและการที-บริษัทและเจ้าหน้าที-ของบริษัทมีการปฏิบตัิ
ที-ดีตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 

 บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน (Outstanding Securities Company Awards 2013                  
–  Institutional Investors)  

 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด รับรางวลั บริษัทหลกัทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการแก่นักลงทนุสถาบนั หรือOutstanding Securities 
Company Awards 2013 - Institutional Investors จากการประกาศผลรางวลั SET Awards 2013 ซึ-งจดัขึ )นโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวลัดงักลา่วเป็นรางวลัที-มอบให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ที-มีผลการดําเนินงานดีเดน่ และมีคณุภาพบริการที-ดี
และผลงานการวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที-มีคณุภาพและครอบคลมุหลกัทรัพย์ที-หลากหลาย โดยพิจารณาจากข้อมลูในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจาก
ผลงานสําคญัด้านตา่งๆ รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของลกูค้าและการที-บริษัทและเจ้าหน้าที-ของบริษัทมีการปฏิบตัิที-ดีตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

 
ธนาคารทิสโก้ได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุภายในเป็นอยา่งยิ$ง โดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สามารถป้องกัน
ธนาคารทิสโก้ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือจากการที$ผู้ บริหารหรือผู้ ปฏิบัติงานจะนําไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ได้ให้
ความสําคญัตอ่ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผู้สอบบญัชีอิสระและผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานกํากับดแูลต่างๆที$
เกี$ยวข้อง 

 การกํากบัดแูลระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี$ยง 
ระบบควบคมุภายในของธนาคารทิสโก้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยโครงสร้างสําคญัของระบบควบคมุภายในของธนาคารทิสโก้มีรายละเอียดดงัแสดงในหน้า 7-8 โดยธนาคารทิสโก้มีการการกํากับ
ดแูลกิจการที$ดีและควบคมุภายในแบบรวมศนูย์อยูท่ี$บริษัทใหญ่และเป็นไปตามเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี
โครงสร้างสําคญัดงันี : 
 

�. คณะกรรมการบริหารของบริษัท ดแูลระบบการควบคมุภายในทั :งหมดของธนาคารทิสโก้โดยคํานึงถึงการกํากับดแูลกิจการที$ดีและ
เกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ$งมีการแต่งตั :งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ  สําหรับบริษัทซึ$งเป็นบริษัทใหญ่ มี
การแต่งตั :งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านเพื$อดแูลความเสี$ยงและควบคมุการปฏิบตัิงานที$เกี$ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหารความ
เสี$ยง คณะกรรมการกํากบักฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงาน และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับบริษัทยอ่ยอื$นๆรวมถึงธนาคารทิสโก้นั :น มี
การแตง่ตั :งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านเพื$อดแูลความเสี$ยงและควบคมุการปฏิบตัิงานที$เกี$ยวข้องให้สอดคล้องกับความสําคญัและความซบัซ้อน
ของธุรกิจที$เกี$ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื$อและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื$อที$มี
ปัญหา  โดยมีการกําหนดแนวนโยบายสําหรับการควบคุมภายในรวมไปถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี$ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทําหน้าที$โดยอิสระที$จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในซึ$ง

จดัทําโดยคณะกรรมการบริหารทกุปี โดยเปรียบเทียบกบัความเสี$ยงที$เกิดขึ :นกับธนาคารทิสโก้ ทบทวนนโยบายและแนวทางในการควบคมุภายใน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงดแูลกําหนดแนวทางของคณะกรรมการกํากับกฎเกณฑ์และการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการตรวจสอบใน
บริษัทย่อยต่างๆ เพื$อประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท และประเมินว่ามีระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในอยา่งเพียงพอในทกุการปฏิบตัิงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายและข้อกําหนดที$มีการบงัคบัใช้จากทางการ และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป  สําหรับบริษัทยอ่ยอื$นที$มีความสําคญัและอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของทางการจะกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการรายงานระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัท โดยในส่วนของธนาคารทิสโก้นั :นคณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารจะถกูแต่งตั :งโดยบริษัท โดยมีทําหน้าที$โดยอิสระที$จะตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของธนาคารและ
ประเมินความถกูต้องและโปร่งใสของการรายงานสถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายและข้อกําหนด
ที$มีการบงัคบัใช้จากทางการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สําหรับการตรวจสอบ
ควบคมุภายในบริษัทอื$น ๆ จะรายงานมาที$คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 

 
สรุปภาพรวมระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี$ยง 
ธนาคารทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี$ยงแบบบูรณาการ ทั :งในระดบัภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดบั

กิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื$อให้มั$นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั :งสามารถ
ปฏิบตัิตามกฎหมายได้อยา่งเหมาะสม ซึ$งภาพรวมของระบบการควบคมุภายทั :ง A องค์ประกอบที$สําคญั สามารถสรุปได้ดงันี : 

1) สภาพแวดล้อมในการควบคมุภายใน   
ธนาคารทิสโก้ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที$ส่งเสริมการควบคมุภายใน เริ$มตั :งแต่การกําหนดคณุค่าขององค์กรโดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทให้มีความซื$อสตัย์และมีจริยธรรมในการปฏิบตังิาน, การบริหารจดัการที$คณะกรรมการมีความเป็น
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อิสระจากฝ่ายบริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที$กํากบัดแูลการจดัการของคณะผู้บริหาร และกํากบัพฒันาการดําเนินการ
ด้านการควบคุมภายในอย่างใกล้ชิด, การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน, การกําหนดอํานาจในการสั$งการและความ
รับผิดชอบที$เหมาะสมกบัลกัษณะงานเพื$อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ รวมทั :ง การบริหารทรัพยากรบุคคล ที$มุ่งเน้นในการจงูใจ 
พฒันาและรักษาบุคลากรที$มีความรู้ความสามารถ และกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที$และความรับผิดชอบในการควบคมุภายใน 
เพื$อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของธนาคารทิสโก้ 

2) การประเมินความเสี�ยง 
ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี$ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั :งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี$ยงทําหน้าที$รับผิดชอบในการจดัทํานโยบายบริหารความเสี$ยง แนวทางการบริหารความเสี$ยงสําหรับ
ความเสี$ยงที$สําคัญ รวมทั :งการกําหนดขีดจํากัดความเสี$ยง นอกจากนี :คณะกรรมการบริหารความเสี$ยงทําการประเมินและวัด
ระดับความเสี$ยงที$สําคัญ ได้แก่ ความเสี$ยงด้านสินเชื$อ ความเสี$ยงด้านตลาด ความเสี$ยงด้านการจัดหาเงิน ความเสี$ยงด้าน
ปฏิบตัิการ และความเสี$ยงด้านการทจุริต การจดัการภายใต้กรอบการบริหารความเสี$ยงมีการกําหนดให้จะต้องมีการติดตามและ
วดัผล, การรายงานความเสี$ยงให้กบัผู้บริหารรับทราบอยา่งสมํ$าเสมอ ทั :งนี : หน่วยงานบริหารความเสี$ยงจะทําหน้าที$ติดตามผลการ
ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิด้านการบริหารความเสี$ยง และจะมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสี$ยงโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายอยา่งสมํ$าเสมอ  

3) การควบคมุการปฎิบติังาน 
ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและการปฏิบตัิงาน เพื$อช่วยลดความเสี$ยงที$จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที$ยอมรับได้ พร้อมทั :งแบ่งแยกหน้าที$อย่างเหมาะสม และให้ความสําคัญกับการกําหนด
นโยบายและขั :นตอนการปฏิบตัิงาน รวมทั :งการนําเทคโนโลยีที$เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม 
นอกจากนี : บริษัทมีนโยบายเพื$อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็นรายการที$กระทํากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 
ธนาคารทิสโก้ได้ดําเนินการให้มีข้อมลูที$เกี$ยวข้องและมีคณุภาพ เพื$อสนับสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที$
กําหนดไว้ รวมทั :งมีการกําหนดกระบวนการในการสื$อสารข้อมลูภายในและภายนอกองค์กร ที$จําเป็นต่อการสนับสนนุให้การ
ควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที$วางไว้ รวมทั :งมีชอ่งทางในการรับเรื$องเกี$ยวกบัประเด็นที$อาจมีผลกระทบต่อการควบคมุ
ภายใน 

5) ระบบการติดตามผล 
ธนาคารทิสโก้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื$อให้มั$นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยจดัให้มีช่องทางในการรายงานและสื$อสารข้อมลูข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในต่อบุคคลที$
รับผิดชอบอย่างทันท่วงที และกําหนดช่องทางนําผลการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรายงานต่อผู้ บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการอยา่งสมํ$าเสมอ 

 
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

  ในการประชมุคณะกรรมการครั :งที$ 1/2557 เมื$อวนัที$ 87 กุมภาพนัธ์ 8AAY โดยมีกรรมการอิสระทั :ง 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั :ง     
Z ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยอนมุัติแบบประเมินที$ฝ่ายบริหารจดัทําและ 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ A องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี$ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที$จะดําเนินการ
ตามระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั :งมีระบบควบคมุภายในในเรื$องการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

จากการที$กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับคุคลที$อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที$
เกี$ยวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว  สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออื$น คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในที$เพียงพอแล้วเชน่กนั 
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11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที�มีความเห็นแตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบ 
       บัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ$มเติมในเอกสารแนบ 5 รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี : บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด ซึ$งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ$มเติมต่อระบบ
ควบคมุภายในของบริษัทในปี 2556 แตอ่ยา่งใด 

11.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

       เพื$อให้เป็นไปตามการกํากบัดแูลกิจการที$ดีของกลุม่ทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ได้ใช้บริการงานตรวจสอบภายในและงานกํากับจากบริษัทใหญ่ 
โดยบริษัทใหญ่แตง่ตั :งหวัหน้าฝ่าย ดงันี : 

 (1) หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมื$อวนัที$ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ครั :งที$ 12/2556 ได้แต่งตั :ง คณุจิราภรณ์ ซอสขุไพบูลย์ ให้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายผู้ ตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั :งแต่วันที$ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เนื$องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมที$จะปฏิบัติหน้าที$ โดยมี
ประสบการณ์ในปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ และ ได้สนบัสนนุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอยา่งดี ทั :งนี : การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตั :ง ถอด
ถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้
ดํารงตําแหน่งหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 (2) หวัหน้าฝ่ายกํากบั (Compliance Department)  

ธนาคารทิสโก้มอบหมายให้คุณสกรรัตน์ มานุวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกํากับ-ธุรกิจธนาคาร (Compliance-Banking 
Business Department) เพื$อทําหน้าที$กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที$กํากับดแูลการประกอบธุรกิจของธนาคารทิสโก้  
ทั :งนี : ฝ่ายกํากับอยู่ภายใต้สายบงัคบับญัชาของสํานักกํากับดแูลกิจการ (Governance Office)  ซึ$งบริษัทใหญ่มอบหมายให้คณุไพรัช ศรีวิไลฤทธิm 
ดํารงตําแหน่ง หวัหน้าสํานกักํากบักิจการ โดยมีคณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าปรากฎในเอกสารแนบ Z 
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1�. รายการระหว่างกนั  

ในปี �		6 ธนาคารทิสโก้มีรายการทางธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ซึ!งเป็นรายการที!สนับสนนุการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไป
ตามเกณฑ์กํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้

เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.34 

1�.1 มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 
 ธนาคารจะพิจารณาการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง โดยถือเสมือนเป็นการทํารายการที!กระทํากับบุคคลภายนอก 

ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนมุัติรายการดังกล่าว ทั <งนี < กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมลูเพื!อความ

โปร่งใสตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี  

1�.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
ธนาคารได้ให้ความสําคญัอย่างยิ!งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที!ดี (Good 

Governance) และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูลที!เกี!ยวข้อง นอกจากนี < กลุม่ทิสโก้ยงัได้จดัให้มีนโยบายการทํารายการระหว่าง
บุคคล/หน่วยงานที!มีความเกี!ยวข้อง (Related Party Transaction Policy) และบงัคบัใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั <งหมด กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบาย

สนับสนนุการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทํารายการ รายการดงักล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติของกลุม่ทิสโก้  
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ส่วนที่ 3 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ  

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3734 จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั โดย
รายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ได้แก่ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3734 จากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั โดย
รายงานของผู้สอบบญัชีสรุปได้ดงันี ้ 

จากการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที ่3 หวัขอ้ที ่13 ขอ้มูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

 13-2

ตารางสรุปงบการเงนิของธนาคาร  
 

(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์
เงินสด 903,069                    1,045,647               1,130,135               
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 29,983,895              31,370,138             52,777,951             
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 22,450                      41,863                     28,220                     
เงินลงทุนสุทธิ 2,595,951                4,912,832               10,029,363             
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 46,911                      43,956                     -                           
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ
   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ 196,934,575            261,696,683          307,220,484          
   ดอกเบีย้ค้างรับ 222,666                    322,266                  493,055                  
   รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 197,157,241            262,018,949          307,713,539          
   หัก: รายได้รอตัดบญัชี (17,321,366)             (23,030,237)           (26,394,058)           
   หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (4,098,963)               (4,687,644)              (5,774,792)              
   หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (3)                               (3)                              -                           
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 175,736,909            234,301,065          275,544,689          
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 257,736                    266,241                  114,923                  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                             63,139                     16,067                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 518,331                    392,541                  742,371                  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 100,304                    64,638                     39,821                     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 103,387                    -                           -                           
สินทรัพย์อ่ืน 1,248,831                2,621,881               1,606,168               

รวมสินทรัพย์ 211,517,774        275,123,941       342,029,708       

                                                           ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)                                                           

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี
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(หน่วย: พนับาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น
เงินรับฝาก 38,059,886              220,633,709          265,547,495          
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,857,981              9,943,228               12,283,394             
หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 448,049                    652,310                  344,864                  
หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ 270,360                    -                           310,945                  
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 143,786,767            21,565,619             36,955,619             
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 83,767                      131,686                  144,553                  
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี -                             45,690                     119,720                  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 1,380,677                1,726,436               1,627,704               
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย -                             257,464                  302,283                  
เงินปันผลค้างจ่าย 400,484                    1,237,859               655,337                  
หนีส้ินอ่ืน 2,425,738                3,726,262               4,165,434               

รวมหนีสิ้น 197,713,709        259,920,263       322,457,348       

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบยีน 11,002,000              11,002,000             8,191,713               
ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1                                1                               1                               
      หุ้นสามัญ 819,171,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 7,281,521                7,281,521               8,191,712               

7,281,522                7,281,522               8,191,713               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 130,451                    130,451                  1,120,738               
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 106,410                    3,383                       244,503                  
กําไรสะสม
   จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 846,100                    984,000                  984,000                  
   ยังไม่ได้จัดสรร 5,439,582                6,804,322               9,031,406               

รวมส่วนของเจ้าของ 13,804,065          15,203,678         19,572,360         

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 211,517,774        275,123,941       342,029,708       

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 

 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

รายได้ดอกเบีย้ 11,556,819              14,205,581              17,919,291              

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (5,260,491)               (7,871,743)               (9,884,932)               

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 6,296,328            6,333,838            8,034,359            

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,614,351                2,495,539                3,294,413                

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (61,577)                    (73,367)                    (77,481)                    

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,552,774            2,422,172            3,216,932            

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 58,599                      146,047                   16,963                      

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 24,637                      117,933                   38,592                      

ค่าปรับท่ีเก่ียวเน่ืองจากเงินให้สินเช่ือ 192,900                   233,855                   263,861                   

รายได้ค่าส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเช่าซือ้ 538,092                   1,259,511                736,858                   

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 409,383                   132,653                   108,578                   

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 9,072,713            10,646,009          12,416,143          

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจเช่าซือ้ 598,701                   1,422,668                900,370                   

รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 8,474,012            9,223,341            11,515,773          

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 1,472,728                1,710,317                1,684,416                

ค่าตอบแทนกรรมการ 480                           480                           160                           

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 660,357                   719,937                   764,242                   

ค่าภาษีอากร 217,382                   161,287                   205,117                   

ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน 802,810                   1,029,720                1,102,927                

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 448,172                   491,518                   523,190                   

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ๆ 3,601,929            4,113,259            4,280,052            

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 1,065,609                1,564,282                3,641,626                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,806,474            3,545,800            3,594,095            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,176,565                788,777                   716,894                   

กําไรสําหรับปี 2,629,909            2,757,023            2,877,201            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (15,708)                    (507)                          2,937                        

ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - -                                 298,463                   

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (11,124)                    (20,655)                    6,526                        

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 128,277                   (128,277)                  -                                 

ผลกระทบภาษีเงินได้ (18,245)                    29,888                      (61,585)                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 83,200                (119,551)             246,341              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,713,109            2,637,472            3,123,542            

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 3.61                          3.79                          3.68                          

                                                           ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)                                                         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสิน้สุดวันท่ี
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,806,474               3,545,800               3,594,095               

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินสดรับ(จ่าย)  

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 168,093                   160,042                   138,040                   

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,729,230               2,364,545               4,477,408               

ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ) (56,897)                    (63,835)                    (5,467)                      

ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลงของทรัพย์สินรอการขาย  (โอนกลับ) (248,232)                 (315)                         (17)                            

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (76,876)                    (51,248)                    (36,200)                    

ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุนเพื่อค้าและปริวรรต

เงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า (48,362)                    (29,340)                    6,253                       

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,518)                      (4,786)                      (2,227)                      

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                            -                                (7,445)                      

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (63,074)                    (48,353)                    (4,789)                      

กําไรจากการป้องกันความเสี่ยง -                            (100,761)                 -                                

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 10,727                     29,024                     32,833                     

รายได้ค้างรับอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง (5,729)                      (25,456)                    12,269                     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ (ลดลง) 678,701                   557,526                   69,786                     

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (6,296,328)              (6,333,838)              (8,034,359)              

รายได้รับเงินปันผล (75,135)                    (54,832)                    (74,956)                    

เงินสดรับดอกเบีย้ 11,220,356             14,041,695             17,779,727             

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (4,162,767)              (6,807,295)              (8,729,185)              

เงินสดรับเงินปันผล 75,135                     54,832                     74,956                     

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,365,190)              (351,195)                 (312,640)                 
     กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน            5,283,608            6,882,210            8,978,082

งบกระแสเงินสด

                                                           ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)                                                         

สําหรับงวดสิน้สุดวันท่ี
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

     สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (17,332,883)            (1,546,724)              (21,404,812)            

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้ (36,675,652)            (62,633,996)            (48,094,018)            

ทรัพย์สินรอการขาย 862,018                   1,560,219               2,590,686               
สินทรัพย์อ่ืน 80,443                     (888,506)                 866,855                   

     หนีส้ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เงินรับฝาก (10,546,492)            182,573,823           44,913,786             

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,991,803               (914,753)                 2,340,166               

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (84,399)                    204,261                   (307,446)                 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 58,447,499             (118,824,948)         15,500,700             

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                            (1,760)                      (13,440)                    

หนีส้ินอ่ืน 201,180                   (211,094)                 (700,664)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,227,125           6,198,732           4,669,895           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (2,058,398)              (6,127,403)              (17,255,481)            

     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน 4,505,733               3,927,604               12,186,955             

     เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (61,012)                    (57,581)                    (106,343)                 

     เงินสดจ่ายจากการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (29,595)                    (8,249)                      (5,091)                      

     เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,418                       6,159                       2,235                       

     เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย -                            -                                40,400                     

     เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย 136,655                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,499,801           (2,259,470)          (5,137,325)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมระยะยาว (2,712,879)              (3,639,200)              -                                

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว 76,000                     1,243,000               1,243,000               

เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ และตราสารหนีร้ะยะยาว -                            (1,000,000)              (1,353,700)              

เงินปันผลจ่าย (2,089,793)              (400,484)                 (1,237,859)              

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                                -                                1,900,477               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,726,672)          (3,796,684)          551,918              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 254                           142,578                   84,488                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 902,816                   903,069                   1,045,647               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 903,070              1,045,647           1,130,135           

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด

การปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นราคาท่ีตีใหม่ -                            -                            298,463                   

รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนีเ้พื่อชําระหนี ้ 3,382                       -                            -                            

สําหรับงวดสิน้สุดวันท่ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

                                                           ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)                                                       
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 60.8 52.8 53.3
อัตรากําไรสทุธิ (%) 32.6 30.1 32.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.2 19.0 16.5
อัตราดอกเบีย้รับ (%) 6.1 5.8 5.8
อัตราดอกเบีย้จ่าย (%) 3.1 3.5 3.5
สว่นต่างอัตราดอกเบีย้ (%) 9.2 9.3 9.3
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 2.2 7.0 0.7

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสนิทรัพย์ (%) 3.4 2.6 2.6
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 1.4 1.1 0.9
อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.0 0.0 0.0

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
อัตราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 14.3 17.1 16.5
อัตราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยมื (%) 98.5 98.3 92.7
อัตราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (%) 471.9 108.2 105.8
อัตราสว่นเงินฝากต่อหนีส้นิรวม (%) 19.2 84.9 82.4
อัตราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 40.7 44.9 22.8

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อัตราสว่นค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 2.3 2.0 2.1
อัตราสว่นหนีส้ญูต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.8 0.7 1.2
อัตราสว่นเงินให้สนิเช่ือที่หยดุรับรู้รายได้1 ต่อสนิเช่ือรวม (%) 1.8 1.4 1.9
อัตราสว่นค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%) 185.0 169.0 135.6
อัตราสว่นดอกเบีย้ค้างรับต่อสนิเช่ือรวม (%) 0.1 0.1 0.2

อัตราส่วนอ่ืนๆ (Other Ratios)
อัตราสว่นเงินกองทุนต่อสนิทรัพยเ์สีย่ง (คํานวณตามเกณฑ์ ธปท.) (%) 14.91 12.79 13.37
1ตามคํานิยามของ ธปท.  
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของธนาคารทสิโก้ในปี 2556 เทยีบกับปี 2555  

ภาวะตลาดเงนิตลาดทุน  
ในปี 2556 เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวัประมาณร้อยละ 3.0 ชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 6.5 ของภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2555 ตามการบริโภคท่ีชะลอตวัอย่างมาก เน่ืองจากการเร่งการบริโภคในปีก่อนหน้า ประกอบกบัภาระหนีส้ินภาคครัวเรือนและค่าครองชีพท่ี
สงูขึน้ เช่นเดียวกบัการลงทนุภาคเอกชนท่ีอ่อนตวัลง สว่นภาคการส่งออกหดตวั เน่ืองจากการฟืน้ตวัของอปุสงค์และราคาสินค้าในตลาดโลกท่ียงัคง
เปราะบาง ขณะท่ีการลงทนุของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี ้เศรษฐกิจในประเทศยงัได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทาง
การเมือง  

ในด้านการเสถียรภาพเงิน อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 2.30 ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ทัง้นี ้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย (Repo-1วนั) 2 ครัง้ จากร้อยละ 2.75 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 2.50 ในไตรมาส 2 ปี 2556 
จากนัน้ได้ปรับลดเป็นร้อยละ 2.25 ในไตรมาส 4 ปี 2556 เพ่ือกระตุ้นการบริโภคและสนับสนุนการฟื้นตวัของเศรษฐกิจในประเทศ  ส่วนอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งปรับลดลงจากร้อยละ 1.84 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 1.76 ณ สิน้ปี 2556  
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจากร้อยละ 7.00 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 6.84 
ณ สิน้ปี 2556  

ภาวะตลาดทุนในปี 2556 มีความผนัผวนอย่างมาก จากความกังวลของนกัลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนจากปัญหา
การเมือง ประกอบกบัการปรับลดมาตราการผ่อนคลายเชิงนโยบาย (Quantitative Easing) ของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้เกิดแรงขายสินทรัพย์
เส่ียงในภมิูภาคของนกัลงทนุตา่งชาติ ทัง้นี ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ปรับตวัลดลงจาก ณ สิน้ปี 2555 ท่ี 1,391.93 จดุ  มาปิดท่ีระดบั 1,298.71 จดุ โดย
มีมลูคา่การซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัเพ่ิมขึน้จากปี 2555 ท่ี 31,084 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 48,267 ล้านบาท   

 เหตุการณ์สาํคัญ 

ตามแผนการบริหารเงินทนุของกลุ่มทิสโก้ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)  ได้ดําเนินการเพ่ิมทนุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สนบัสนนุการขยายธรุกิจในอนาคต โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 8 หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ) ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 20.88 บาท คิดเป็นยอดเงินจากการเพ่ิมทนุจํานวน 1,900.00 ล้านบาท ส่งผลให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น 
8,191,712,820 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 819,171,178 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 104 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานในปี 2556 จํานวน 2,877.20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 120.18 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับปี 2555 (ร้อยละ 4.4) เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.1 ตามการขยายตวัของสินเช่ือทุกภาคส่วนซึ่งเพ่ิมขึน้  
ร้อยละ17.7 โดยมีส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ืออยู่ท่ีร้อยละ 3.0 ซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2555 ในขณะท่ีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้จาก
ธรุกิจหลกั1อยู่ท่ี 3,503.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 804.45 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัผลการดําเนินงานในปี 2555 (ร้อยละ 29.8) จากการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ของรายได้คา่ธรรมเนียมธรุกิจประกนัภยัธนกิจ และธรุกิจสินเช่ือ 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (Basic earnings per share) สําหรับปี 2556 เท่ากบั 3.68 บาท เทียบกบักําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานจํานวน 3.79 
บาทในปี 2555 สว่นอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเฉล่ียสําหรับปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 16.5 เทียบกบัปี 2555 ท่ีร้อยละ 19.0  

 

                                                                          
1 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกั สทุธิคา่ใช้จ่ายส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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(1) โครงสร้างรายได้ของธนาคาร 

โครงสร้างรายได้ของธนาคารสําหรับปี 2555 และ 2556 มีรายละเอียดดงันี ้ 

ตารางท่ี 1 : โครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ สําหรับปี 2555 และ 2556 

ประเภทของรายได้ 

ปี 2555  ปี 2556  เปล่ียนแปลง  

จํานวนเงิน สดัส่วน จํานวนเงิน สดัส่วน YoY 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
รายได้ดอกเบีย้      
เงินให้สินเช่ือ 4,404.48  47.8  5,797.99  50.3  31.6  
รายการระหว่างธนาคาร 662.08  7.2  910.45  7.9  37.5  
เงินให้เช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 8,964.48  97.2  10,995.50  95.5  22.7  
เงินลงทนุ 174.55  1.9  215.36  1.9  23.4  
รวมรายได้ดอกเบ้ีย 14,205.58  154.0  17,919.29  155.6  26.1  
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (7,871.74) (85.3) (9,884.93) (85.8) 25.6  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,333.84  68.7  8,034.36  69.8  26.8  
รายได้คา่ธรรมเนียม      
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 2,495.54  27.1  3,294.41  28.6  32.0  
คา่ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (73.37) (0.8) (77.48) (0.7) 5.6  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,422.17  26.3  3,216.93  27.9  32.8  
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ และธุรกรรมเพ่ือค้าและ 

 ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 263.98  2.9  55.55  0.5  (79.0) 
รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 1,626.02  17.6  1,109.30  9.6  (31.8) 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,646.01  115.4  12,416.14  107.8  16.6  
คา่ใช้จ่ายส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ     (1,422.67) (15.4) (900.37) (7.8) (36.7) 
รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 9,223.34  100.0  11,515.77  100.0  24.9  

คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (4,113.26)  (4,280.05)   
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ (1,564.28)  (3,641.63)   

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,545.80   3,594.09   1.4  
ภาษีเงินได้ (788.78)  (716.89)   
กาํไรสุทธิ 2,757.02   2,877.20   4.4  

(2) รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ในปี 2556 รายได้ดอกเบีย้สทุธิ มีจํานวน 8,034.36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,700.52 ล้านบาท (ร้อยละ 26.8) จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน โดยท่ีมีรายได้ดอกเบีย้มีจํานวน 17,919.29 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3,713.71 ล้านบาท (ร้อยละ 26.1) เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 จากการเติบโต
ของสินเช่ือ ขณะท่ีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ 2,013.19 ล้านบาท (ร้อยละ 25.6) เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2555 เป็น 9,884.93 ล้านบาท ตามฐาน
เงินทนุท่ีขยายตวัและต้นทนุดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จากขยายฐานลกูค้าเงินฝาก 

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ืออยู่ท่ีร้อยละ 6.5 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.6 ในปี 2555 ตามภาวะการอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาด และแรงกดดนัจากการแข่งขนั ขณะท่ีต้นทนุเงินทนุปรับตวัลดลงจากร้อยละ 3.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.5 ตามอตัราดอกเบีย้ตลาดท่ีปรับ
ลด ประกอบกบัธนาคารทิสโก้ยงัคงสามารถควบคมุต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของเงินให้สินเช่ืออยู่ท่ีร้อยละ 3.0 
ซึง่อยู่ในระดบัเดียวกบัปี 2555  โดยส่วนต่างอตัราดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Margin) ในปี 2013 อยู่ท่ีร้อยละ 2.6 ปรับตวัลดลงเล็กน้อยจาก    
ร้อยละ 2.7 ในปี 2555 

สําหรับรายได้ดอกเบีย้สุทธิหลังหักหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของปี 2556 มีจํานวน 4,392.73     
ล้านบาท ลดลง 376.82 ล้านบาท (ร้อยละ 7.9) เม่ือเทียบกบั 4,769.56 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และ
ขาดทนุจากการด้อยคา่รวมจํานวน 3,641.63 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั 1,564.28 ล้านบาทในปี 2555 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของสินเช่ือ
และหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2556 ซึง่สว่นใหญ่มาจากธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้รถเก่า เน่ืองจากได้รับแรงกดดนัจากราคารถมือสองในตลาด
ท่ีลดลง   
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ตารางท่ี 2:  สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ 

  ปี 2555 
(ร้อยละ) 

ปี 2556 
(ร้อยละ) 

อตัราผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือ (Yield on loans) 6.6 6.5 
อตัราดอกเบีย้จ่าย (Cost of Fund) 3.6 3.5 

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ (Loan Spread) 3.0 3.0 

(3) รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้ 

ในปี 2556 ธนาคารมีรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้จากธุรกิจหลกัจํานวน 3,503.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 804.45 ล้าน
บาท (ร้อยละ 29.8) ตามการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกนัภยัธนกิจ และธุรกิจสินเช่ือ โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการเพ่ิมขึน้ 798.87 ล้านบาท (ร้อยละ 32.0) จากปี 2555 มาอยู่ท่ี 3,294.41 ล้านบาทในปี 2556 อย่างไรก็ดีกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ และธุรกรรม
เพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศลดลง 208.43 ล้านบาท (ร้อยละ 79.0) เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน  

ในปี 2556 คา่ใช้จ่ายดําเนินงานของธนาคารมีจํานวน 4,280.05 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 166.79 ล้านบาท (ร้อยละ 4.1) เม่ือเทียบกบัปี 
2555 จากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีผนัแปรตามการเติบโตของธุรกิจและรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามธนาคารทิสโก้ยงัคงสามารถควบคมุต้นทนุ
ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเติบโตของรายได้ในอตัราท่ีสงู  จึงส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมลดลงมาอยู่ท่ี   
ร้อยละ 37.2 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 44.6 ในปี 2555 

(5) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  ธนาคารมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2556 จํานวน 716.89 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีร้อยละ 19.9 เทียบกบัอตัราภาษี     
ร้อยละ 22.2 ในปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลตามนโยบายของรัฐบาล จากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 

14.2 ฐานะการเงนิ  

(1) สินทรัพย์  

สินทรัพย์รวมของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 342,029.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 66,905.77 ล้านบาท (ร้อยละ 
24.3) จากปี 2555 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินให้สินเช่ือร้อยละ 17.7 จาก 238,666.45 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 280,826.43 
ล้านบาท และการเพ่ิมขึน้ของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินจาก 31,370.14 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 52,777.95 ล้านบาท (ร้อยละ 68.2)  

    

ตารางท่ี 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัส่วน จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

เงินสด 1,045.65  0.4  1,130.14  0.3  8.1  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 31,370.14  11.4  52,777.95  15.4  68.2  
สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ 41.86  0.0  28.22  0.0  (32.6) 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 4,576.69  1.7  9,691.31  2.8  111.8  
เงินลงทนุในตราสารทนุ 336.14  0.1  338.06  0.1  0.6  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 43.96  0.0  0.00  0.0  (100.0) 
สินเช่ือธุรกิจ 42,993.75  15.6  53,679.77  15.7  24.9  
สินเช่ือรายย่อย 165,382.89  60.1  192,865.78  56.4  16.6  
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 25,780.61  9.4  32,034.44  9.4  24.3  
สินเช่ืออ่ืน 4,509.19  1.6  2,246.43  0.7  (50.2) 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (4,687.65) (1.7) (5,774.79) (1.7) 23.2  
สินทรัพย์อ่ืน 3,730.71  1.4  3,012.41  0.9  (19.3) 
รวมของธนาคาร 275,123.94  100.0  342,029.71  100.0  24.3  
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 เงนิลงทนุ 

เงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 10,029.37 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,072.58 ล้านบาทจากสิน้ปี 2555 คิดเป็นร้อย
ละ 102.3 ตามการเพ่ิมของเงินลงทนุในตราสารหนีเ้พ่ือการลงทนุ 

 เงนิให้สนิเช่ือและลูกหนี ้ 

เงินให้สินเช่ือของธนาคาร ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวน 280,826.43 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 42,159.98 ล้านบาท (ร้อยละ 17.7) จาก
สิน้ปี 2555 ตามการเติบโตของสินเช่ือในทกุภาคส่วน ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเช่ือของธนาคาร ณ สิน้ปี 2556 แบ่งออกเป็น สินเช่ือรายย่อยร้อยละ 
68.7 สินเช่ือธรุกิจร้อยละ 19.1 สินเช่ือธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 11.4 และสินเช่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 0.8   

 

ตารางท่ี 4 : รายละเอียดของเงินให้สินเช่ือจําแนกตามประเภทธรุกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) จํานวนเงิน สดัส่วน จํานวนเงิน สดัส่วน 
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

  การผลิตและการพาณิชย์ 17,226.31  7.2  19,375.50  6.9 12.5  
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10,203.97  4.3  11,598.82  4.1 13.7  
  สาธารณปูโภคและการบริการ 14,888.26  6.2  21,921.31  7.8 47.2  
  การเกษตรและเหมืองแร่ 675.20  0.3  784.14  0.3 16.1  
รวมสินเช่ือธุรกิจ 42,993.75  18.0  53,679.77  19.1 24.9  
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 25,780.61  10.8  32,034.44  11.4 24.3  
  สินเช่ือเช่าซือ้ 154,049.32  64.5  177,565.16  63.2 15.3  
  สินเช่ือเพ่ือการเคหะ 1,455.60  0.6  1,428.19  0.5 (1.9) 
  สินเช่ือเอนกประสงค์ 9,877.98  4.1  13,872.43  4.9 40.4  
รวมสินเช่ือรายย่อย 165,382.89  69.3  192,865.78  68.7 16.6  
สินเช่ืออ่ืนๆ 4,509.19  1.9  2,246.43  0.8 (50.2) 
รวมของธนาคาร 238,666.45  100.0  280,826.43  100.0 17.7  

 
 หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้  

ในปี 2556 อตัราส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวมอยู่ท่ีร้อยละ 1.52 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.16 ในปีก่อนหน้า 
โดยหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้แบ่งตามประเภทสินเช่ือประกอบด้วย หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อยในอตัราร้อยละ 1.95 หนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.56 และหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอตัราร้อยละ 
0.47 โดยหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้หมดมีจํานวน 4,258.36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,484.29 ล้านบาท (ร้อยละ 53.5) เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
ทัง้นี ้หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ และอตัราส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเช่าซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะ
สินเช่ือเช่าซือ้รถเก่าซึง่เพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากสถานการณ์ของราคารถมือสองในตลาดท่ีลดลง นอกจากนีห้นีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือรายย่อย
ยงัได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจสืบเน่ืองจากผลกระทบจากความไมส่งบทางการเมือง 
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ตารางท่ี 5:   หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จําแนกตามประเภทสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

ประเภทธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
ร้อยละของ จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละของ จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ร้อยละ) สินเช่ือ (ล้านบาท) สินเช่ือ (ล้านบาท) 
  การผลิตและการพาณิชย์ 0.45  77.85  2.8  0.81  157.05  3.7 101.7  
  อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 2.69  274.27  9.9 0.42  48.29  1.1 (82.4) 
  สาธารณปูโภคและการบริการ 0.21  30.87  1.1 0.34  75.31  1.8 144.0  
  การเกษตรและเหมืองแร่ 0.88  5.95  0.2 2.22  17.41  0.4 192.6  

รวมหนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ 
ของสินเช่ือธุรกิจ 0.90  388.94  14.0 0.56  298.07  7.0 (23.4) 

หนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ของ 
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0.19  48.56  1.8 0.47  151.64  3.6 212.3  

  สินเช่ือเช่าซือ้ 1.36  2,088.41  75.3 1.96  3,476.13  81.6 66.4  
  สินเช่ือเพ่ือการเคหะ 7.26  105.65  3.8 4.85  69.23  1.6 (34.5) 
  สินเช่ือเพ่ือการอปุโภคบริโภค 0.88  87.38  3.1 1.56  216.70  5.1 148.0  
รวมหนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ 
ของสินเช่ือรายย่อย 1.38  2,281.44  82.2 1.95  3,762.06  88.3 64.9 

สินเช่ืออ่ืน 1.22  55.12  2.0 2.07  46.59  1.1 (15.5) 

รวมหนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร 1.16  2,774.06  100.0 1.52  4,258.36  100.0 53.5  

 
 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  ธนาคารทิสโก้ตัง้สํารองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและรายการขาดทนุจากการด้อยค่ารวมจํานวน 3,641.63 ล้านบาทในปี 
2556 เทียบกบั 1,564.28 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของยอดสินเช่ือเฉล่ีย  ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2556 ธนาคารทิสโก้มียอดสํารองค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนีท้ัง้สิน้จํานวน 5,774.79 ล้าน ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต่ําของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี
เท่ากับ 3,432.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนของเงินสํารองของธนาคารต่อสํารองตามเกณฑ์ขัน้ต่ําของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีร้อยละ 
168.23 ตามนโยบายการตัง้สํารองอย่างระมดัระวงั  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงขึน้และ
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตอ่การดําเนินงาน  ธนาคารทิสโก้จงึได้มีการกนัสํารองสว่นเกินเพ่ิมขึน้อีก 328.92 ล้านบาทในปี 2556 

 
ตารางท่ี 6 :   รายละเอียดของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จําแนกตามการจดัชัน้ของลกูหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

  
31 ธนัวาคม 25551 

(ล้านบาท) 
สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

31 ธนัวาคม 25561 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

จดัชัน้ปกติ 2,752 58.7 3,259 56.4 18.4  

จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ 1,024 21.8 1,121 19.4 9.5  

จดัชัน้ต่ํากว่ามาตรฐาน 556 11.9 944 16.3 69.8  

จดัชัน้สงสยั 136 2.9 279 4.8 105.1  

จดัชัน้สงสยัจะสญู 216 4.6 63 1.1 (70.8)  

เงินสํารองส่วนเกิน 4 0.1 109 1.9 2,625.0  

รวม 4,688 100.0 5,775 100.0 23.2 

 
 
 

                                                                          
1ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีคํ้านวณจากมลูหนีห้ลงัหกัมลูคา่หลกัประกนัตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(ยกเว้นกรณีของลกูหนีต้าม
สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไมนํ่ามลูค่าหลกัประกนัมาหกัจากยอดหนีเ้งินต้นคงค้าง) 



 
ส่วนที ่3 หวัขอ้ที ่14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 14-6

(2) หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวน 322,453.35 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 62,533.08 ล้านบาท (ร้อยละ 24.1) 
โดยสดัส่วนหนีส้ินของธนาคาร ประกอบด้วยเงินฝากซึง่รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้ร้อยละ 82.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินร้อยละ 3.8 หุ้นกู้
ร้อยละ 11.4 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 2.4 หนีส้ินรวมของธนาคารท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่เน่ืองมาจากการระดมทนุเพ่ือรองรับการเติบโตของธรุกิจสินเช่ือ 

ตารางท่ี 7:   รายละเอียดของหนีส้ินจําแนกตามประเภท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัส่วน จํานวนเงิน สดัส่วน 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
เงินฝากรวม 228,017.43 87.7 265,694.11 82.4 16.5 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,943.23 3.8 12,283.39 3.8 23.5 
หุ้นกู้  14,071.20 5.4 36,809.00 11.4 161.6 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 110.70 0.0 - - (100.0) 
อ่ืน ๆ  7,777.71 3.0 7,670.84 2.4 (1.4) 
รวมของกลุ่มทสิโก้ 259,920.26 100.0 322,457.35 100.0 24.1 

 

(3) ส่วนของเจ้าของ 

                  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของเจ้าของมีจํานวน 19,572.36 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 1,399.62 ล้านบาท           
(ร้อยละ 28.7) จากการเพ่ิมขึน้ของกําไรสะสมตามผลการดําเนินงานและการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  ส่งผลให้มลูค่าตามบญัชีของธนาคารทิสโก้ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 23.89 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้จาก 20.88 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 2555 ทัง้นี ้ธนาคารทิสโก้มีหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว
จํานวน 819,171,282 หุ้น แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 819,171,178 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 104 หุ้น  
 
14.3   สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีเงินสด จํานวน 1,130.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.1 ประกอบด้วยกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,669.90 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตวัของเงินรับฝากและตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ขณะท่ี
มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 551.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุของธนาคารและการออกหุ้นกู้ ระยะยาว 
และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจํานวน 5,137.33 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่ใช้ซือ้หลกัทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 
14.4   แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้ินจํานวน 322,457.35 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของจํานวน 19,572.36 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากบั 16.5 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทนุด้านหนีส้ิน ได้แก่ เงินฝาก คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 77.7 ของแหลง่เงินทนุ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีสดัส่วนร้อยละ 3.6  หุ้นกู้ เงินกู้ ยืมระยะยาว และหนีส้ินอ่ืนๆ มีสดัส่วนร้อยละ 
13.0 แหลง่ใช้ไปของเงินทนุหลกั คือ เงินให้สินเช่ือ ซึง่มีจํานวน 280,826.43 ล้านบาท  

 
14.5   ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

 เงนิให้สนิเช่ือ 
ณ สิน้ปี 2556 เงินให้สินเช่ือของธนาคาร มีจํานวน  280,826.43 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  42,159.98 ล้านบาท (ร้อยละ 17.7) จาก

สิน้ปี 2555 ตามการเติบโตของสินเช่ือในทกุภาคส่วน ทัง้นี ้สดัส่วนเงินให้สินเช่ือของทัง้กลุ่ม แบ่งออกเป็น สินเช่ือรายย่อยร้อยละ 68.7 สินเช่ือธุรกิจ
ร้อยละ 24.9 สินเช่ือธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 11.4 และสินเช่ืออ่ืนๆ ร้อยละ 0.8   
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 สินเช่ือธุรกจิ 
ณ สิน้ปี 2556 สินเช่ือธุรกิจของธนาคารมีมลูค่า  53,679.77 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 10,686.02 ล้านบาท (ร้อยละ 24.9) 

จากสิน้ปี 2555 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือในกลุม่สาธารณปูโภคและการบริการ  

 สินเช่ือสินเช่ือธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ณ สิน้ปี 2556 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจํานวน  32,034.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 6,253.84 ล้านบาท 

(ร้อยละ 24.3) จากสิน้ปี 2555 สว่นใหญ่เป็นผลจากการขยายตวัสินเช่ือเพ่ือผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing) 

 สินเช่ือรายย่อย 
ณ สิน้ปี 2556 สินเช่ือรายย่อยมีมลูค่า  192,865.78 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ร้อยละ 92.1 สินเช่ือเพ่ือ

การเคหะร้อยละ 0.7 และสินเช่ือเอนกประสงค์ร้อยละ 7.2 โดยมูลค่าของสินเช่ือเช่าซือ้มีจํานวน  177,565.16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 23,515.84  
ล้านบาท (ร้อยละ 15.3) เม่ือเทียบกบัสิน้ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ียอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2556 อยู่ท่ี 1,330,670 คนั ลดลงร้อยละ 7.4 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี  1,436,310 คนั ทัง้นี ้อตัราปริมาณการให้สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ใหม่ของธนาคารทิสโก้ต่อปริมาณการจําหน่าย
รถยนต์ใหม่เฉล่ีย (Penetration Rate) ในปี 2556 อยู่ท่ีร้อยละ 8.5 เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับอัตราเฉล่ียทัง้ปี 2555 ท่ีร้อยละ 8.4 นอกจากนี ้สินเช่ือ
อเนกประสงค์ มีจํานวน  13,872.43  ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 3,994.45 ล้านบาท (ร้อยละ 40.4) เทียบกบัปี 2555 ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือจํานํา
ทะเบียนรถยนต์ (TISCO Auto Cash) 

 สินเช่ืออ่ืนๆ  
ณ สิน้ปี 2556 สินเช่ืออ่ืนๆ ของธนาคารทิสโก้มีมลูค่า  2,246.43  ล้านบาท ลดลง 2,262.76 ล้านบาท (ร้อยละ 50.2) จากสิน้ปี 

2555 

 เงนิฝาก 
ณ สิน้ปี 2556 เงินฝากรวม1 มีจํานวน 265,694.11 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 37,676.69 ล้านบาท (ร้อยละ 16.5) จากสิน้ปี 2555  

โดย ณ สิน้ปี 2556 ธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 44,639.91 ล้านบาท ซึง่เม่ือรวมกบัสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของ ธปท. จํานวน 
16,600.35 ล้านบาท (ตามเกณฑ์ท่ีรวมตัว๋แลกเงินแล้ว) ส่งผลให้สินทรัพย์สภาพคล่องทัง้หมดคิดเป็นอตัราส่วนสภาพคล่องทัง้หมดท่ีร้อยละ 14.3 
ซึง่มากกวา่เกณฑ์ท่ี ธปท.กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 6.0 ทัง้นีส้ดัสว่นเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเผ่ือเรียกตอ่ยอดเงินฝากรวมอยู่ท่ีร้อยละ 15.6  
 

ตารางท่ี 8: รายละเอียดโครงสร้างเงินฝาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

ประเภทเงินฝาก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 
จํานวนเงิน สดัส่วน จํานวนเงิน สดัส่วน 
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 3,572.74 1.6 2,716.64 1.0 (24.0) 
ออมทรัพย์ 28,140.15 12.3 40,751.44 15.3 44.8  
จ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลา 15,385.04 6.7 34,056.54 12.8 121.4  
บตัรเงินฝาก 173,535.78 76.1 188,022.86 70.8 8.3  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 7,383.72 3.2 146.62 0.1 (98.0) 
เงนิฝากรวม 228,017.43 100.0 265,694.11 100.0 16.5  

14.6 เงนิกองทุน  

เงินกองทนุภายในของธนาคารตามหลกัเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุภายในเพ่ือรองรับความเสี่ยง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจํานวนทัง้สิน้ 
19,898.38 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และสว่นปรับปรุงเงินสํารองสว่นเกินเพ่ือรองรับความเสี่ยง ซึง่เงินกองทนุหลกัของธนาคารมีความ
เพียงพอเพ่ือรองรับความเสี่ยงโดยรวมจํานวน 10,710.55 ล้านบาท ท่ีประเมินจากแบบจําลองความเสี่ยงภายในลา่สดุ โดยเพ่ิมขึน้ 1,217.33 ล้านบาทเม่ือ 

 

                                                                          
1 เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเป็นฐานลกูค้าเงินฝากปกติของธนาคาร 
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เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2555 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านปฏิบติัการ ซึง่แสดงให้เห็นระดบัเงินกองทนุหลกัสว่นเกินท่ีมีอยู่สงูถงึ 
9,187.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 46.2 ของเงินกองทนุรวม  

ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของธนาคารท่ีประเมินจากแบบจําลองภายในของกลุ่มประกอบด้วย  เงินกองทุนท่ีใช้รองรับความเสี่ยงด้าน
เครดิตเพ่ิมขึน้ 1,037.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 เป็น 9,139.61 ล้านบาทเน่ืองมาจากการขยายตวัของสินเช่ือในทกุสายธุรกิจท่ีร้อยละ 17.7 ระหว่างปีท่ี
ผ่านมา และความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้จากสถานการณ์ในตลาดรถมือสองและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีมีความอ่อนไหว โดยอตัราส่วนหนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.2 ณ สิน้ปี 2555 เป็นร้อยละ 1.5 ณ สิน้ปี 2556 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของอตัราส่วน
หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือเช่าซือ้ นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเพ่ิมขึน้ ประมาณการความเสียหายในอนาคต (Expected 
Loss) ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ ถกูรองรับด้วยคา่ใช้จ่ายสํารองหนีส้งสยัจะสญูท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปีอีกด้วย 

ในขณะท่ีเงินกองทนุท่ีใช้รองรับความเส่ียงด้านตลาดลดลง 7.59 ล้านบาท จาก 155.82 ล้านบาท เป็น 148.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ลดลงของการถือครองสินทรัพย์เส่ียงด้านตลาด ในขณะเดียวกนั ความแตกต่างของสินทรัพย์และหนีส้ินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพ่ิมขึน้เป็น 1.16 ปี 
ซึง่ยงัอยู่ในกรอบนโยบายท่ีสามารถบริหารจดัการได้ โดยระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านสินทรัพย์เพ่ิมขึน้จาก 1.48 ปี เป็น 1.53 ปี 
จากการขยายตวัของเงินให้สินเช่ือท่ีมีระยะการผ่อนชําระยาวขึน้ ในขณะท่ีระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับอตัราดอกเบีย้ทางด้านหนีส้ินลดลงมาอยู่ท่ี 0.37 
ปี 

เม่ือพิจารณาในเร่ืองความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยอัตรา
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามวิธี IRB อยู่ในระดบัแข็งแกร่งท่ีร้อยละ 13.37 โดยยงัคงสงูกวา่อตัราเงินกองทนุขัน้ต่ําร้อยละ 
8.50 ท่ีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะท่ีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 ต่อสินทรัพย์เส่ียงของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 9.15 และร้อยละ 4.22 
ตามลําดบั โดยอตัราสว่นการดํารงเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ดงักลา่วยงัคงสงูกวา่อตัราขัน้ต่ําร้อยละ 6  

 
ตารางท่ี 9:   อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียงของธนาคารทิสโก้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

 31 ธนัวาคม 2555/1 
(ร้อยละ)  

30 ธนัวาคม 2556/1 
(ร้อยละ)  

   เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 8.51 9.15 

   เงินกองทนุทัง้สิน้ 12.79 13.37 
                                                                               1 คํานวณตามเกณฑ์ Basel IRB 
 

 

ตารางท่ี 10:   ระยะเวลาเฉล่ียของการปรับอตัราดอกเบีย้ของสินทรัพย์และหนีส้ิน และผลกระทบ 

 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการปรับอตัราดอกเบีย้ (ปี) 
การเปล่ียนแปลงของรายได้ดอกเบีย้สทุธิใน 1 ปีตอ่
การปรับอตัราดอกเบีย้ขึน้ร้อยละ 1 (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพย์ 1.48 1.53 971.96 1,455.27 
หนีสิ้น 0.54 0.37 (1,676.57) (2,112.83) 

ความแตกต่างสุทธิ (Gap) 0.94 1.16 (704.60) (657.56) 

 

14.7  อันดับความน่าเช่ือถือ  

   ธนาคารได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ซึง่ลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 ได้ประกาศอนัดบัเครดิต
องค์กรท่ี ‘A’ ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต “คงท่ี” อนัดบัเครดิตดงักลา่วสะท้อนถงึความสามารถในการทํากําไร ความเช่ือมัน่ในคณุภาพสินทรัพย์ และ
ฐานะเงินกองทนุท่ีแข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคาร มีดงันี ้
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ผลอนัดบัเครดิต (Unsolicited Rating) 
วนัท่ีประกาศผลอนัดบัเครดิต 

13 พ.ค. 2554/1 14 พ.ค. 2555/1 30 เม.ย. 2556/1 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาว 
อนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะสัน้ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

 A 
- 

บวก 

 A 
- 

บวก 

 A 
- 

คงท่ี 
/1 จดัแนวโน้มอนัดบัเครดิตโดย บริษัท ทริส เรทติง้ จํากดั 

ในปี 2556 บริษัท ทริสเรทติง้ จํากดั ยงัได้ประกาศอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ระยะสัน้ประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิมลูค่ารวม ไม่เกิน 
20,000 ล้านบาท ท่ีระดบั ‘A’ โดยมีแนวโน้มอนัดบัเครดิตดงันี ้

ผลอนัดบัเครดิต วนัทีประกาศผลอนัดบัเครดิต 
13 พ.ค. 2554 14 พ.ค. 2555 30 เม.ย. 2556 

จดัอนัดบัโดย ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ ทริสเรทติง้ 
หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั    
TISCO192A: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 2,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 2562/1  
                      ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 
 

TISCO195A: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 2,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 2562/1  
                     ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 
 

TISCO205A: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 2563/2  
                     ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 
 

TISCO20DA: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ 1,000 ล้านบาท  ไถ่ถอนปี 2563/2  
                      ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

A- 
 

A- 
 

A- 
 

TISCO223A:หุ้นกู้ ด้อยสิทธิครัง้ท่ี 1/2555 มลูคา่1,000 ล้านบาท       
ไถ่ถอนปี  2565/3 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

- A- A- 

TISCO22DA:หุ้นกู้ ด้อยสิทธิครัง้ท่ี 2/2555  มลูค่า 1,243 ล้านบาท     
ไถ่ถอนปี 2565/3 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด 

- A-  A- 

หุ้นกู้ระยะสัน้วงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทครบกําหนดไถ่ถอนปี 
2557/4 

- - A 

/1 ออกและเสนอขายในปี 2552 
/2 ออกและเสนอขายในปี 2553 
/3 ออกและเสนอขายในปี 2555 
/4 ออกและเสนอขายในปี 2556 
 

 
14.8  ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต (Forward Looking) 
 

ปัจจยัเชิงมหภาคท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานของธนาคารทิสโก้ประกอบด้วยปัจจยัหลกัใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ทิศทางอตัราดอกเบีย้ และแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศ โดยมีรายละเอียดของปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 มีแนวโน้มการเติบโตในระดบัปานกลางท่ามกลางปัจจยัเส่ียงรอบด้าน ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทัง้นี ้
ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคญัมีแนวโน้มอ่อนตวัลงอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นภาคบริโภคท่ีมีทิศทางชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า โดย
ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงูและรายได้ภาคการเกษตรท่ีลดลง ส่งผลให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง เช่นเดียวกบั
ภาคบริโภค แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างชะลอตวั โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่เพ่ือรอประเมินความชัดเจนของ
สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง ขณะท่ีภาคการสง่ออกมีแนวโน้มท่ีจะทยอยปรับตวัดีขึน้ตามการฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก   

สําหรับทิศทางอตัราดอกเบีย้ในประเทศ กลุ่มทิสโก้คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยรักษา
ระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีร้อยละ 2.00 และมีโอกาสท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอตัราดอกเบีย้หากภาวะเศรษฐกิจในประเทศขยายตวั
น้อยกวา่การคาดการณ์ สําหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขยายตวัของธรุกิจสินเช่ือเช่าซือ้ของกลุ่มทิสโก้ คาดว่า
จะชะลอตวัลงเลก็น้อยจากปี 2556 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากกําลงัซือ้ท่ีอ่อนตวัลง และสถานการณ์การเมืองท่ียงัไม่มีความชดัเจน  



 
ส่วนที ่3 หวัขอ้ที ่14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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ท่ามกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ กลุ่มทิสโก้จะยงัคงดําเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมดัระวงั 
มุ่งเน้นทําธรุกิจ ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืน
ในระยะยาว 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ � 
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของธนาคาร



รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

1. นายปลิว มังกรกนก 65 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     ประธานคณะกรรมการ บุริมสิทธิ               -    University of California at Los Angeles, USA 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการอิสระ Master of Science (Industrial Engineering) 2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ

   Stanford University, USA 2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหการ) ประธานเจ้าหน้าทีLบริหารกลุม่ทิสโก้

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2551-2553 กรรมการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2552-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ

 - หลกัสตูร Directors Certification 2548-2551 กรรมการ

 - หลกัสตูร Role of the Chairman ประธานคณะกรรมการบริหาร

 - หลกัสตูร Audit Committee ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548-2549 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา

2554-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทิสโก้เพืLอการกุศล มลูนิธิ

2533-2555 กรรมการ

2545-2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทนุ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา

ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร

อืนๆ

2556-ปัจจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ สํานกับริหารหลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษา

2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิLง จํากัด (มหาชน) โรงกลัLนนํ _ามนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิLง จํากัด ทีLปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริ _งพวงแก้ว มลูนิธิ

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัLนแนล จํากัด ทีLปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม

2550-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สมาคม

2547-ปัจจุบนั กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม

2516-2555 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จํากัด ผลิตเส้นด้าย ย้อมตกแต่งเส้นด้าย

2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลิโด จํากัด ร้านอาหาร

2549-2553 กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด สนามกอล์ฟ

2537-2553 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัLนแนล (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตสายไฟ และสายเคเบิ _ล

2537-2553 กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ _ง จํากัด ผู้จัดจําหนา่ยสายไฟ สายเคเบิ _ล

เครืLองมือสืLอสารโทรคมนาคม

2551-2553 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

2546-2549 กรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด ตลาดกลางสินค้าเกษตร

2545-2548 ประธาน สมาคมบริษัทเงินทนุ สมาคม

2545-2548 กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนา่ยเครืLองใช้ไฟฟ้า

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา

2. นายฮอน คทิ ชงิ 36 สามญั                  -     - Bachelor of Science (Economics) กลุ่มทิสโก้

    (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชงิ) บุริมสิทธิ               -     Massachusetts Institute of Technology, USA 2553-ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     รองประธานคณะกรรมการ 2551-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 2553-2555 กรรมการบริหาร

2552-2553 รองประธานกรรมการบริหาร
2551-2553 กรรมการ
2553-ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2553-2555 กรรมการบริหาร
2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร
2550-2553 กรรมการ
2550-2551 กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อืนๆ

2555-ปัจจุบนั Managing Director Capcelona Advisors, LLC. ทีLปรึกษา
2551-ปัจจุบนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation การลงทนุ
2548-2551 Senior Vice President
2548-2554 Managing Director Quintus Capital Group Limited การลงทนุ
2548-2551 Director CDIB & Partners Asset Management Holding Limited การลงทนุ
2547-2548 Vice President / Advisor China Development Industrial Bank Inc. ธนาคารพาณิชย์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

3. นางอรนุช อภิศักดิ>ศริิกุล 55 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ บุริมสิทธิ               - นิติศาสตรบณัฑิต 2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน) ประธานเจ้าหน้าทีLบริหารกลุม่ทิสโก้

     (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจุบนั กรรมการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู 2552-2553 กรรมการบริหาร

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการผู้จัดการใหญ่

 - หลกัสตูร Directors Certification ก.พ.2556-ปัจจุบนั รักษาการหวัหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

 - หลกัสตูรต่อต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหารระดับสงู 2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548-ปัจจุบนั กรรมการ

2551-2552 กรรมการบริหาร

2548-2551 รองกรรมการอํานวยการ กลุม่งานบริหารสว่นกลาง

2554-ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธิทิสโก้เพืLอการกุศล มลูนิธิ

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จํากัด การบริการ

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

2552-2554 กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์จัดการกองทนุ

2552-2554 กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ

2552-2554 กรรมการ

2543-2550 กรรมการ TISCO Global Securities Limited หลกัทรัพย์

2543-2550 กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Limited หลกัทรัพย์

2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

2545-2548 หวัหน้าสายการเงิน การวางแผนและบริหารความเสีLยง

อืนๆ

2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเสีLยง กองทนุบําเหนจ็บํานาญข้าราชการ ธุรกิจจัดการกองทนุ

2553-2554 ทีLปรึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเสีLยง

2549-2553 ทีLปรึกษาด้านบริหารความเสีLยง บรรษัทประกันสินเชืLออุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสีLยง

2544-2551 อนกุรรมการบริหารความเสีLยง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 58 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Accounting) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ               -    New York University, USA เม.ย.2556-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

บญัชีบณัฑิต 2554-เม.ย.2556 ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู เม.ย.2556-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 2548-2554 กรรมการอิสระ

   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 2548-2550 กรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Directors Certification อืนๆ

 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2555-ปัจจุบนั คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและการลงทนุ การไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ขนสง่และโลจิสติกส์

 - หลกัสตูร Audit Committee 2555-ปัจจุบนั ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบําเหนจ็บํานาญข้าราชการ จัดการกองทนุ

 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2555-ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ

 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2552-ปัจจุบนั คณะทํางานเพืLอติดตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและบรรษัทภิบาล สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ

 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน) จัดจําหนา่ยอุปกรณ์เครืLองใช้สํานกังาน

 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2549-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล กองทนุเปิดดัชนีพันธบตัรไทยเอบีเอฟ กองทนุ

 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive 2545-ปัจจุบนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2545-2552 ทีLปรึกษาด้านการบญัชี

2540-ปัจจุบนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบนัการศึกษา

2535-ปัจจุบนั ทีLปรึกษาฝ่ายกํากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

2554-2555 ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ

2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เชีLยวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจัดการลงทนุ สมาคม

2545-2555 ทีLปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชัLน จํากัด (มหาชน) สืLอสาร

2547–2552 คณะอนกุรรมการทีLปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุ สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา หนว่ยงานราชการ

การเงินและบญัชีต้นทนุ
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 64 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Banking & Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ               -    North Texas State University, USA เม.ย.2556-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู 2551-2554 กรรมการตรวจสอบ

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ เม.ย.2556-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

 - หลกัสตูร Executive Program in International Management 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

   Stanford-National University of Singapore 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 2551-2554 กรรมการตรวจสอบ

   Sloan School of Management,                                                                 อืนๆ

   Massachusetts Institute of Technology, USA 2557-ปัจจุบนั อนกุรรมการบริหารความเสีLยง กองทนุบําเหนจ็บํานาญข้าราชการ จัดการกองทนุ

 - หลกัสตูร Directors Certification 2553-ปัจจุบนั คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัการศึกษา

 - หลกัสตูร Directors  Accreditation 2552 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี _แอลกอฮอล์ จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2551-2552 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัLนแนล จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive (สํานกังานปฏิบตัิการภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก)

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552 กรรมการ PTT Chemical International (Singapore) Pte. Ltd. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552 กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด์ จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2551-2552 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2548-2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส สายการเงินและบญัชี บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2548-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พลงังาน

2551 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 59 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค.2556-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 2554-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นทีL 1) 2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการตรวจสอบ

 - หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) อืนๆ

   University of Michigan, USA 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

 - ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชั _นสงู 2556-ปัจจุบนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวียน กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556-ปัจจุบนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

 - หลกัสตูร Directors Certification (DCP รุ่นทีL 1) 2556-ปัจจุบนั อนกุรรมการศูนย์พัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีLดี

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2549-2553 กรรมการและผู้จัดการ และอนกุรรมการบริหาร

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2554-ปัจจุบนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพ

2556-ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สถาบนักรรมการ

2554-ปัจจุบนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี

2548-2551 กรรมการ

2554-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ สํานกังานคณะกรรมการกํากับตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า กระทรวงพาณิชย์

แหง่ประเทศไทย

2553-ปัจจุบนั ทีLปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคม

2553-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงกลาโหม สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม หนว่ยงานราชการ

2553-ปัจจุบนั ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลยุติธรรม

2553-ปัจจุบนั คณะกรรมการวินยักรรมการและผู้บริหารของบริษัททีLออกหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จํากัด พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

2550-ปัจจุบนั ทีLปรึกษากิตติมศักดิ� สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคม

2545-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กระบีL เภตรา จํากัด พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์

2551-2555 กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนว่ยงานราชการ

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการบริหาร

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลีL โนฮาว จํากัด ภาคเอกชน

2549-2552 รองประธานกรรมการ

2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํากัด ภาคเอกชน

2551-2553 กรรมการตัดสินรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2551-2553 สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ

2550-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภาคเอกชน

2549-2553 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม เพืLอผู้ลงทนุต่างด้าว จํากัด ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จํากัด ภาคเอกชน

2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากัด ภาคเอกชน

2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ภาคเอกชน

2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสมัพันธ์ สํานกันายกรัฐมนตรี หนว่ยงานราชการ

การดําเนินการเกีLยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย

2548-2553 กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม

2549-2551 สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติและกรรมาธิการการคลงั การธนาคาร สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ หนว่ยงานราชการ

และสถาบนัการเงิน
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นายพชิัย ฉันทวีระชาติ 63 สามญั                  -     - Bachelor of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการอิสระ บุริมสิทธิ               -    Marshall University, USA ส.ค.2556-ปัจจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

 - หลกัสตูร Directors Certification เม.ย.2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2553 ทีLปรึกษา

2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2548-2556 กรรมการ

2548-2551 กรรมการบริหาร

กรรมการอํานวยการ

2552-2554 กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ

2544-2548 กรรมการ บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

กรรมการบริหาร

กรรมการอํานวยการ

2538-2541 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุหลกัทรัพย์

อืนๆ

2536-2551 กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรท ลีสซิLง (ไทยแลนด์) จํากัด เช่าซื _อ

2546-2550 กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัย

2541-2544 กรรมการ บริษัท อเมริกันแอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากัด ประเมินมลูค่า

8. นายฮิโรฮิโกะ โนมูระ /3 49 สามญั                  -     - Bachelor of Economics กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ  บุริมสิทธิ               -    The University of Tokyo, Japan 2552-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

     (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 2551-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2551-ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริหาร

2551 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อืนๆ

2551-ปัจจุบนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Company Limited ทีLปรึกษา

2545-2551 Senior Manager, International Credit Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office ธนาคารพาณิชย์

9. นายยาสุโร่ โยชโิคช ิ/3 51 สามญั                  -     - Bachelor of Law กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ  บุริมสิทธิ               -    Nihon University, Japan ม.ค.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

     (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ม.ค.2557-ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริหาร

อืนๆ

ธ.ค.2556-ปัจจุบนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Company Limited ทีLปรึกษา

2551-ธ.ค.2556 Senior Vice President, International Corporate Advisory Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office ธนาคารพาณิชย์

2549-2551 General Manager, Financial Institution Division Intellectual Property Bank ธนาคารพาณิชย์
10. นายชือ-เหา ซุน 36 สามญั                  -     - Master of Science (Finance) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการบริหาร บุริมสิทธิ               -    Bentley University, USA 2555-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

Master of Business Administration 2554-ปัจจุบนั กรรมการ

   Boston University, USA 2555-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

Bachelor of Arts (Economics) อืนๆ

   Taipei University, Taiwan 2555-ปัจจุบนั Assistant Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation การลงทนุ

2553-2555 Senior Manager

2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan) การลงทนุ
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล 52 สามญั                  -     - Master of Science (Business) กลุ่มทิสโก้

     กรรมการ บุริมสิทธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA 2553-ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     กรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) 2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร

     (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)    Western Illinois University, USA 2551-ปัจจุบนั กรรมการ

     กรรมการผู้จัดการใหญ่ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2552-ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรรมการบริหาร

 - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการผู้จัดการใหญ่

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2554 กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชัLนเทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ

2548-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด จัดการกองทนุ

2548-2551 กรรมการผู้จัดการ

2545-2548 หวัหน้าสายพาณิชย์ธนกิจ บริหารเงิน และระดมเงินออม บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

2543-2544 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

2541-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทนุในหลกัทรัพย์

อืนๆ

2553-ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัLนแนล (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตสายไฟและสายเคเบิ _ล

2553-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ _ง จํากัด ผู้จัดจําหนา่ยสายไฟ สายเคเบิ _ล เครืLองมือ

สืLอสารโทรคมนาคม

12. นายศักดิ>ชัย พีชะพัฒน์ 46 สามญั                  -     - Master of Business Administration (International Business) กลุ่มทิสโก้

     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริมสิทธิ               -    University of Hawaii at Manoa, USA 2553-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     สายสินเชืLอรายย่อย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) 2553-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชืLอรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 รองกรรมการอํานวยการ สายการตลาดและลกูค้าสมัพันธ์

Japan-focused Management Program 2552 รองกรรมการอํานวยการ สายการตลาดและลกูค้าสมัพันธ์

   Japan-America Institute of Management Science, USA 2549-2551 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายสินเชืLอรายย่อย

Executive Management Program รักษาการหวัหน้าทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

 - หลกัสตูร Directors Certification 2553-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จํากัด เช่าซื _อ

 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2552-ปัจจุบนั กรรมการ

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิLง จํากัด ลีสซิLง

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด จัดการกองทนุ

2547-2548 หวัหน้าทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

2545-2547 รองหวัหน้าสายสินเชืLอรายย่อย

รักษาการหวัหน้าช่องทางการจําหนา่ยพิเศษและรักษาการธุรการสินเชืLอรายย่อย

อืนๆ

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัย

13. นายพธิาดา วัชรศริิธรรม 49 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริมสิทธิ               -    Indiana University of Pennsylvania, USA ม.ค.2556-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     สายลกูค้าบรรษัท เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายลกูค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2555-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

อืนๆ

2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซา่ จํากัด (มหาชน) การเงิน

2553 กรรมการบริหาร

2552-2553 กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากัด หลกัทรัพย์

2549-2553 กรรมการบริหาร

2543-2553 กรรมการ

2549-2552 กรรมการผู้อํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

2545-2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จํากัด กิจการทัLวไป

2545-2553 กรรมการบริหาร
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

14. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 47 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส บุริมสิทธิ               -    University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2553-ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     สายสินเชืLอรายย่อย วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ก.พ.2556-ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส สายสินเชืLอรายย่อย /2 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553-ม.ค.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร

 - หลกัสตูร Directors Certification 2552 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายระดมเงินและปฏิบตัิการธนาคาร

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548-2551 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ

2554-2555 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีLปรึกษาการลงทนุ ทิสโก้ จํากัด ทีLปรึกษาการลงทนุ

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

2545-2548 หวัหน้าสายการลงทนุในหลกัทรัพย์

2548 ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ สายบริหารเงินและระดมเงินออม บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

อืนๆ

2542-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด ขนสง่
15. นายชลิต ศลิป์ศรีกุล 52 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส บุริมสิทธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี) ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) การลงทนุ

     สายธุรกิจธนบดีธนกิจ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   สมาคมสถาบนัการศึกษาธนาคารและการเงินไทย ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร

Crestcom Bullet Proof Manager (หลกัสตูรพัฒนาทกัษะการบริหาร) 2553-ม.ค.2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดสินเชืLอรายย่อย

 - หลกัสตูร Directors Certification 2553-2554 รักษาการหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552 หวัหน้าธนกิจลกูค้ารายย่อย

2548-2551 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายย่อย

2553-ก.ย.2556 กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จํากัด เช่าซื _อ

อืนๆ

-

16. นายเดชพนิันท์ สุทัศนทรวง 44 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     ผู้ อํานวยการสายอาวโุส บุริมสิทธิ               -    Eastern Michigan University, USA 2553-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าปฏิบตัิการสินเชืLอรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าปฏิบตัิการสินเชืLอรายย่อย บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2553-2555 ผู้อํานวยการสาย หวัหน้าปฏิบตัิการสินเชืLอรายย่อย

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 2552-2553 รองหวัหน้าสายควบคุมสินเชืLอ

2548-2551 รองหวัหน้าสายสินเชืLอรายย่อย 

2547-2548 หวัหน้าสินเชืLอธุรกิจ

อืนๆ

-

17. นางสาวนิภา เมฆรา 53 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ อํานวยการสายอาวโุส บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าสายลกูค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าสายลกูค้าบรรษัท บญัชีบณัฑิต ก.พ.2556-มิ.ย.2556 หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

   อัสสมัชัญมหาวิทยาลยั รักษาการหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1

2555-ม.ค.2556 หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

2551-2554 หวัหน้าพาณิชย์ธนกิจ

2549-2551 หวัหน้าพาณิชย์ธนกิจ และรักษาการหวัหน้าสินเชืLอธุรกิจ

อืนๆ

-

18. นายพชิา รัตนธรรม 42 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ อํานวยการสายอาวโุส บุริมสิทธิ               -    California State University at San Diego, USA ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต (สถิติ) 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 รองหวัหน้าธุรกิจกองทนุรวมและกองทนุสว่นบุคคล บริษัทหลกัทพัย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด จัดการกองทนุ

2549-2551 หวัหน้าจัดการลงทนุ

2546-2549 หวัหน้าจัดการลงทนุ - กองทนุสว่นบุคคล

อืนๆ

2552-2553 หวัหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

19. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 47 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     ผู้ อํานวยการสายอาวโุส บุริมสิทธิ               -    The University of Mississippi, USA         ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริการขายทางสาขา ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 2554-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าการตลาดสินเชืLอรายย่อย 

รักษาการหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

2552-2553 รองหวัหน้าธนกิจลกูค้ารายย่อย 

หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

เม.ย.2556-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ไฮเวย์ จํากัด เช่าซื _อ

2547-2551 กรรมการผู้จัดการ

อืนๆ
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

20. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล 47 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     ผู้ อํานวยการสายอาวโุส บุริมสิทธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2552-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าการตลาดสินเชืLอรายย่อย

2552-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าเช่าซื _อโครงการพิเศษ

2548-2551 หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ

รักษาการหวัหน้าเช่าซื _อเพืLอการพาณิชย์

อืนๆ

-

21. นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา 52 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารเงิน บุริมสิทธิ               -    Texas A&M University, USA 2536-ปัจจุบนั หวัหน้าบริหารเงิน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต อืนๆ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั -

22. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์ 44 สามญั                  -     - Master of Business Administration (General Business) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส บุริมสิทธิ               -    University of Central Arkansas, USA 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต 2552-2553 หวัหน้าควบคุมการปฏิบตัิการ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549-2550 หวัหน้าระบบงานสาขา

2547-2549 หวัหน้าธนาคารพาณิชย์อิเลค็ทรอนิกส์

อืนๆ

-

23. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์ 44 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Corporate Finance) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าศูนย์บริการลกูค้า บุริมสิทธิ               -    University of Dallas, USA 2551-ปัจจุบนั หวัหน้าศูนย์บริการลกูค้า ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2550-2551 หวัหน้าบริหารช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2548-2549 หวัหน้า Internet Trading บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

อืนๆ

-

24. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล 55 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) กลุ่มทิสโก้

     รองหวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    2553-ปัจจุบนั รองหวัหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2550-2553 หวัหน้าธนบดีธนกิจ

2537-2549 รองหวัหน้าระดมเงินออม

อืนๆ

-

25. นายทรงศักดิ> นิลเทียน 57 สามญั                  -     - นิติศาสตรบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าพัฒนาหนี _และกฎหมาย บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2547-ปัจจุบนั หวัหน้าพัฒนาหนี _และกฎหมาย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืนๆ

-

26. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช 40 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าพัฒนาธุรกิจสินเชืLอรายย่อย บุริมสิทธิ               -    The University of New South Wales, Australia ก.พ.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าพัฒนาธุรกิจสินเชืLอรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 Head of Business Development - บริหารการขายทางกรุงเทพ

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ อืนๆ

27. นายธีระวุฒ ิลือวงศ์ศุภกิจ  40 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2 บุริมสิทธิ               -   The University of Alabama at Birmingham ก.ค.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 2554-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยหวัหน้าควบคุมสินเชืLอบุคคลและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อืนๆ

-

28. นางสาวปภัสสร อรรถจินดา 50 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าประเมินความเสีLยงและบริหารสินเชืLอ บุริมสิทธิ               -    Oklahoma City University ก.ค.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าประเมินความเสีLยงและบริหารสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     ธุรกิจขนาดใหญ่                บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) 2548-มิ.ย.2556 หวัหน้าวิเคราะห์สินเชืLอธุรกิจ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืนๆ

-

29. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์ 40 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าสินเชืLอเคหะ บุริมสิทธิ               -    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552-ปัจจุบนั หวัหน้าสินเชืLอเคหะ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2546-2551 หวัหน้าการตลาด

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อืนๆ

-
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

30. นางสาวปรียารัตน์ พุ่มดนตรี 58 สามญั                  -     - การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าศูนย์ชําระเงิน บุริมสิทธิ               -    สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2552-ปัจจุบนั หวัหน้าศูนย์ชําระเงิน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 2547-2551 หวัหน้าสายปฏิบตัิการธนาคารพาณิชย์

   มหาวิทยาลยัศรีปทมุ อืนๆ

วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) -

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง

31. นายพรพบิูลย์ ศุขะวิริยะ 55 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Management) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเช่าซื _อโครงการพิเศษ บุริมสิทธิ               -    Southeastern University, Washington DC, USA ก.พ.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าเช่าซื _อโครงการพิเศษ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2555-ม.ค.2556 Head of Sales - เช่าซื _อโครงการพิเศษ

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ อืนๆ

-

32. นางสาวเพญ็ทพิย์ เหล่าบุญเจริญ 47 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้ากํากับสินเชืLอรายย่อย บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจุบนั หวัหน้ากํากับสินเชืLอรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2553-2555 หวัหน้าควบคุมสินเชืLอบุคคลและธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 2545-2553 หวัหน้ากํากับสินเชืLอรายย่อย

อืนๆ

-

33. นางมัลลี พีรวณชิกุล 59 สามญั                  -     - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั _นสงู กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนบดีธนกิจ บุริมสิทธิ               -    วิทยาลยัเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2550-2553 รองหวัหน้าธนบดีธนกิจ

2546-2549 หวัหน้า Marketing

อืนๆ

-

34. นายมานพ เพชรดํารงค์สกุล 34 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ บุริมสิทธิ               -    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     รักษาการหวัหน้าสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่ บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการจัดการทัLวไป) รักษาการหวัหน้าสินเชืLอธุรกิจขนาดใหญ่

     รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ    มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ ก.พ.2556-ปัจจุบนั รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556 รองหวัหน้าวาณิชธนกิจ

2554-2555 ผู้อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ

อืนๆ

2551-2553 ผู้อํานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากัด หลกัทรัพย์

35. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์  48 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (กฎหมาย) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารสินเชืLอ บุริมสิทธิ               -    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555-ปัจจุบนั หวัหน้าบริหารสินเชืLอ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) อืนๆ

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ -

บริหารธุรกิจบณัฑิต (กฎหมาย)

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

36. นางลัดดา กุลชาติชัย 57 สามญั                  -     - นิติศาสตร์บณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริการคัสโตเดียน บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2546-ปัจจุบนั หวัหน้าบริการคัสโตเดียน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืนๆ

-

37. นายวรพจน์ ติรการุณ 46 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าบริหารสินเชืLอรายย่อย บุริมสิทธิ               -    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548-ปัจจุบนั หวัหน้าบริหารสินเชืLอรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2544-2547 หวัหน้า Collection Services

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย อืนๆ

-

38. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 53 สามญั                  -     - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนบดีการลงทนุ บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าธนบดีการลงทนุ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 2550-2552 หวัหน้าทีLปรึกษาผู้ลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ทิสโก้ จํากัด จัดการกองทนุ

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ อืนๆ

2548-2550 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายเงินฝาก/กองทนุ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) ธนาคารพาณิชย์

39. นางวันทนา กิจพานิช 45 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าปฏิบตัการสาขา บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยักรุงเทพ ก.ค.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าปฏิบตัิการสาขา ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2552-มิ.ย.2556 Head of System & Support / บริหารการขายทางสาขา

อืนๆ

-
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

40. นายวิทยา เมตตาวิหารี 41 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหวัหน้าพัฒนธุรกิจสาขาภูมิภาค ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

     รักษาการหวัหน้าพัฒนาธุรกิจสาขาภูมิภาค วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเครืLองกล) 2553-มิ.ย.2556 ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืนๆ

-

41. นางสาววิภา เมตตาวิหารี 43 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าสินเชืLออเนกประสงค์และการขายตรง บุริมสิทธิ               -    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2545-ปัจจุบนั หวัหน้าสินเชืLออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืนๆ

-

42. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 40 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2554-ปัจจุบนั หวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรัLงเศส) 2553-2554 รักษาการหวัหน้าธนกิจสว่นบุคคล

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2551-2553 ผู้จัดการธนกิจสาวนบุคคล

อืนๆ

2549-2550 ผู้จัดการลกูค้าสมัพันธ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2548-2549 ผู้จัดการฝึกอบรมการขาย ธนาคารซิตี _แบงค์ เอ็น เอ ธนาคารพาณิชย์

43. นายสมศักดิ> วงศ์วชริวาณชิย์      52 สามญั          - - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) กลุ่มทิสโก้

     ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ บุริมสิทธิ       - มหาวิทยาลยัรามคําแหง ก.ค.2556-ปัจจุบนั ผู้ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2545-มิ.ย.2556 หวัหน้าเช่าซื _อ -  รถเก่า

อืน ๆ

-

44. นายสมหมาย แซ่อึ Jง 43 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจขนาดกลาง บุริมสิทธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รักษาการหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 2

2550–2553 หวัหน้าธุรกิจลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

 2549-2550 หวัหน้าการตลาด 1 บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

2545-2548 หวัหน้า Special Asset Management - Asset Sale

อืน ๆ

-

45. นางสรัญญา เกตุอุดม 53 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าควบคุมการปฏิบตัิการ บุริมสิทธิ               -    สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าควบคุมการปฏิบตัิการ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บญัชีบณัฑิต 2553 หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552-2553 หวัหน้าบริการธนาคารพาณิชย์

2550-2551 หวัหน้าระบบงานสาขา

2547-2549 รองหวัหน้าสายปฏิบตัิการธนาคารพาณิชย์

อืนๆ

-

46. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่ 44 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่ทิสโก้

     หวัหน้าสนบัสนนุสินเชืLอ บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549-ปัจจุบนั หวัหน้าสนบัสนนุสินเชืLอ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการ) 2545-2547 หวัหน้า Special Asset Management - Asset Enforcement บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เงินทนุ

   มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ อืLน ๆ

-

47. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ 51 สามญั                  -     - ศิลปศาสตรบณัฑิต (บริหารทรัพยากรมนษุย์) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าเช่าซื _อรถยนต์ บุริมสิทธิ               -    สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     2548-ปัจจุบนั หวัหน้าเช่าซื _อรถยนต์ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2546-2547 หวัหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อืน ๆ

-

48. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณชิ   47 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1 บุริมสิทธิ               -    James Cook University ก.ค.2556-ปัจจุบนั หวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

วิทยาศาสตร์บณัฑิต (พยาบาล) ก.พ.2556-มิ.ย.2556 รองหวัหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินความเสีLยง 1

   วิทยาลยัพยาบาลเกื _อการุณย์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ อืนๆ

-

49. นางสุวรรณดี ขาวละออ 48 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจัดการ) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจจัดการการเงิน บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจุบนั หวัหน้าธุรกิจจัดการการเงิน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

สถิติศาสตร์บณัฑิต 2545-2552 หวัหน้าบริการจัดทําเงินเดือน บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด หลกัทรัพย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อืนๆ

-
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 1
ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จํานวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทักษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

50. นายเสถียร เลี Jยววาริณ 49 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าประกันภัยธนกิจ บุริมสิทธิ               -    มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 2549-ปัจจุบนั หวัหน้าประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 2548-2549 หวัหน้าสนบัสนนุการตลาดลกูค้ารายย่อย

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2547-2548 หวัหน้าการตลาด

อืนๆ

 -

51. นายโนบุทากะ อเิดะ 36 สามญั                  -     - Bachelor of Engineering กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าธุรกิจญีLปุ่ น บุริมสิทธิ               -    University of Tokyo, Japan 2555-ปัจจุบนั หวัหน้าธุรกิจญีLปุ่ น ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

อืน ๆ

2553-2555 Investment Banking Manager Mizuho Securities Company Limited หลกัทรัพย์

หมายเหตุ:       /1 รวมคู่สมรสและบุตรทีLยังไมบ่รรลนุิติภาวะ

หมายเหตุ:       /2 เปลีLยนชืLอเป็นสายสินเชืLอรายย่อย

หมายเหตุ:       /3 ทีLประชุมคณะกรรมการบริษัทครั _งทีL 7/2556 รับทราบการลาออกของนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ จากตําแหนง่กรรมการและกรรมการบริหาร โดยการลาออกมีผลตั _งแต่วนัทีL 16 มกราคม 2557

หมายเหตุ:      /3  ทีLประชุมฯ มีมติแต่งตั _งนายยาสโุร่ โยชิโคชิ เข้าดํารงตําแหนง่แทนทีLนายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ (กรรมการทีLลาออก) ทั _งนี _ ขึ _นอยู่กับความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึLงธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเหน็ชอบเมืLอวนัทีL 21 มกราคม 2557   
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เอกสารแนบ ! 
รายละเอียดเกี�ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร/1

       เพิ!มขึ #น       
    (ลดลง)    

ระหว่างปี
ณ 1 ก.พ. 2557

       เพิ!มขึ #น       
    (ลดลง)    

ระหว่างปี
ณ 1 ก.พ. 2557

1 นายปลวิ มงักรกนก 0 0 0 0

2 นายฮอน คทิ ชิง (นายอเลก็ซานเดอร์ เอช ชิง) 0 0 0 0

3 นางอรนชุ อภิศกัดิ!ศริิกลุ 0 0 0 0

4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 0 0 0 0

5 ศ.ดร.ปราณี ทินกร 0 0 0 0

6 นางภทัรียา เบญจพลชยั 0 0 0 0

7 นายพชิยั ฉนัทวีระชาติ 0 0 0 0

8 นายฮิโรฮิโกะ โนมรูะ 0 0 0 0

9 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 0 0 0 0

10 นายศกัดิ!ชยั พีชะพฒัน์ 0 0 0 0

11 นายพธิาดา วชัรศริิธรรม 0 0 0 0

12 นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ 0 0 0 0

13 นายชลติ ศลิป์ศรีกลุ 0 0 0 0

หมายเหตุ:  /1  รวมคู่สมรสและบตุรที;ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ $ 
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแล การปฏิบัตงิานของธนาคาร 



รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลกจิการของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เอกสารแนบ 3

ชื�อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติ

(ปี) (จาํนวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�

ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ

และผู้บริหาร
1. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ= 48 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้

     เลขานกุารบริษัท บรุิมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าสํานกักํากบัดแูลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) การลงทนุ

     ผู้อํานวยการสายอาวโุส วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท

     หวัหน้าสํานกักํากบัดแูลกิจการ    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ.2556-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารความเสี7ยงด้านปฏิบตัิการ

Certified Internal Audit (CIA) 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) 2547–2551 หวัหน้าตรวจสอบภายใน ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ7ง จํากดั ลีสซิ7ง

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั7นเทคโนโลยี จํากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

Certified Information System Auditor (CISA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จํากดั เชา่ซื [อ

   Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA 2546–2547 หวัหน้าสํานกับริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั หลกัทรัพย์

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) อืนๆ

   Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA -

Certified Fraud Examiner (CFE)

   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA

 - หลกัสูตร Company Reporting

 - หลกัสูตร Company Secretary 

 - หลกัสูตร Audit Committee 

 - หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function 

 - หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 56 สามญั                  -     - บญัชีบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้ากํากบั บรุิมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้ากํากบั บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) การลงทนุ

2553-มิ.ย.2556 ผู้ชว่ยหวัหน้าสายสํานกัองค์กร

2552-2553 หวัหน้ากํากบัและควบคมุภายใน

2551-2552 หวัหน้ากํากบัและควบคมุภายใน ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2548-2551 หวัหน้าควบคมุภายใน

ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ที7ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จํากดั ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที7ปรึกษาการลงทนุ

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จํากดั จดัการกองทนุ

2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั หลกัทรัพย์

2540-2548 หวัหน้าควบคมุภายใน บริษัทเงินทนุ ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) เงินทนุ

อืนๆ

-

3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์ 44 สามญั             16,544 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้

     หวัหน้าตรวจสอบภายใน บรุิมสิทธิ               -    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) การลงทนุ

วิทยาศาสตร์บณัฑิต (บญัชี) 2549-ม.ค.2556 รองหวัหน้าตรวจสอบภายใน

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อืนๆ

Certified Internal Auditor (CIA) -

   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA

Certified Information Systems Auditor (CISA)

   Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA

หมายเหตุ:      /1 รวมคูส่มรสและบตุรที7ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ซึ'งได้รับการแต่งตั *งจากคณะกรรมการบริษัทเมื'อวนัที' 26 เมษายน 2556 
ประกอบด้วยกรรมการที'เป็นอิสระจํานวน 4 ท่าน ดงันี * 

1. รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

 โดยระหว่างวนัที'> มกราคม ถึง @A เมษายน @AAB  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ศ.ดร.ปราณี ทินกร กรรมการตรวจสอบ 

3. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที'และความรับผิดชอบตามที'ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที'
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมลู คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดําเนินงานตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที'ดี อันได้แก่การปฏิบตัิงานตามหน้าที'ที'ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส 
ยตุธิรรม เชื'อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดลุอํานาจ อนันําไปสู่ประโยชน์สงูสดุ ไม่เพียงแต่สําหรับผู้ ถือหุ้น แต่ยงัรวมถึงพนักงาน
และผู้ ที'มีสว่นเกี'ยวข้องอื'นๆ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน รวม >4 ครั *ง โดยได้ดาํเนินการในเรื'องที'สาํคญัดงัตอ่ไปนี * 

� รายงานทางการเงนิ: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที'บริษัทใช้ใน
การจดัทํางบการเงินและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมลูก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บญัชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถกูต้องตามที'ควร  รวมทั *งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที'รับรองทั'วไป 

� การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน: สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในและพิจารณาข้อสงัเกต
ที'ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนมุติัแผนการ
ตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี *วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทมคีวามเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

� การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์: สอบทานและประเมินแผนและรายงานในการกํากับดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี กิจกรรม
การกํากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ รวมทั *งสถานภาพของคดแีละการฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย  รับทราบผลการตรวจสอบโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พร้อมทั *งประเมินการแก้ไขปรับปรุงของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลที'เกี'ยวข้องอย่างเหมาะสม 

� ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี รวมทั *งขอบเขตการตรวจสอบและเรื'องสําคญัที'เน้นในการตรวจสอบรายไตร
มาสและประจําปี คดัเลอืกและเสนอชื'อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื'อนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื'อพิจารณาอนุมัต ิจากผลการพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระ ความเชี'ยวชาญในวิชาชีพสอบบญัชี ผลการปฏิบตัิงาน และค่าสอบบญัชีที'เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้
แตง่ตั *งนางสาวรัตนา จาละ จากบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 255B  
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� รายการที)เกี)ยวโยงกันหรืออาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์: สอบทานและประเมินรายการที'เกี'ยวโยงกันหรือรายการที'อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์และนโยบายการกําหนดราคา เพื'อให้แน่ใจว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบที'เกี'ยวข้อง ทั *งนี * คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการที'เกิดขึ *นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที'สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท นอกจากนี * การเปิดเผยรายการดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการที'เกี'ยวข้องกับรายการที'เกี'ยวโยงกันหรือรายการที'อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

� การบริหารความเสี)ยง: สอบทานและประเมินจากการนําเสนอของผู้บริหารในเรื'องความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี'ยง ความ
เพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี'ยงด้านปฏิบตัิการ และการบริหารความเสี'ยงด้านทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับระบบการ
บริหารความเสี'ยงของบริษัท 

� นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: สอบทานและประเมินความเหมาะสมของนโยบายกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจและ 
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั'นของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างและระบบในการกํากับ
ดแูลกิจการที'ดี  นโยบายกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ รวมทั *งนโยบาย แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั'น
ของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ 

นอกจากนี * คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินตนเองของบริษัทเกี'ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั'น  ซึ'งจากการเสนอผลการ
สอบทานดงักลา่วตอ่แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (แนวร่วมฯ) ทําให้บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมฯ เมื'อเดือนตลุาคม 2556 

� การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที'สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบยีบที'เกี'ยวข้องและแนวปฏิบติัที'ด ีผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที'
และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสทิธิผลตามที'ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที'เกี'ยวข้อง และตามที'
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

       

            องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 

         (รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์) 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 13 กมุภาพนัธ์ @AAN 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
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แบบประเมินนี *จัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ/งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี/ยวกบั 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แนวคดิและวัตถุประสงค์ 
การมีระบบการควบคมุภายในที�ดีมีความสําคญัอย่างยิ�งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที�มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบที�ดีจะ

สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี�ยงหรือความเสียหายตา่งๆ ที�อาจเกิดขึ 3นกับบริษัทและผู้ ที�มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดงันั 3น จึงเป็น
หน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทที�จะต้องดําเนินการให้มั�นใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในที�เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั 3งมีการจดัทําบญัชี รายงานที�ถกูต้องน่าเชื�อถือ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันี 3ขึ 3น เพื�อเป็นเครื�องมือช่วยให้
บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี 3 ได้จดัทําตามแนวคดิของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที�
ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื�อเดือนพฤษภาคม ���_ และนํามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ 3น รวมทั 3งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ�งคําถามหลกั
ยงัแบ่งออกเป็น � ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม �` หลกัการ เพื�อให้เข้าใจและ
เห็นภาพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนยิ�งขึ 3น 

การนําไปใช้ 
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี 3เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการ

ทบทวนเพิ�มเตมิหากเกิดเหตกุารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั   การประเมินดงักลา่วควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทาง
ปฏิบติัที�เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื 3นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคมุภายในที�
เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื�องนั 3น หรือมีแล้วแตย่งัไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  
  

                                         
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ � แห่ง ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute 

of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American 

Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื�อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั/นในคุณค่าของความซื/อตรง (integrity) และจริยธรรม  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัที�อยู่บนหลกัความซื�อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ที�ครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัหิน้าที�ประจําวนั และการตดัสนิใจในเรื�องตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คู่ค้า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  มีข้อกําหนดที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความซื�อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที�ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อกําหนดเกี�ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน ที�เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซึ�งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร2 
       1.2.3  มีบทลงโทษที�เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       1.2.4  มีการสื�อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี  รวมทั 3งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิ 
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี�ยวชาญที�เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัความซื�อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที�ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที�เหมาะสม 
 1.4.2 มกีระบวนการที�ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนั
ควร 
 1.4.3 มกีารแก้ไขการกระทําที�ขดัตอ่หลกัความซื�อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร 

/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
 

 

 
2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที/กาํกับดูแล (Oversight) และพฒันาการดาํเนินการด้านการควบคุม
ภายใน 

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธิqอํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได้ เพื�อเป็น /  

                                         
2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสี!ยงของบริษทั 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

แนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 
2.3  คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซึ�งครอบคลมุบทบาทที�สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี�ยวชาญที�เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องนั 3นๆได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที�มีความรู้ ความสามารถน่าเชื�อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัหิน้าที�อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื�นใด อนัอาจมี
อิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบติัหน้าที�อย่างเป็นอิสระ ในจํานวนที�เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดแูลการพฒันาและปฏิบติัเรื�องการควบคมุภายใน  ในองค์กร ซึ�งครอบคลมุทั 3งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื�อสาร และการ
ตดิตาม 

/  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั/งการและความรับผิดชอบที/เหมาะสมเพื/อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที�สนับสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั 3งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที�
ในสว่นงานที�สาํคญั ซึ�งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที�ขึ 3นตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที�ชดัเจน เป็นต้น   

/  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมเกี�ยวกบัอํานาจหน้าที� 
ความรับผิดชอบ และการสื�อสารข้อมลู 

/  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

/  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั/นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที/มีความรู้ความสามารถ 
 

 คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื�อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที�มีความรู้และความสามารถที�
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตันิั 3นอย่างสมํ�าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวัลต่อบคุลากรที�มีผลการปฏิบตัิงานด ี
และการจดัการต่อบคุลากรที�มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การสื�อสารกระบวนการเหล่านี 3ให้ผู้บริหารและ
พนกังานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที�มีความรู้และความสามารถที�
เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

/  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที�ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) ที�สาํคญั /  
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5. องค์กรกาํหนดให้บคุลากรมีหน้าที/และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื/อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื�อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณีที�จําเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตวัชี 3วดัผลการปฏิบัตงิาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวัล ที�
เหมาะสม โดยพิจารณาทั 3งเรื�องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสั 3นและระยะยาวของ
บริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื�องโดยเน้นให้สามารถ
เชื�อมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าที�ในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัที�มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที�ของ
บคุลากรแตล่ะคน 

/  

 
 

การประเมินความเสี/ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื/อให้สามารถระบแุละประเมินความเสี/ยงต่าง ๆ  ที/เกี/ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั 3น โดยแสดง
ได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มี
มลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

/  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที�สาํคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง /  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อนมุตัแิละสื�อสารนโยบายการบริหารความเสี�ยงให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ�งของวฒันธรรมขององค์กร 

/  

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี/ยงทุกประเภทที/อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั/วทั *งองค์กร  

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสี�ยงทกุประเภทซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั 3งระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และหน้าที�งานตา่ง ๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี�ยงทกุประเภทที�อาจเกิดจากทั 3งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ�งรวมถึง
ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี�ยง /  

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเสี�ยง โดยพิจารณาทั 3งโอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที�อาจ
เกิดขึ 3น  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื�อจัดการความเสี�ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี�ยงนั 3น 
(acceptance)  การลดความเสี�ยง (reduction)  การหลกีเลี�ยงความเสี�ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี�ยง 
(sharing) 

/  

 
8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที/จะเกิดการทุจริต ในการประเมนิความเสี/ยงที/จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที�จะเกิดการทจุริตขึ 3น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการ
เงินเท็จ  การทําให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที�ผู้ บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls)  การเปลี�ยนแปลงข้อมลูในรายงานที�สําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึ�ง
ทรัพย์สนิโดยไม่ถกูต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที�กําหนด
แล้ว  รวมทั 3งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ�งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทําไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั 3งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง  
จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี�ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการที�
บริษัทดาํเนินการเพื�อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื�อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที�กําหนดไว้ /  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลี/ยนแปลงที/อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที�อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงนั 3นอย่างเพียงพอแล้ว 

/  
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มาตการควบคุม (Control Activities) 

 
10. องค์กรมมีาตรการควบคุมที/ช่วยลดความเสี/ยงที/จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที/ยอมรับได้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมคีวามเหมาะสมกบัความเสี�ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื�น ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที�กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการตา่งๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเกี�ยวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื 3อ และการบริหารทั�วไป 
ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที�  และลาํดบัชั 3นการอนมุตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกุม  
เพื�อให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั  
ขั 3นตอนในการอนมุตัโิครงการลงทนุ  ขั 3นตอนการจดัซื 3อและวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการ
ตดัสนิใจจดัซื 3อ  ขั 3นตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบกิใช้เครื�องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงันี 3 
        10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว รวมทั 3งบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการทํา
รายการระหว่างกนั หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั 3งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
เสมอ 
        10.2.2 กรณีที�บริษัทอนุมตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ที�เกี�ยวข้องในลกัษณะที�มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาว
ไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื 3อขายสนิค้า การให้กู้ยืม  การคํ 3าประกนั  บริษัทได้ตดิตามให้มั�นใจแล้วว่า มีการปฏิบตัิ
เป็นไปตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนับริษัท เช่น ตดิตามการชําระคนืหนี 3ตามกําหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกันและตดิตาม 

/  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทั 3งระดบั 
กลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบในงาน k ด้านตอ่ไปนี 3 ออกจากกนั 
โดยเดด็ขาด เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั กลา่วคอื  

(1) หน้าที�อนมุตั ิ 
(2) หน้าที�บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที�ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

/  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั/วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื/อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

��.� บริษัทควรกําหนดความเกี�ยวข้องกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคมุทั�วไปของระบบสารสนเทศ 

/  

��.� บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื 3นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

��.k บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

��.r  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

/  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ/ งได้กําหนดสิ/งที/คาดหวังและขั *นตอนการปฏิบัติ เพื/อให้นโยบายที/

กาํหนดไว้นั *นสามารถนําไปสู่การปฏบิตัไิด้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

��.� บริษัทมนีโยบายที�รัดกมุเพื�อตดิตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว ต้องผ่านขั 3นตอนการอนมุตั ิที�กําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ เพื�อป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

/  

��.� บริษัทมีนโยบายเพื�อให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมกระทําโดยผู้ ที�ไม่มีส่วนได้เสยีในธุรกรรมนั 3น /  

��.k บริษัทมนีโยบายเพื�อให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทํากับบคุคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

��.r บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั 3งกําหนดแนวทางให้บคุคล
ที�บริษัทแต่งตั 3งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั 3น ถือปฏิบตัิ  (หากบริษทัไม่มีเงินลงทนุในบริษทั
ย่อยหรือ บริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี�) 

/  

��.�  บริษัทกําหนดหน้าที�และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ  ไปปฏิบตัโิดยผู้บริหารและ
พนกังาน 

/  

��._ นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที�เหมาะสม โดยบคุลากรที�มีความสามารถ 
รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบตังิาน 

/  

��.` บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
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ระบบสารสนเทศและการสื/อสารข้อมลู (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที/เกี/ยวข้องและมีคุณภาพ เพื/อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที/กาํหนดไว้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

�k.� บริษัทกําหนดข้อมลูที�ต้องการใช้ในการดาํเนินงาน ทั 3งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที�มีคณุภาพและ
เกี�ยวข้องตอ่งาน 

/  

�k.� บริษัทพิจารณาทั 3งต้นทนุและประโยชน์ที�จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  /  

�k.k บริษัทดาํเนินการเพื�อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที�สาํคญัอย่างเพียงพอสาํหรับ  ใช้ประกอบการตดัสนิใจ ตวัอย่าง
ข้อมลูที�สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื�องที�เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  

/  

�k.r บริษัทดาํเนินการเพื�อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที�ระบขุ้อมลูที�
จําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั 3นตํ�าตามที�กฎหมาย
กําหนด  

/  

�k.� บริษัทดาํเนินการเพื�อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื�อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลงัเกี�ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที�ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื�องที�พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที�ไม่เห็นด้วยกบัเรื�อง 
ที�เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

�k._ บริษัทมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี 3      

     �k._.� มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

     �k._.� กรณีที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคมุภายใน บริษัทได้
แก้ไขข้อบกพร่องนั 3นอย่างครบถ้วนแล้ว  

/  

 
14. องค์กรสื/อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ/งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที/จาํเป็นต่อการสนับสนุน

ให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที/วางไว้ 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

�r.� บริษัทมีกระบวนการสื�อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมช่ีองทาง การสื�อสารที�เหมาะสม เพื�อ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

�r.� บริษัทมีการรายงานข้อมลูที�สาํคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถงึแหลง่สารสนเทศที�จําเป็นตอ่การปฏิบตังิาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที�ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคล
ที�เป็นศนูย์ติดต่อเพื�อให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอื�นนอกจากที�ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั 3งการติดต่อสอบถามข้อมลูจาก
ผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที�คณะกรรมการร้องขอ การ
จดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

�r.k บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลู
หรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภยั 

/  
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15. องค์กรได้สื/อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี/ยวกับประเด็นที/อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื�อสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการ
สื�อสารที�เหมาะสม เพื�อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับ
เรื�องร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อให้ผู้มสีว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลู
หรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภยั 

/  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื/อให้มั/นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการตดิตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตัิ  
และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏิบตั ิและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที�วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถี�ในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของบริษัท /  
16.4 ดาํเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ที�มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ 3นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที�ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตังิานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

17. องค์กรประเมนิและสื/อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที/รับผิดชอบ ซึ/งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดาํเนินการเพื�อตดิตามแก้ไขอย่างทนัท่วงที 
หากผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ 3นแตกตา่งจากเป้าหมาย  ที�กําหนดไว้อย่างมีนยัสาํคญั 

/  

17.2 บริษัทมนีโยบายการรายงาน ดงันี 3 
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์
ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัทีิ�ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทําที�ผิดปกติอื�น ซึ�งอาจกระทบตอ่ชื�อเสยีงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ�มดาํเนินการจดัการ
แล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ . 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

และ 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที.ปรากฏในรายงาน
ประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ 3นตามมาตรฐานการบญัชีที.รับรองทั.วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที.เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สมํ.าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวังและประมาณการที.ดีที.สดุในการจัดทํา รวมทั 3งมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน และปฏิบตัติามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงินดงักล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื.อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที.เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ที.เป็นจริง
และโปร่งใส อนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั.วไป 

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีและดาํรงไว้ซึ.งระบบบริหารความเสี.ยง และระบบควบคมุภายในที.เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื.อให้มั.นใจว่า
ข้อมลูทางบญัชีมีความน่าเชื.อถือ และเพียงพอที.จะดาํรงรักษาไว้ซึ.งทรัพย์สนิของธนาคาร และเพื.อให้ทราบจดุอ่อนเพื.อป้องกันมิให้เกิดความเสี.ยงจากการ
ดาํเนินการที.ผิดปกตอิย่างมีสาระสาํคญั 

ทั 3งนี 3 คณะกรรมการได้แต่งตั 3งคณะกรรมการตรวจสอบซึ.งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี.ยวกบัเรื.องนี 3ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ.งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี 3
แล้ว 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัที.น่าพอใจ และสามารถให้ความเชื.อมั.นต่อความ
เชื.อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วนัที. 31 ธันวาคม 255� 

 

 

                 ปลิว มงักรกนก      สทุศัน์  เรืองมานะมงคล 

    (นายปลวิ มงักรกนก)    (นายสทุศัน์  เรืองมานะมงคล) 
 ประธานคณะกรรมการ         กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 



 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
 ธนัวาคม 6 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ซึ งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน   
ณ วนัที  ธนัวาคม 56 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก          
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึ งหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและ       
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ งรวมถึง        
การประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก  
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ         
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทังการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตุ 2556 2555
สินทรัพย์
เงินสด 1,130,135               1,045,647               
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.1 52,777,951             31,370,138             
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.2 28,220                    41,863                    
เงินลงทุนสุทธิ 3.3, 3.7 10,029,363             4,912,832               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 3.4 -                              43,956                    
เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 3.5, 3.7

   เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี 307,220,484           261,696,683           
   ดอกเบียคา้งรับ 493,055                  322,266                  
   รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 307,713,539           262,018,949           
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (26,394,058)            (23,030,237)            
   หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 3.6 (5,774,792)              (4,687,644)              
   หกั: ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี -                              (3)                            
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 275,544,689           234,301,065           
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.7, 3.8 114,923                  266,241                  
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1.3, 3.9 16,067                    63,139                    
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.4, 3.10 742,371                  392,541                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.11 39,821                    64,638                    
สินทรัพยอื์น 3.12 1,606,168               2,621,881               
รวมสินทรัพย์ 342,029,708           275,123,941           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุ 2556 2555
หนีสินและส่วนของเจ้าของ
หนีสิน
เงินรับฝาก 3.13 265,547,495           220,633,709           
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.14 12,283,394             9,943,228               
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 344,864                  652,310                  
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 3.2 310,945                  -                              
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 3.15 36,955,619             21,565,619             
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3.16 144,553                  131,686                  
หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 119,720                  45,690                    
ดอกเบียคา้งจ่าย 1,627,704               1,726,436               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 302,283                  257,464                  
เงินปันผลคา้งจ่าย 655,337                  1,237,859               
หนี สินอืน 3.17 4,165,434               3,726,262               
รวมหนีสิน 322,457,348           259,920,263           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

รายไดด้อกเบีย 3.22 17,919,291             14,205,581             
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3.23 (9,884,932)              (7,871,743)              
รายได้ดอกเบียสุทธิ 8,034,359               6,333,838               
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,294,413               2,495,539               
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (77,481)                   (73,367)                   
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 3,216,932               2,422,172               
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และ
   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 16,963                    146,047                  
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 38,592                    117,933                  
ค่าปรับทีเกียวเนืองจากเงินใหสิ้นเชือ 263,861                  233,855                  
รายไดค้่าส่งเสริมการขายทีเกียวเนืองกบัธุรกิจเช่าซือ 736,858                  1,259,511               
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 3.28 108,578                  132,653                  
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 12,416,143             10,646,009             
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายทีเกียวเนืองกบัธุรกิจเช่าซือ 900,370                  1,422,668               
รวมรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 11,515,773             9,223,341               
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,684,416               1,710,317               
ค่าตอบแทนกรรมการ 160                         480                         
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 764,242                  719,937                  
ค่าภาษีอากร 205,117                  161,287                  
ค่าใชจ่้ายการบริหารงานสนบัสนุน 3.33 1,102,927               1,029,720               
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 3.29 523,190                  491,518                  
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ 4,280,052               4,113,259               
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 3,641,626               1,564,282               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 3,594,095               3,545,800               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 716,894                  788,777                  
กาํไรสําหรับปี 2,877,201               2,757,023               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 2556 2555

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 3.31

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2,937                      (507)                        
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 1.4 298,463                  -                              
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526                      (20,655)                   
การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด -                              (128,277)                 
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (61,585)                   29,888                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 246,341                  (119,551)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,123,542               2,637,472               

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 3.33 3.68                        3.79                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,594,095               3,545,800               
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 138,040                  160,042                  
   หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ 4,477,408               2,364,545               
   ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของเงินลงทุน (โอนกลบั) (5,467)                     (63,835)                   
   ค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (17)                          (315)                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (36,200)                   (51,248)                   
   (กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
        และตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 6,253                      (29,340)                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,227)                     (4,786)                     
   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (7,445)                     -                              
   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (4,789)                     (48,353)                   
   กาํไรจากการป้องกนัความเสียง -                              (100,761)                 
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 32,833 29,024
   รายไดค้า้งรับ (เพิมขึน) ลดลง 12,269                    (25,456)                   
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 69,786                    557,526                  
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (8,034,359)              (6,333,838)              
   รายไดเ้งินปันผล (74,956)                   (54,832)                   
   เงินสดรับดอกเบีย 17,779,727             14,041,695             
   เงินสดจ่ายดอกเบีย (8,729,185)              (6,807,295)              
   เงินสดรับเงินปันผล 74,956                    54,832                    
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (312,640)                 (351,195)                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 8,978,082               6,882,210               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -21,404,812 (1,546,724)              
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี (48,094,018)            (62,633,996)            
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,590,686               1,560,219               
   สินทรัพยอื์น 866,855                  (888,506)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

2556 2555
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 44,913,786             182,573,823           
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,340,166               (914,753)                 

    หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม (307,446)                 204,261                  
    ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืระยะสัน 15,500,700             (118,824,948)          
    สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (13,440)                   (1,760)                     
   หนี สินอืน (700,664)                 (211,094)                 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,669,895               6,198,732               
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือการลงทุน (17,255,481)            (6,127,403)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือการลงทุน 12,186,955             3,927,604               
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (106,343)                 (57,581)                   
เงินสดจ่ายจากการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,091)                     (8,249)                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,235                      6,159                      
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 40,400                    -                              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,137,325)              (2,259,470)              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืระยะยาว -                              (3,639,200)              
เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 1,243,000               1,243,000               
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,353,700)              (1,000,000)              
เงินปันผลจ่าย (1,237,859)              (400,484)                 
เงินสดรับจากการออกหุน้เพิมทุน 1,900,477               -                              
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 551,918                  (3,796,684)              
เงนิสดเพิมขึนสุทธิ 84,488                    142,578                  
เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,045,647               903,069                  
เงนิสด ณ วนัปลายปี 1,130,135               1,045,647               

-                              
ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงนิสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   การปรับมูลค่าสินทรัพยใ์หเ้ป็นราคาทีตีใหม่ 298,463                  -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกิน(ตํากวา่)ทุน
จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน การป้องกนั

ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุนใน จากการตีราคา ความเสียง รวมองคป์ระกอบอืน
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั หลกัทรัพยเ์ผือขาย สินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2555 1                        7,281,521          130,451             3,789                 -                        102,621             106,410               846,100             5,439,582          13,804,065        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (1,237,859)        (1,237,859)        
โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           137,900             (137,900)           -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        (406)                  -                        (102,621)           (103,027)              -                        2,740,499          2,637,472          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 1                        7,281,521          130,451             3,383                 -                        -                        3,383                   984,000             6,804,322          15,203,678        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2556 1                        7,281,521          130,451             3,383                 -                        -                        3,383                   984,000             6,804,322          15,203,678        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 4) -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                        (655,338)           (655,338)           
ออกหุน้สามญัเพิมทุน -                        910,191             990,287             -                        -                        -                        -                           -                        -                        1,900,478          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        2,350                 238,770             -                        241,120               -                        2,882,422          3,123,542          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 1                        8,191,712          1,120,738          5,733                 238,770             -                        244,503               984,000             9,031,406          19,572,360        

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

ทุนทีออกจาํหน่าย
และชาํระเตม็มูลค่าแลว้
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ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 6 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี ได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ.  และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึนเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที สนส. / เรือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงทีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที  ธนัวาคม  ซึ งเริมบงัคบัใชก้บังบการเงินทีเริมตน้ในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

ธนาคารฯไม่ได้นําเสนองบการเงินรวมของธนาคารฯและบริษัทย่อย (TISCO Securities Hong Kong 
Limited) เนืองจากธนาคารฯมีบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ งมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ 
และมีทีอยูต่ามทีจดทะเบียนอยูที่ / อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชัน 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ได้นาํเสนองบการเงินรวมไวแ้ลว้ ดงันันธนาคารฯจึงนาํเสนอเฉพาะงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

1.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
มาตรฐานการบญัชีทีเริมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีไม่ได้คิดค่าเสื อม

ราคาทีตีราคาใหม่ 
ฉบบัที 25 ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 
2552) การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  ไม่เกียวเนืองกบัธุรกิจของธนาคารฯ ทังนี  ธนาคารฯไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  เรืองภาษีเงินไดแ้ลว้ก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้
ข. มาตรฐานการบัญชีทีจะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบบัที  (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที  (ปรับปรุง ) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปลียนอัตราแลกเปลียน

ของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557
ฉบบัที  (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 
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  วนัทีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและ 

 การดาํเนินงานทียกเลิก 
1 มกราคม 2557

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557

ฉบบัที 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจาก 

 การรือถอน การบูรณะ และหนี สินทีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557

ฉบบัที 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557

ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557

ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557

ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557
ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557
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ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที   
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  ฉบบัที  
ฉบบัที  ฉบบัที  ฉบบัที  และฉบบัที  ทีไม่เกียวเนืองกบัธุรกิจของธนาคารฯ 

1.3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจากวิธีราคาทุน
เป็นวธีิมูลค่ายุติธรรม 
ในระหว่างปีปัจจุบนั ธนาคารฯไดเ้ปลียนแปลงวิธีการบญัชีในการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมเพือสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์ 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี    

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
งบแสดงฐานะการเงนิ   
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเพิมขึน 7,445 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 1,489 
กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิมขึน 5,956 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2556 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กาํไรหรือขาดทุน:  
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7,445 
ภาษีเงินไดเ้พิมขึน  1,489 
กาํไรสาํหรับปีเพิมขึน 5,956 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานเพิมขึน (บาท) 0.01 

ทังนี เนืองจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีมีต่องบการเงินสําหรับปี  และในอดีต
เป็นจาํนวนเงินทีไม่มีสาระสําคัญ ดังนั น ธนาคารฯจึงไม่ได้ปรับยอ้นหลังงบการเงินและไม่ได้แสดง             
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  มกราคม  เพือการเปรียบเทียบ 
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1.4 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเกียวกับการบันทึกบัญชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์จากวิธีราคาทุนเป็น
วธีิการตีราคาใหม่ 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  ธนาคารฯไดท้บทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่าทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคา           
ทีตีใหม่ ซึ งคือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัทีประเมิน 

 ในการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีนี  ธนาคารฯไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 
 ซึ งไม่กาํหนดใหต้อ้งนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชีก่อน ดงันันจึง
ใชว้ธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปลียนแปลงนี มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม  และงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ดงันี  

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัที  ธนัวาคม 2556 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิมขึน 298,4 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 59,6 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของเพิมขึน 238,770 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                

 ธนัวาคม 2556 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:  
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได ้ , 

ทังนี  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี 
หากไดมี้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีตังแต่ตน้ปี 
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. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
1..1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชือ 

ดอกเบียของเงินใหสิ้นเชือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซือ สัญญาเช่าการเงินและสินเชือจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบนัทึกรายได้ดอกเบี ยคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชือธุรกิจทีผิดนัด
ชาํระดอกเบี ยเกินกาํหนดหนึ งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชือประเภทอืนทีผิดนัดชาํระ
ดอกเบี ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระจะยกเลิกรายการดอกเบี ยค้างรับ           
ทีได้บนัทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนันออกจากบญัชี สําหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี ยรับ 
หลงัจากนันจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

ทังนี ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบียเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งอีกเมือธนาคารฯไดรั้บชาํระหนี ที
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 

ในกรณีทีดอกเบียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัวเงินหรือเงินให้สินเชือแลว้ ดอกเบียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลียเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือนัน 

ข) ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบี ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการ 

ง) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1..2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
ก) ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีทีดอกเบียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบียนันจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลีย
เท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัวเงินนัน 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซือ 

ธนาคารฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริมแรกทีเกิดขึนจาก           
การใหเ้ช่าซือสาํหรับสัญญาเช่าซือทีทาํขึนตังแต่วนัที  มกราคม 2550 โดยการปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบียตลอดอายุของสัญญาเช่า
ซือและสําหรับสัญญาเช่าซือทีทาํขึนก่อนวนัที  มกราคม 0 ธนาคารฯรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ทนัทีทีเกิดรายการ 

รายไดด้อกเบียจากการให้เช่าซือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือ 

1.. หลกัทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน 
ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชนโดยมี 
การกาํหนดวนัเวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินทีจ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์อโดยมี
สัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน”               
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  

ภายใตส้ัญญาซือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ งสามารถนาํหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซือคืนอีกทอดหนึงหรือขายหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนัได ้

ผลต่างระหวา่งราคาซือและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงซึ งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบียรับ 

1.. เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หกัดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ธนาคารฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากวา่มูลค่าตราสารหนี
ตามอตัราดอกเบี ยทีแท้จริง ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึ งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก          
ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ฉ) ธนาคารฯไม่ได้บนัทึกเงินลงทุนซึ งธนาคารฯรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี ทีมีการ
ปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา และถือหุ้นตังแต่ร้อยละ  เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน เนืองจากธนาคารฯ ต้องจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด  
ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอืนแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ซ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบ
กาํหนด และเงินลงทุนทัวไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ฌ) ธนาคารฯใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ญ) ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปอีกประเภทหนึง ธนาคารฯ
จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของเจา้ของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน 

ฎ) รายการซือขายเงินลงทุน ธนาคารฯบนัทึกตามเกณฑว์นัทีครบกาํหนดชาํระ (Settlement date) 
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1.. เงินลงทุนในลูกหนีทีรับซือหรือรับโอน 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอนซึ งถือเป็นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคา
ทุนทีจ่ายซือสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี ที รับซื อหรือรับโอนได้มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี  ธนาคารฯจะโอน                
เงินลงทุนในลูกหนี ดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจาก     
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี
ทีรับซือหรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  ธนาคารฯพิจารณาบนัทึก
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงิน
ใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  

1..6 เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี แสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทียงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชือแก่ลูกหนี   

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินทียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซึ งแสดงสุทธิจาก            
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือรอตดับญัชีและเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 

1..7 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี 
ก) ธนาคารฯบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และส่วนสูญเสียจาก              

การปรับโครงสร้างหนีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และ
ปรับปรุงเพิมดว้ยจาํนวนเงินเพิมเติมทีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์
และประเมินฐานะของลูกหนี จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี ยงและมูลค่า
หลกัประกนัประกอบ  

สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีจดัชันปกติและจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าซือทีจดัชันปกติและจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกนัสํารองในอตัราไม่ตํากวา่
ร้อยละ  และอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ  ของมูลหนีหลงัหกัหลกัประกนัไม่รวมดอกเบียคา้งรับ 
ตามลาํดบั 
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สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ด้อยคุณภาพทีจดัชันตํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี ดงักล่าวในอตัราร้อยละ  สําหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหนี ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บ
จากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือจดัชันปกติ จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี ตามสัญญา
เช่าซือดอ้ยคุณภาพ ธนาคารฯกนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มสินเชือ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 
ทังนี การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที  สิงหาคม 1  

ข) ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี อืนตังขึนโดยประมาณจากจาํนวนหนี ทีอาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนีไม่ได ้ซึ งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

ค) ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี เป็นหนี สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ และหนี สูญทีไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในรอบบญัชีทีไดรั้บคืน 

1..8 การปรับปรุงโครงสร้างหนีทีมีปัญหา 
ธนาคารฯบนัทึกรายการทีเกียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรื อง “การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมี
ปัญหา” โดยธนาคารฯบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียทีรับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 
ในกรณีที เป็นการปรับโครงสร้างหนี ทีธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงือนไขในการชําระหนี     
ธนาคารฯคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี หลังการปรับโครงสร้างหนี โดยคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับ
โครงสร้างหนี  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีอตัราตน้ทุนทางการเงินตํากว่าอตัราดอกเบียทีกาํหนดตาม
เงือนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อตัราดอกเบียทีกาํหนดตามเงือนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ งผลต่าง
ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของหนี กบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี  ณ วนัทีปรับโครงสร้างหนี จะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทังจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียทีเกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี โดยการยินยอมลดเงินต้น หรือดอกเบี ยทีบนัทึกในบญัชีหลังหักเงินสํารองทีกัน             
ไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการปรับโครงสร้างหนี  
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1.. ทรัพย์สินรอการขาย 
ทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทียึดคืนจากลูกหนี ตามสัญญาเงินให้สินเชือและสัญญาเช่าซือ           
ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี  มูลค่าของทรัพยสิ์นทียึด
คืนแสดงตามราคาทุน (ซึ งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัทีไดรั้บโอนแต่ไม่เกิน
ยอดหนี คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า           
มูลค่าทีจะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินทียึดหักด้วยประมาณการ
ค่าใชจ่้ายในการขาย และธนาคารฯบนัทึกสํารองเผือการลดมูลค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมเติม
ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 
ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก           
การจาํหน่ายรับรู้เมือมีการจาํหน่าย 

1..10 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
ธนาคารฯวดัมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนด้วยราคาทุนซึ งรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลังจากนั น ธนาคารฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ธนาคารฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีทีเกิดขึน 
ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจาก
บญัชี (ถา้มี) 

1..11 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อาคารชุดสํานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/
ราคาทีตีใหม่หกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
ธนาคารฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอาคารชุดสาํนกังานในราคาทุน ณ วนัทีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนัน
ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบันทึก
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี ธนาคารฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
ครั งคราวเพือมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 
ธนาคารฯบนัทึกส่วนต่างซึ งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี   
- ธนาคารฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯไดรั้บรู้ราคา
ทีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นี จะถูกรับรู้เป็น
รายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- ธนาคารฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาเพิมขึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนทีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในจํานวนทีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ัน และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสือมราคาทีคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์ตีราคาใหม่กบัค่าเสือมราคาทีคาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ัน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสือมราคาของอาคารชุดสํานกังานและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาทีตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสือมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สือสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ  ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีทีใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 2 ปี 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์  - , 5  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ธนาคารฯบนัทึกค่าเสือมราคาทีคาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี  

-  ค่าเสือมราคาของส่วนทีคาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสือมราคาของส่วนทีตีราคาเพิม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 

ธนาคารฯตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือธนาคารฯตดัรายการ
สินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

A 6 - 24



13 

.. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ธนาคารฯบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

ธนาคารฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอาย ุ          
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมือมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยน์ันเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ
วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ เพือใช้
ประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ งธนาคารฯตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ -  ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไม่มีสัญญาการใชสิ้ทธิ -  ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีทีใชง้าน 

1..1 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ธนาคารฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี สินนัน ซึ งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมือรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทีบนัทึกไวเ้กิดขึนจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 
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ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งหกัภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนันมาใชป้ระโยชน์ได ้ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการเป็นหนี สินภาษีเงินได ้

สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณขึนตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราทีคาด
ว่าจะตอ้งใช้ในปีทีธนาคารฯจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระหนี สินโดยใช้
อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช ้ณ สินรอบระยะเวลารายงาน 

ธนาคารฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีทีเกิดขึ น
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
ธนาคารฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

.. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี ซึ งแสดงว่าสินทรัพยข์อง
ธนาคารฯดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่า หรือเมือตอ้งทาํการประเมินการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยเ์ป็นรายปี ธนาคารฯจะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ทังนี  
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
นันมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯจะ
ลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1..1 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 
สิ นท รั พ ย์ท า ง ก า ร เ งิ นจ ะ ถู ก ตัดรา ย ก า รอ อก จา ก บัญชี เ มื อ สิ ท ธิ ตา ม สั ญญ า ที จะ ไ ด้ รั บ                  
กระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือธนาคารฯไดโ้อนความเสียงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของทีมีสาระสาํคญัทังหมดในสินทรัพยท์างการเงินนัน ถา้ธนาคารฯไม่ไดโ้อน
หรือไม่ไดค้งไวซึ้ งความเสียงและผลตอบแทนของเจา้ของทีมีสาระสําคญัทังหมดของสินทรัพยท์าง
การเงินนันและธนาคารฯยงัคงมีอาํนาจควบคุม ธนาคารฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนัน
ต่อไปตามขอบเขตของความเกียวขอ้งต่อเนืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน หนี สินทางการเงินจะถูกตดั
รายการออกจากบญัชี เมือหนี สินทางการเงินนันสินสุดลง เช่น  เมือภาระผกูพนัทีระบุในสัญญาได้
สินสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 
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.. เงินตราต่างประเทศ 
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของธนาคารฯ
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
กําไรและขาดทุนที เกิดจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน 

1..1  ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด
รายการ 
ส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายโบนสัของธนาคารฯเป็นโบนสัประจาํปีซึ งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบติังาน
ประจาํปีของพนกังานทีจ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ ธนาคารฯบนัทึก
ค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี เมือพนกังานไดรั้บสิทธิเนืองจากถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังาน
แลว้ ธนาคารฯบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุน้ถวัเฉลียรายวนัตังแต่วนัทีให้สิทธิจนถึงวนัสิน
รอบระยะเวลาทีรายงานเป็นเกณฑแ์ละจะรับรู้ค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนหรือลดลงตามการเปลียนแปลงของ
ราคาหุน้เพือสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของหนี สินโบนสัคา้งจ่าย ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานแต่ละ
ปี จนกวา่ธนาคารฯจะจ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิน 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินทีธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินทีธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 
ธนาคารฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน ๆ ซึ งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 
ธนาคารฯคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ งการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

.. ประมาณการหนีสิน 
ธนาคารฯจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดขึนแลว้ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

..1 ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเสียง 
การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที  เรือง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพนัธ์เพือค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กําไร (ขาดทุน)                  
จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณตามราคาตลาด หรือตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทีเป็นที
ยอมรับทัวไป กรณีทีไม่มีราคาตลาด 

ธนาคารฯบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดโดยใช ้ การบญัชี
ป้องกนัความเสียง ดงันี  

ณ วนัทีเริมทาํการป้องกนัความเสียง ธนาคารฯมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ งระบุถึงความสัมพนัธ์
ของตราสารป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียง รวมถึงวตัถุประสงค์ใน               
การบริหารความเสียงของกิจการและกลยทุธ์ในการป้องกนัความเสียง ธนาคารฯยงัไดจ้ดัทาํเอกสาร
การประเมินประสิทธิผลของตราสารทีใช้ในการป้องกันความเสี ยงว่ามีประสิทธิผลสูงในการ               
หักกลบกบัการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดทีเกิดจากรายการทีมีการป้องกนัความเสียงหรือไม่ 
โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัทีเริมทาํการป้องกนัความเสียงและทาํอยา่งต่อเนือง 
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ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีใชป้้องกนัความเสียงใน
กระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนทีไม่มีประสิทธิผล
ของตราสารป้องกนัความเสียงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสมทีรับรู้ในส่วน
ของเจ้าของจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีรายการทีมีการป้องกันความเสี ยงมี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมือตราสารป้องกนัความเสียงหมดอายหุรือไม่เขา้เงือนไขของการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียงอีก
ต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมทีไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

.. เครืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายการบริหารความเสียง 

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของธนาคารฯ ตามทีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  
เรือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสด 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุน เงินให้
สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม หนี สินตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ยืม 
ธนาคารฯมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสียงตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์นั ในขณะที
ทังสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั  

  ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกหกัดว้ยค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญตามความเสียงทีเกียวขอ้ง สําหรับเครืองมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วง
นํ าหนัก (Duration) น้อยกว่าหรือเท่ากบั  ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ สําหรับเครื องมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนัก
มากกวา่  ปีทีมีราคาซือขายในตลาดจะใชร้าคาซือขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมที
ดีทีสุด ส่วนกรณีทีไม่มีราคาซือขายในตลาดจะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดย
ใช้อตัราดอกเบียในตลาดทีใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนัสําหรับตราสารทีมีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึง
กนัในการประมาณมูลค่ายติุธรรม 
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ธนาคารฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี   

- สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั นหรือมีอตัรา
ดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 
และหนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี
ทีแสดงในงบการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือ
คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับกนัทัวไป หากกรณีไม่มีราคา
ตลาด 

- เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบียคา้งรับ ยกเวน้ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและเงินให้
สินเชือรายยอ่ยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ
ดอกเบียคา้งรับตามจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ เนืองจาก
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียลอยตวั สําหรับลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
และเงินให้สินเชือรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ย
สาํหรับการปล่อยสินเชือรายใหม่ในปัจจุบนั 

- ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั
สาํหรับเงินกูย้มืทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับทัวไป หากกรณีทีไม่มีราคาตลาด  

1.. การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงจํานวนสุทธิใน            
งบแสดงฐานะการเงินเมือมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนทีรับรู้ไวม้าหกักลบลบหนีกนั และ
ตังใจทีจะจ่ายชาํระจาํนวนทีรับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจทีจะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลา
เดียวกบัทีจ่ายชาํระหนี สิน 
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1.. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั มีดงันี  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน   
การพิจารณาว่าธนาคารฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชือแก่
ลูกหนี จากความเสี ยงด้านเครดิตทีอาจเกิดขึ น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ         
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากเงินให้สินเชือเมือลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี เงินตน้
และ/หรือดอกเบี ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัด
ชาํระหนี  และการใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลียนแปลงมูลค่าของหลกัประกนั
และสภาวะเศรษฐกิจ ซึ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั งนี การใช้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ ดังนัน            
การปรับปรุงค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอาจเกิดขึนไดใ้นอนาคต  

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ใน
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว 

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
ธนาคารฯจะตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายและเงินลงทุนทัวไป เมือมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน หรือเมือมี             
ขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  
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อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยใชว้ธีิพิจารณาจากรายได ้เนืองจากไม่
มีราคาในตลาดทีสามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานทีสําคญัทีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 3.9 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอาย ุ           
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอาย ุ         
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

ณ วนัสินปี  ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นี
ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ งการประเมินมูลค่าดงักล่าว
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี เมือมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ธนาคารฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัวคราวนัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จาํนวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว
อืนของพนักงาน 
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาวา่ ธนาคารฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
คดีฟ้องร้อง 
ธนาคารฯมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหนี สินดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

. ข้อมูลทัวไป 
. ข้อมูลธนาคารฯ 
 ธนาคารฯเป็นบริษทัมหาชน ซึ งจดัตังและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตังในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ ธนาคารฯไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย ์ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนอยู่ที เลขที 48/2 
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ ว ันที                     
 ธนัวาคม 6 ธนาคารฯมีสาขารวม  สาขาในประเทศไทย 

.2 ทุนเรือนหุ้น 
 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกียวกบั

เงินปันผลและบุริมสิทธิอืน ๆ ตามทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของธนาคารฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญัดว้ย 
แมธ้นาคารฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด ธนาคารฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราทีกาํหนดดงักล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีทีธนาคารฯ
ประกาศจ่ายเท่านันและไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีทีธนาคารฯมิไดป้ระกาศจ่าย และตังแต่
วนัที  มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

.3  สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 535 ธนาคารฯจะตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็นผลประโยชน์ที จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯ ตามมาตรา 9 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายให้กบักรรมการ
ซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของธนาคารฯดว้ย 
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. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั  
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบัธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมธนาคารฯ หรือ

ถูกควบคุมโดยธนาคารฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารฯ 
นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับธนาคารฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของธนาคารฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารฯ  

 ธนาคารฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ ง
เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 

. ข้อมูลเพิมเติม 
.1 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 6 5 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพือการฟื นฟฯู 3,120,483 800,000 3,920,483 3,394,365 230,000 3,624,365 
ธนาคารพาณิชย ์ 239,303 44,400,000 44,639,303 240,987 25,000,000 25,240,987 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 761 3,700,000 3,700,761 997 2,000,000 2,000,997 
สถาบนัการเงินอืน - 500,000 500,000 - 500,000 500,000 
 รวม 3,360,547 49,400,000 52,760,547 3,636,349 27,730,000 31,366,349 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - 25,397 25,397 - 8,789 8,789 
หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - (8,000) (8,000) - (5,000) (5,000) 
รวมในประเทศ 3,360,547 49,417,397 52,777,944 3,636,349 27,733,789 31,370,138 
ต่างประเทศ       
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  -  - - - 
 รวม  -  - - - 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - - - - - - 
รวมต่างประเทศ 7 - 7 - - - 
รวมในประเทศและต่างประเทศ 3,360,554 49,417,397 52,777,951 3,636,349 27,733,789 31,370,138 
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ธนาคารฯมีการทาํสัญญาซือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชนโดยหลกัทรัพย์
ภายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ งมีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์อโดยมีสญัญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซือคืนภาคเอกชน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 6 5 

ธนาคารพาณิชย ์ 47,800 25,000 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,000 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 6 5 

ธนาคารพาณิชย ์ 47,873 25,114 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 1,973 

3.2 ตราสารอนุพนัธ์ 

ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพือเป็นเครืองมือบริหารความเสียงทีเกียวเนืองกบั
เงินใหสิ้นเชือ ดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 

ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา 
อตัราแลกเปลียน - 310,945 3,315,434 14,882 - 3,063,160 
อตัราดอกเบีย 28,220 - 2,274,303 26,981 - 3,032,000 
รวม 28,220 310,945 5,589,737 41,863 - 6,095,160 

ทังนี  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทังหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3. เงินลงทุน 
.3. จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงนิลงทุนเผือขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ ,637,810 4,139,976 
ตราสารหนีภาคเอกชน 938,819 172,137 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 6,575,169 4,310,653 
ตราสารหนีทีจะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,000,000 - 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา 33,872 186,843 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (17,722) (20,797) 

รวมตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด 3,016,150 166,046 
เงนิลงทุนทัวไป - ราคาทุน   

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 483,874 483,874 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (45,829) (47,741) 

รวมเงนิลงทุนทัวไป 438,045 436,133 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 10,029,364 4,912,832 

3.3. จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 ไม่เกิน         
 ปี  -  ปี เกิน  ปี รวม 

ไม่เกิน         
 ปี  -  ปี เกิน  ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,435 203 - 5,638 ,6 3 - 4,139 
ตราสารหนีภาคเอกชน 31 907 - 938 143 30 - 173 
รวม 5,466 1,110 - 6,576 4,279 33 - 4,312 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
รวม 5,465 1,110 - 6,575 4,278 33 - 4,311 
ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 3,000 - 3,000 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา 32 2 - 34 129 58 - 187 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (18) - - (18) (16) (5) - (21) 
รวม 14 3,002 - 3,016 113 53 - 166 
รวมตราสารหนี 5,479 4,112 - 9,591 4,391 86 - 4,477 
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3.3. เงินลงทุนทีมีภาระผกูพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  
ประเภทเงินลงทุน   ภาระผกูพนั 

ตราสารหนีหลกัทรัพยรั์ฐบาล  2 คําประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนีหลกัทรัพยรั์ฐบาล ,758 - หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล 

 การหกับญัชี 

3.3. เงินลงทุนในบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  
   ค่าเผือ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผดินดัชาํระหนี  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 5 
   ค่าเผือ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผดินดัชาํระหนี  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

3.3. เงินลงทุนในหลกัทรัพยอื์นทีธนาคารฯถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 1 ขึนไปของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแลว้
ของนิติบุคคลนัน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   
 มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  มูลค่าสุทธิตาม จาํนวน  
 บญัชีของ เงินลงทุนที สัดส่วน บญัชีของ เงินลงทุนที สัดส่วน 

ชือหลกัทรัพย ์ เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน เงินลงทุน ยงัไม่ไดช้าํระ เงินลงทุน 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

กลุ่มการบริการ:       
บริษทั จิจิ เพรส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 814 300 10 814 300 10 
บริษทั เคไลน ์(ประเทศไทย) จาํกดั 37,335 - 10 37,335 - 10 
กลุ่มการพาณชิย์นําเข้าและส่งออก:       
บริษทั สินไทย เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 5,707 - 10 5,377 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิง จาํกดั 6,925 - 10 8,316 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี  จาํกดั 4,647 - 10 5,697 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,083 - 10 16,940 - 10 
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3.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ประเภทหลกัทรัพยที์ลงทุน สดัส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)   เงินปันผลรับสาํหรับปี 
ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ณ วนัที 31 ธนัวาคม ณ วนัที 31 ธนัวาคม สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

              
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อยทีธนาคารฯถือหุ้นโดยตรง:          
TISCO Securities Hong Kong 

Limited (อยูใ่นระหวา่งการ
ชาํระบญัชี) 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

- หุน้สามญั - 100 - 66 - - 

หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า     - (22) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      - 44 - - 

ในเดือนตุลาคม  ธนาคารฯไดรั้บเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong 
Limited เป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท 

3. เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ 
3..1 จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนี   
เงินใหสิ้นเชือ 80,126,779 65,762,530 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 226,283,511 195,394,831 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,033,508 667,368 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (26,394,058) (23,030,237) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสญัญาเช่าการเงิน (223,314) (128,046) 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  280,826,426 238,666,446 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 493,055 322,266 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (5,774,792) (4,687,644) 
หกั: ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  - (3) 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 275,544,689 234,301,065 
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3.. จาํแนกตามสกุลเงินและถินทีอยูข่องลูกหนี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 6 5 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 277,545,066 - 277,545,066 235,603,286 - 235,603,286 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 3,281,360 3,281,360 - 3,063,160 3,063,160 
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี สุทธิจาก

รายไดร้อตดับญัชี 277,545,066 3,281,360 280,826,426 235,603,286 3,063,160 238,666,446 

3.. จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชัน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 6 
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,441,228 71,195 23,157 2,795 - 1,538,375 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,468,365 538,751 140,002 39,767 16,035 39,202,920 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 11,749,451 152,775 25,901 10,997 11,912 11,951,036 
การสาธารณูปโภคและบริการ 31,235,584 630,004 97,881 78,089 1,777 32,043,335 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพือธุรกิจเช่าซือ 160,187,190 14,723,922 2,584,821 824,665 66,641 178,387,239 
สินเชือทะเบียนรถยนต ์ 12,707,215 948,514 188,453 27,427 822 13,872,431 
เพือทีอยูอ่าศยั 1,302,535 56,425 2,355 9,294 57,583 1,428,192 

อืนๆ 2,230,065 124,769 23,695 2,860 21,509 2,402,898 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  259,321,633 17,246,355 3,086,265 995,894 176,279 280,826,426 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 272,962 220,093 - - - 493,055 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี        

และดอกเบียคา้งรับ 259,594,595 17,466,448 3,086,265 995,894 176,279 281,319,481 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสยั  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,575,255 43,949 5,272 679 - 1,625,155 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 33,359,833 373,478 52,954 12,397 29,385 33,828,047 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 10,104,095 115,489 23,251 10,735 248,997 10,502,567 
การสาธารณูปโภคและบริการ 21,255,301 424,872 35,029 14,633 3,967 21,733,802 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพือธุรกิจเช่าซือ 142,042,315 10,431,471 1,632,472 426,854 29,087 154,562,199 
สินเชือทะเบียนรถยนต ์ 9,299,338 491,263 74,922 11,347 1,110 9,877,980 
เพือทีอยูอ่าศยั 1,329,435 20,509 18,981 3,808 82,862 1,455,595 

อืน ๆ 4,881,940 143,840 18,370 7,303 29,649 5,081,102 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  223,847,512 12,044,871 1,861,251 487,756 425,057 238,666,447 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 172,180 150,086 - - - 322,266 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี        

และดอกเบียคา้งรับ 224,019,692 12,194,957 1,861,251 487,756 425,057 238,988,713 
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3.5. จาํแนกตามประเภทการจดัชัน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 6 5 

 

เงินให้สินเชือ 
แก่ลูกหนี          

และดอกเบีย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิทีใชใ้น
การตังค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผือหนี                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 

เงินให้สินเชือ  
แก่ลูกหนี           

และดอกเบีย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิทีใชใ้น
การตังค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญ 
ค่าเผือหนี                    

สงสัยจะสูญ(1) (2) 
เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชันปกติ 259,595 235,950 3,259 224,020 203,954 2,752 
-  จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 17,466 17,189 1,121 12,195 11,873 1,024 
- จดัชันต ํากวา่มาตรฐาน 3,086 3,083 944 1,861 1,845 556 
- จดัชันสงสัย 996 988 279 488 477 136 
- จดัชันสงสัยจะสูญ 176 107 63 425 193 216 
เงินสาํรองส่วนเกิน - - 109 - - 4 

รวม 281,319 257,317 5,775 238,989 218,342 4,688 

(1) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีคาํนวณจากมูลหนีหลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนีเงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที 31 ธันวาคม 6 ธนาคารฯมีสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ทีสนส./ จาํนวน 2,345 ล้านบาท (ณ วันที  ธันวาคม 
5 จํานวน , ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนที เกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจาํนวน 2,236 ล้านบาท (ณ วันที   
ธันวาคม 5 จาํนวน , ล้านบาท) ไปเป็นสาํรองของลูกหนีรายตัว ซึงเมือรวมกับยอดเงินสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท.จาํนวน 3,430 ล้านบาท (ณ 
วันที   ธันวาคม 5 จํานวน , ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสํารองตามเกณฑ์ ธปท.ทังสินมีจาํนวน 5,666 ล้านบาท (ณ วันที  ธันวาคม 5 
จาํนวน , ล้านบาท)  

 อตัราทีใชใ้นการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (1) เงินใหสิ้นเชืออืน (2) 
 ณ วนัที  ธันวาคม ณ วนัที  ธันวาคม 
     

จดัชันปกติ 0.58 0.77 1 1 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4.67 6.56 2 2 
จดัชันตํากวา่มาตรฐาน 22.95 24.24 100 100 
จดัชันสงสัย 23.13 24.65 100 100 
จดัชันสงสัยจะสูญ 22.75 21.90 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลียทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนทีเกิน
กว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนีรายตัวแล้ว 

() อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขันตําของ ธปท. 

A 6 - 40



29 

3.. ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน 
ณ วนัที 1 ธนัวาคม  ธนาคารฯมีลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินรวม 200,883 
ลา้นบาท ( ธันวาคม : 173,087 ลา้นบาท) ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือสําหรับรถยนต ์          
และสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื องจกัรและอุปกรณ์เพือการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบียในอตัราร้อยละคงทีตามทีระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 1 ธนัวาคม  
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี ทีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญาเช่า 66,868 147,878 7,197 5,375 227,317 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (9,956) (14,426) (225) (1,604) (26,211) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (42) (181) - (1) (223) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 56,870 133,270 6,972 3,770 200,883 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ**     (2,658) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    198,225 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย 
** ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนีรายตัวแล้ว 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี               

แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี ทีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญาเช่า 57,781 128,361 6,419 3,501 196,062 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้* (8,851) (12,813) 118 (1,301) (22,847) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าการเงิน (2) (123) (2) (1) (128) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําที

ลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 48,928 115,425 6,535 2,199 173,087 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ**     (2,502) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    170,585 

*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย 
** ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ธปท. ไปเป็นสาํรองของ

ลูกหนีรายตัวแล้ว 
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3.. เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีระงบัการรับรู้รายได ้
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์ มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์
 ธปท.() ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของธนาคารฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
     

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีระงบัการรับรู้รายได(้1) 5,328 3,441 5,328 3,454 

()  คาํนวณจากยอดหนีเป็นรายบัญชี 
() หยดุรับรู้รายได้ดอกเบียค้างรับเมือลูกหนีผิดนัดชาํระดอกเบียเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

3.. รายไดด้อกเบียรอตดับญัชีซึ งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ณ วนัที  ธนัวาคม 
     

รายไดด้อกเบียรอตดับญัชี (1) 26,394 23,030 
(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบียรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินซึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย

ทางตรงทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ 

3.. การปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

ลูกหนี ทีไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี ทีปรับโครงสร้างหนีโดยการเปลียนแปลง             

เงือนไขการชาํระหนี  (ราย) 388 159 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี  (ลา้นบาท) 376 120 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี  (ลา้นบาท) 376 120 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุญัญาถวัเฉลียของการปรับโครงสร้างหนี  (ปี)   

ลูกหนี เช่าซือ 4 4 
ลูกหนี สินเชือเคหะ 2 3 
ลูกหนี ธุรกิจ - 2 
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ข้อมูลสําหรับปีสินสุดวนัที   ธันวาคม 6 และ 5 ที เกียวข้องกับลูกหนี ทีผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

รายไดด้อกเบียจากลูกหนี ทีปรับโครงสร้างหนี   38 53 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบียทีไดรั้บชาํระ 266 487 

ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  ธนาคารฯมียอดคงคา้งของลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี ทีมี
ปัญหาแลว้ดงันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี ทีมี                
การปรับโครงสร้างหนีแลว้                 1,099                                                                                                        665 1,135 735 

3. ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ / ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 
3.. ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชันของลูกหนี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
  กล่าวถึง ตํากวา่     
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,751,870 1,024,157 555,487 136,361 216,329 3,440 4,687,644 
หนีสงสยัจะสูญตังเพิม           

ในระหวา่งปี 507,879 97,320 1,018,024 2,597,723 147,951 105,511 4,474,408 
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า 
    ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - - - - 
หนี สูญตดับญัชี (216) (336) (629,593) (2,455,467) (301,648) - (3,387,260) 
ยอดปลายปี 3,259,533 1,121,141 943,918 278,617 62,632 108,951 5,774,792 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
  กล่าวถึง ตํากวา่     
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,279,654 188,048 378,456 54,094 194,848 3,863 4,098,963 
หนีสงสยัจะสูญตังเพิม (ลด) 

ในระหวา่งปี (527,337) 836,435 663,471 1,360,838 46,199 (10,058) 2,369,548 
โอนจากค่าเผือการลดมูลค่า 
    ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - - 9,635 9,635 
หนี สูญตดับญัชี (447) (326) (486,440) (1,278,571) (24,718) - (1,790,502) 
ยอดปลายปี 2,751,870 1,024,157 555,487 136,361 216,329 3,440 4,687,644 
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3..  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  

 กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชือ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,206,070 2,478,133 3,440 4,687,643 
หนีสงสัยจะสูญตังเพิมในระหวา่งปี 1,286,302 3,082,595 105,511 4,474,408 
หนี สูญตดับญัชี (473,859) (2,913,400) - (3,387,259) 
ยอดปลายปี 3,018,513 2,647,328 108,951 5,774,792 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  

 
กนัเงินสาํรอง 
เป็นรายลูกหนี  

กนัเงินสาํรอง 
เป็นกลุ่มสินเชือ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 1,852,247 2,242,853 3,863 4,098,963 
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) ในระหวา่งปี 461,050 1,918,556 (10,058) 2,369,548 
โอนจากค่าเผือการลดมลูค่า 
 ของทรัพยสิ์นรอการขาย - - 9,635 9,635 
หนี สูญตดับญัชี (107,227) (1,683,275) - (1,790,502) 
ยอดปลายปี 2,206,070 2,478,134 3,440 4,687,644 

3..3 เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   
เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี ทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 4,258 2,774 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 1,285 908 
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3. การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

 3..1 เงินลงทุนในบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผือขาดทุนทีบนัทึก 
 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ในบญัชีแลว้(1) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
       

ตราสารหนี  - หุน้กู(้2) 1 1 - - 1 1 
ตราสารทุน - หุน้สามญั(3) 6 6 - - 6 6 
 (1) ค่าเผือผลขาดทุนคาํนวณจากมูลค่าเงินลงทุนหักมูลค่าหลกัประกัน 
 (2) เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีออกโดยสถาบันการเงินซึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสังปิดกิจการเมือวันที 8 ธันวาคม 2540  
 (3)เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนทีเข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกียวกับการดาํเนินงานต่อเนืองหรือบริษัททีผิดนัดชาํระค่าดอกเบีย 

3..2 สินทรัพยจ์ดัชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที  ธันวาคม  และ  คุณภาพสินทรัพยข์องธนาคารฯจดัประเภทตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  (1)  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    

ณ วนัที  ธนัวาคม 

เงินลงทุนในลูกหนี                      
ทีรับโอนมา  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

รวม 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

           
ลูกหนีปกติ 307,922 251,348 - - - - - - 307,922 251,348 
ลูกหนีกล่าวถึงพิเศษ 17,246 12,045 - - - - - - 17,246 12,045 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 3,086 1,861 - - - - - - 3,086 1,861 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 996 488 - - - - - - 996 488 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 176 425 47 72 18 21 18 18 259 536 

   รวม 329,426 266,167 47 72 18 21 18 18 329,509 266,278 

(1)  มลูหนีจัดชันข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อืน และเงินให้สินเชือแก่สถาบันการเงิน (ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 
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3..3 สินทรัพยจ์ดัชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือทีกนั
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี  (Collective Approach) 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 
มูลหนี   

ณ วนัที  ธนัวาคม 

ยอดสุทธิทีใชใ้นการตัง         
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ()              

ณ วนัที  ธนัวาคม 

อตัราทีใชใ้นการตัง                           
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ()                             

ณ วนัที  ธนัวาคม 

 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ()                  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
         

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนีจดัชันปกติ 180,736 159,472 180,736 159,472 0.58 . 1,049 1,227 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงพิเศษ 15,660 10,939 15,660 10,939 4.67 . 732 717 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 2,777 1,707 2,777 1,707 22.95 . 637 414 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 922 452 922 452 23.13 . 213 111 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 69 38 69 38 22.75 . 16 9 
รวม 200,164 172,608 200,164 172,608   2,647 2,478 
(1) ธนาคารฯไม่ได้นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนีเงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลกูหนีตามสัญญาเช่าซือ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลียทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรอง

ขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนีรายตัวแล้ว 
() ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนี            

รายตัวแล้ว 

 3..4 ลูกหนี ทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 
จาํนวนรายลูกหนี   

ณ วนัที  ธนัวาคม 
มูลหนี   

ณ วนัที  ธนัวาคม 
หลกัประกนั  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
ทีบนัทึกในบญัชีแลว้                             
ณ วนัที  ธนัวาคม 

         
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

1.  บริษทัจดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - - - - - - 

2.  บริษทัอืนทีมิใช่บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แตมี่ผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียน 

 ทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ - 2 - 250 - 142 - 132 

.  บริษทัจดทะเบียนทีอยูร่ะหวา่ง
การฟื นฟูการดาํเนินงาน - - - - - - - - 

.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนี
หรือผิดนดัชาํระหนี  - - - - - - - - 

.  บริษทัทีรายงานผูส้อบบญัชีระบุ
วา่มีปัญหาเกียวกบัความดาํรงอยู่
ของกิจการ - - - - - - - - 

รวม - 2 - 250 - 142 - 132 
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3. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

ทรัพย์สินทีได้จากการชําระหนี    
   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก   
         ยอดตน้ปี 239,700 239,700 
         จาํหน่าย (236,296) - 
         ยอดปลายปี 3,404 239,700 
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   
         ยอดตน้ปี 25,453 37,551 
         เพิมขึน 48,272 - 
         จาํหน่าย - (12,098) 
         ยอดปลายปี 73,725 25,453 
   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 77,129 265,153 
   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 19,27 30,335 
     เพิมขึน 4,056,464 2,646,264 
     จาํหน่าย (4,019,775) (2,657,324) 
     ยอดปลายปี 55,963 19,275 
   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 133,092 284,428 
   หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,187 49,850 
     เพิมขึน  1,268 
     ลดลง () (32,931) 
     ยอดปลายปี 18,169 18,187 
   รวมทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 114,923 266,241 
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3.9 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที  ธนัวาคม  และ 2555 แสดงไดด้งันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 63,139 - 
โอนเปลียนประเภทสินทรัพย ์ (49,655) 67,215 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 7,445 - 
อืนๆ (4,862) (4,076) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี ,067 63,139 

 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสาํนกังานใหเ้ช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ สินปี โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณา
จากรายได ้(Income Approach) วิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้เป็นกระแสเงินสด (discounted cash 
flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ ข้อสมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราการใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation rate) 
อตัราคิดลด (discount rate) อตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า และรายการอืนทีเกียวขอ้ง  
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3.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      (หน่วย: พนับาท) 

 

สินทรัพยซึ์ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาทีตีใหม ่ สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง ทีดิน 

อาคารและ
อาคารชุด

สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง 

เครืองตกแต่ง
ติดตัง

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:       
ณ วนัที 1 มกราคม  - 17,509 1,035,384 548,776 55,574 1,657,243 
ซือเพิม/โอนเขา้ - - 31,763 25,913 - 57,676 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (150,117) (8,955) (4,346) (163,418) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  - 17,509 917,030 565,734 51,228 1,551,501 
ซือเพิม/โอนเขา้ 482,355 - 42,770 43,641 19,931 588,697 
โอนค่าเสือมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ส่วนเพิมจากการตีราคา ,463 - - - - 298,463 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (516,651) (1,709) (7,468) (525,828) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  557,220 17,509 443,149 607,666 63,691 1,689,235 
ค่าเสือมราคาสะสม:   
ณ วนัที 1 มกราคม  - - 571,400 482,016 35,841 1,089,257 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 64,379 41,324 6,443 112,146 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/  

ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (79,398) (8,354) (4,346) (92,098) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  - - 556,381 514,986 37,938 1,109,305 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 59,667 35,594 8,009 103,270 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีโอนเขา้ 223,598 - - - - 223,598 
โอนค่าเสือมสะสมมาหกักบัราคาทุน (223,598) - - - - (223,598) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ 
 ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (256,551) (1,692) (7,468) (265,711) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  - - 359,497 548,888 38,479 946,864 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:   
ณ วนัที  ธนัวาคม  - 17,509 360,649 50,748 13,290 442,196 
ณ วนัที  ธนัวาคม 255 557,220 17,509 83,652 58,778 25,212 ,371 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม:      
255      112,146 
255      103,270 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  ธนาคารฯไดท้บทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกมูลค่าทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคา           
ทีตีใหม่ ซึ งคือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัทีประเมิน ธนาคารฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุดสํานักงานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวนัที   พฤศจิกายน 2556 โดยใช้วิธีรายได ้
(Income Approach) การเปลียนนโยบายการบนัทึกมูลค่าอาคารชุดสาํนกังานนี ไดใ้ชว้ิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 
ค่าเสือมราคาของอาคารชุดสาํนกังานของปี  จึงคิดจากวธีิราคาทุน และจะเริมคิดจากราคาทีตีใหม่ตังแต่
ตน้ปี  ทังนี  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกาํไร
สุทธิสาํหรับปี หากไดมี้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีตังแต่ตน้ปี 
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หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานักงานดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที             
31 ธนัวาคม 2556 จะเป็นดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม 258,757 

3.1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที  ธนัวาคม :  
ราคาทุน 382,876 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (343,055) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 39,821 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม :  
ราคาทุน 377,785 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (313,147) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 64,638 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ  
แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 64,638 100,304 
ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5,091 8,154 
ค่าตดัจาํหน่าย (29,908) (43,820) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 39,821 64,638 
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3.12 สินทรัพย์อืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

ภาษีมลูค่าเพิมสุทธิ 413,971 1,415,594 
ดอกเบียคา้งรับ 53,518 31,867 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 50,310 62,580 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน - 346,990 
เงินมดัจาํ 36,120 32,210 
ลกูหนี อืน 587,580 588,435 
สินทรัพยอื์นๆ  464,669 144,205 
รวมสินทรัพยอื์น 1,606,168 2,621,881 

3.3 เงินรับฝาก 
 3.3.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

เงินรับฝาก   
จ่ายคืนเมือทวงถาม 2,716,643 3,572,743 
ออมทรัพย ์ 40,751,442 28,140,151 
จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 12,917,074 14,063,664 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 20,938,222 1,153,580 
  - เกิน 1 ปี 201,249 167,791 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 188,022,865 173,535,780 
รวม 265,547,495 220,633,709 
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3.3. จาํแนกตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

ไม่เกิน 1 ปี * 265,059,553 220,402,114 
เกิน 1 ปี 487,942 231,595 
รวมเงินรับฝาก 265,547,495 220,633,709 

* รวมสัญญาทีครบกาํหนดแล้ว   

3.13.3 ณ วนัที  ธนัวาคม 255 และ  เงินฝากทังจาํนวนเป็นเงินฝากทีเป็นเงินบาทของผูฝ้ากทีมีถินฐาน
อยูใ่นประเทศ 

3.4 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีสิน)  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ     
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุน 

เพือการฟื นฟูฯ - 26,118 26,118 - 28,857 28,857 
ธนาคารพาณิชย ์ 98,795 - 98,795 , - 210,504 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 532,520 532,520 - 1,915,131 1,915,131 
สถาบนัการเงินอืน 3,012,474 8,613,487 11,625,961 964,380 6,824,356 7,788,736 
รวม 3,111,269 9,172,125 12,283,394 1,174,884 8,768,344 9,943,228 

3.5 ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงินกูย้ืมในประเทศ   
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 8,243,000 8,243,000 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 28,566,000 5,828,200 
ตัวแลกเงิน 145,822 7,493,622 
ตัวสญัญาใชเ้งิน 797 797 
รวม 36,955,619 21,565,619 
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3.5. หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 2556 และ  ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะยาวดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี  

ช่วงเวลา 
ทีออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ทีตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

ปีทีครบ
กาํหนด อตัราดอกเบีย 

   (บาท)     
 (หน่วย) (หน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี  2 ลา้น 2 ลา้น , 2, 2, ปี 62 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี ระยะเวลา

ตังแต่ปีที 1 ถึง ปีที 3, ร้อยละ 6. ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปีที 7 และร้อยละ 
6. ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึง ปีที 10 

ปี  2 ลา้น 2 ลา้น , 2,000 2,000 ปี 62 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี ระยะเวลา
ตังแต่ปีที 1 ถึง ปีที 3, ร้อยละ 5.5 ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปีที 7 และร้อยละ 
6. ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึง ปีที 10 

ปี   ลา้น  ลา้น , 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ . ต่อปี  
ปี   ลา้น  ลา้น , 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.80 ต่อปี  
ปี 5  ลา้น  ลา้น , 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.85 ต่อปี  
ปี 5 1,243,000  1,243,000  , 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.60 ต่อปี  
รวม    8,243 8,243   

3.5. หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที  ธนัวาคม 2556 และ  ธนาคารฯมีหุน้กูร้ะยะสันไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี  

ช่วงเวลาที
ออกหุน้กู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ทีตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                              
ณ วนัที  ธนัวาคม 

ปีทีครบ
กาํหนด อตัราดอกเบีย 

   (บาท)     
 (หน่วย) (หน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 5 - 4,324,300  1,000 - 4,324 ปี 6 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี 5 - 1 ลา้น 1,000 - 1,000 ปี 6 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี 5 - , 1,000 - 504 ปี 6 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.50 ต่อปี 
ปี 6 16,166,000 - 1,000 16,166 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  2.80 - 3.15 ต่อปี 
ปี 6 3,000,000 - 1,000 3,000 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี 6 3,500,000 - 1,000 3,500 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.15 ต่อปี 
ปี 6 3,000,000 - 1,000 3,000 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.10 ต่อปี 
ปี 6 2,600,000 - 1,000 2,600 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.05 ต่อปี 
ปี 6 300,000 - 1,000 300 - ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ  3.10 ต่อปี 
รวม    28,566 5,828   

3.5. ตัวแลกเงิน 
ตัวแลกเงินประกอบดว้ยตัวแลกเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวัซึ งทยอยครบ
กาํหนดชําระในปี 2556 ถึงปี 2558 โดยตัวแลกเงินทีมีอัตราดอกเบี ยคงทีมีอตัราดอกเบี ยอยู่ใน
ระหวา่งอตัราร้อยละ 2.50 ถึง 4.25 ต่อปี 
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3.6 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานและ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 255 และ 255 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานตน้ปี 98,534 83,767 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 8,467 10,114 
ตน้ทุนดอกเบีย 3,465 3,506 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (3,055) (1,760) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,526) 2,907 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานปลายปี 100,885 98,534 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน 43,668 33,152 
รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี ,553 131,686 

 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุด
วนัที  ธนัวาคม  และ  สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 13,821 25,081 
ตน้ทุนดอกเบีย 4,390 3,943 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 14,622 - 
รวมผลประโยชน์พนกังาน 32,833 29,024 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของธนาคารฯทีรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน และรับรู้เป็นส่วนหนึงของกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวนประมาณ 
 ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2556 2555 
อตัราคิดลด . - . 3.09 - 4.20 
อตัราการขึนเงินเดือนเฉลีย . 4.39 
อตัราเงินเฟ้อเฉลีย . 3.50 
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3.7  หนีสินอืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษีอืน ๆ คา้งจ่าย 204,714 228,263 
ค่าเบียประกนัภยัคา้งจ่าย 809,500 864,254 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 967,917 532,813 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,406,311 1,336,525 
บญัชีพกัเจา้หนี  583,942 567,035 
หนี สินอืน ๆ  193,050 197,372 
รวมหนี สินอืน 4,165,434 3,726,262 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ งเป็นโบนสัสําหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึงของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุ้นของบริษทัใหญ่สําหรับพนกังานทีการปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพือเพิม
แรงจูงใจในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัส
ประจาํปีบางส่วนทีพนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนันจะมีการกนัส่วนไวเ้พือจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปี
ข้างหน้า ทั งนี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายเป็นเงินสดโดยคาํนวณจากราคาหุ้นถัวเฉลียรายวนั
ระยะเวลา 5 ปีจากวนัทีให้สิทธิจนถึงวนัทีจ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทังนี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 255 และ  
ธนาคารฯมียอดคงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวทีให้สิทธิแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
 ลา้นบาท และ 103 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.8 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
จนถึงวนัที  ธนัวาคม  และ  ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เป็นจาํนวน 627,952,146 หุน้  

 ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิทียงัไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพมี
จาํนวน  หุ้น อยา่งไรก็ตาม ตังแต่วนัที  มิถุนายน  ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ เท่าเทียมผูถื้อหุ้นสามญั
ทุกประการ 
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3.9 เงินกองทุนทีต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายไดต้ามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารฯดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์สียง
ตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สําหรับสินเชือเช่าซือราย
ยอ่ย สินเชือธุรกิจรายใหญ่ ฐานะทีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์น 

 สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที  ธนัวาคม  และ 5 นัน ธนาคารฯไดมี้การจดัสรรเงินสํารองส่วนเกิน
จากการจดัชันเพือเป็นส่วนหนึงของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนีทังหมดจะถูกจดัสรรตามสัดส่วนเขา้
เป็นเงินกองทุนชันที  และเงินกองทุนชันที  ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 เงินกองทุนทีตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 

  2555 (1) 
เงนิกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 8,191,712 7,281,522 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,120,738 130,451 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 846,100 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 7,943,322 6,089,582 
หกั: เงินสาํรองส่วนขาดตามวธีิ IRB (620,222) (279,825) 
รวมเงนิกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 17,619,550 14,067,830 
เงนิกองทุนชันที  ทีเป็นตราสารทางการเงนิ   
ทุนทีออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล        - - 
รวมเงนิกองทุนชันที 1 17,619,550 14,067,830 
เงนิกองทุนชันที    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 7,518,700 6,858,434 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชันปกติ 608,075 490,337 
หกั:   เงินสาํรองส่วนขาดตามวธีิ IRB - (279,825) 
รวมเงนิกองทุนชันที 2 8,126,775 7,068,946 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทังสิน 25,746,325 21,136,776 
 (1) เงินกองทุนตามกฎหมาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คาํนวณตามหลกัเกณฑ์ Basel II 
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           (หน่วย: ร้อยละ) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
  (1) 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารฯ 
กฎหมาย
กาํหนด ธนาคารฯ 

กฎหมาย
กาํหนด 

เงินกองทุนชันที  ทีเป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สียง 9.15 4.50 - - 
เงินกองทุนชันที  ต่อสินทรัพยเ์สียง 9.15 6.00 8.51 4.25 
เงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพยเ์สียง 13.37 8.50  12.79 8.50 
(1)  อัตราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คาํนวณตามหลกัเกณฑ์ Basel II 

 เพือเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. / เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการดาํรง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯได้เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน ณ วนัที           
 มิถุนายน  ไวใ้น website ของธนาคารฯเมือวนัที 29 ตุลาคม  แลว้ 

3.20 ส่วนเกนิทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,229 4,736 
มลูค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงเพิมขึน (ลดลง) ระหวา่งปี 2,937 (507) 

 7,166 4,229 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,433) (846) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,733 3,383 

3.1 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานักงาน ส่วนเกินทุน             

จากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานทีเหลืออยู่ของ
อาคารและ บนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
ยอดคงเหลือตน้ปี - 
บวก: ตีราคาใหม่ 298,463 
 298,463 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (59,693) 
ยอดคงเหลือปลายปี 238,770 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.22 รายได้ดอกเบีย 
 รายไดด้อกเบียในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 910,446 662,079 
เงินลงทุนในตราสารหนี  215,356 174,548 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  5,797,993 4,404,475 
การใหเ้ช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน 10,995,496 8,964,479 
รวมรายไดด้อกเบีย 17,919,291 14,205,581 

3.23 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย  
 ค่าใชจ่้ายดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

เงินรับฝาก 7,362,433 3,403,625 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 299,789 368,816 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,254,479 718,198 
ตราสารหนี ทีออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 433,678 365,272 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 354,475 182,529 

เงินกูย้มื 180,078 2,833,303 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9,884,932 7,871,743 
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3.24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม   

และ  ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   
- การรับรอง รับอาวลั และการคําประกนั 10,498 13,288 
-   การบริการการประกนัภยั 2,605,753 1,918,332 
-    การจดัการกองทุน ,133 - 
-    การใหบ้ริการทีปรึกษาทางการเงิน 3,000 3,500 
- อืนๆ 650,029 560,419 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,294,413 2,495,539 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (77,481) (73,367) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,216,932 2,422,172 

3.25 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุด

วนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลียน (7,492) (10,449) 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบีย 11,039 39,789 
- ตราสารหนี  13,416 15,946 

กาํไรจากการป้องกนัความเสียง - 100,761 
รวม 16,963 146,047 
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3.26 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ  

ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

กาํไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผือขาย 512 ,512 
- ตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด 155 449 
- เงินลงทุนทัวไป 39,570 49,287 

รวม 40,237 51,248 
โอนกลบัขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า    

- เงินลงทุนทัวไป 1,912 69,640 
- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 480 (2,955) 

รวม 2,392 66,685 
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย (4,037) - 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 38,592 117,933 

3.27 หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ นสุดว ันที                      

 ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,000 5,000 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา (3,075) 2,850 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  3,641,701 1,556,432 
รวม 3,641,626 1,564,282 
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3.28 รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 
 รายได้จากการดาํเนินงานอืนๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ 

 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 4,789 48,353 
รายไดเ้งินปันผล 74,956 54,832 
อืนๆ 28,833 29,153 
รวม 108,578 132,338 

3.29 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 
 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ 

 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 44,293 40,653 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 29,908 43,820 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัลูกหนีดาํเนินคดี 175,484 142,846 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 78,740 68,743 
อืนๆ 194,765 195,456 
รวม 523,190 491,518 
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3.30 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องธนาคารฯสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 703,516 ,653 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 933 1,159 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัวคราว 12,445 178,965 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 716,894 788,777 

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 
 ธนัวาคม  และ  สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง (เพิมขึน) (587) 101 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (59,693) - 
การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด - 25,656 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,305) 4,131 
ภาษีเงินไดที้บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (61,585) 29,888 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้
สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  สามารถแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
  255 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,594,095 3,545,800 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ  ร้อยละ  
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี ,819 ,534 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 933 ,159 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมาเสีย

ภาษี และค่าใชจ่้ายสุทธิทีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (2,858) (183) 
ผลกระทบของอตัราภาษีทีใชบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (27,733) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 716,894 788,777 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียด
ดงันี  
  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์หนี สิน
ภาษีเงินไดที้แสดงในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที           
 ธนัวาคม  

     
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  21,796 688 21,108 688 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 26,928 28,313 (1,385) (12,767) 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 3,634 3,637 (3) (6,333) 
ดอกเบียรับทีหยดุรับรู้รายได ้ 25,773 17,536 8,237 (7,228) 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์ 6,812 9,309 (2,497) (1,779) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 25,479 15,034 10,445 6,566 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,489) - (1,489) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (59,693) - - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า 
 เงินลงทุน (1,433) (845) - - 
กาํไรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจาก         

ตราสารอนุพนัธ์ (5,858) (5,610) (248) (3,958) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึน                   

เมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดัจ่าย (522,672) (403,876) (118,796) (165,620) 
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหนา้ 134,183 60,671 73,512 (22,064) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 114,657 138,587 (23,930) 18,762 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,910 26,337 3,877 5,322 
อืนๆ 83,253 64,529 18,724 9,446 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  (119,720) (45,690) (12,445) (178,965) 
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3.31 องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 255 255 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย:   

กาํไรทีเกิดขึนระหวา่งปี 3,448 1,005 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไรทีรวมอยูใ่น                    

กาํไรหรือขาดทุน (511) (1,512) 
 2,937 (507) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ ,463 - 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 
 หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526 (20,655) 
การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด: 

  

ขาดทุนทีเกิดขึนระหวา่งปี - (36,288) 
บวก: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร                                       

ทีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน - (91,989) 
 - (128,277) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 307,926 (149,439) 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ (61,585) 29,888 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสุทธิ 246,341 (119,551) 
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3.32 ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ           
วดัมลูค่าเงินลงทุน
ในหลทัรัพยเ์ผือขาย 2,937 (587) 2,350 (507) 101 (406) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
สินทรัพย ์ ,463 (59,693) 238,770 - - - 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,526 (1,305) 5,221 (20,655) 4,131 (16,524) 

การป้องกนัความเสียงใน
กระแสเงินสด - - - (128,277) 25,656 (102,621) 

 307,926 (61,585) 246,341 (149,439) 29,888 (119,551) 

3.33 กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิทีออกอยู่ในระหว่างปี ทังนี               
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  255 
กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคารฯ (พนับาท) 2,877,201 2,757,023 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 782,514 728,152 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท/หุน้) 3.68 3.79 
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3.34 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที           
 มกราคม 

 เพิมขึน ลดลง 

ณ วนัที           
31 ธนัวาคม 

 
ยอดคงค้าง      
บริษัทใหญ่ 
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    

เงินรับฝาก 565,745 1,939,254 (1,995,216) 509,783 
ดอกเบียคา้งจ่าย 239 801 (751) 289 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,237,656 655,248 (1,237,656) 655,248 
หนี สินอืน 87,293 73,003 (86,611) 73,685 

บริษัททีเกียวข้องกนั (เกียวข้องโดยมผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั)     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 495,000 1,000 (1,000) 495,000 
สินทรัพยอื์น:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 189 629 (224) 594 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั 15,407 13,184 (18,862) 9,729 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  60 - (60) - 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชันเทคโนโลย ีจาํกดั  - ,000 - 30,000 
เงินรับฝาก:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  13,504 13,748 (7,294) 19,958 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชันเทคโนโลย ีจาํกดั  76,008 102,141 (48,844) 129,305 
   บริษทั ไพรมสั ลีสซิง จาํกดั  32,841 - - 32,841 
   บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิง จาํกดั  964 1,169 (709) 1,424 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  13,544 24,612 - 38,156 
   บริษทัหลกัทรัพยที์ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั 99,806 144,885 (74,040) 170,651 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั 7,959 1,080 (4,994) 4,045 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - 1,377 (797) 580 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน):     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 858,423 639,497 (653,773) 844,147 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  31,717 43,829 (9,025) 66,521 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที           
 มกราคม 

 เพิมขึน ลดลง 

ณ วนัที           
31 ธนัวาคม 

 
ยอดคงค้าง    
ดอกเบียคา้งจ่าย:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 476 415 (246) 645 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั  13 318 (275) 56 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชันเทคโนโลย ีจาํกดั  112 599 (565) 146 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั - 24 (24) - 
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  -  () - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั  23 181 (32) 172 
หนี สินอืน:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 4,305 36,855 (4,320) 36,840 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั - 134 (134) - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 3,031 2,409 (3,480) 1,960 
   บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั - ,171 (423) 748 

(หน่วย: พนับาท) 
 
 

 2556 2555 เงือนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 
รายการทีเกดิขึนในระหว่างปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  
บริษทัใหญ่    
     ค่าใชจ่้ายการบริหารความเสียงและการเงิน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและ                 
งานดา้นธุรการ 

1,042,666 1,025,415 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ดอกเบียจ่าย 23,700 17,313 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
     ค่าใชจ่้ายอืน 9,263 8,737 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
บริษทัทีเกียวข้องกนั     
     ดอกเบียรับ 19,799 3,759 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
     รายไดค้่าบริการเกียวกบัเงินให้สินเชือ 10,320 6,588 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
     รายไดอื้น 4,455 2,990 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
     ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินให้สินเชือ 59,960 4,305 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 
     ค่าใชจ่้ายค่าบริการทีปรึกษาเกียวกบั 
 การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

250,000 230,000 คาํนวณจากค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 44,071 29,093 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอืน 
     ดอกเบียจ่าย 22,930 7,364 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
     ค่าใชจ่้ายอืน 10,373 7,625 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
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เงินใหสิ้นเชือแก่พนกังานระดบัชันบริหาร ตังแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2556 2555 
เงินใหสิ้นเชือ(1) 7,568 ,082 
(1) รวมเงินให้สินเชือสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชือทัวไป 

รายการหนี สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2556 2555 
เงินรับฝาก 84,899 79,348 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  และ 2555 ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน
ทีจ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหว่างปี และผลประโยชน์อืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสัน   
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 16 15 
รวม 165 144 

 

A 6 - 68



57 

3.35 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของธนาคารฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทังนี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
ธนาคารฯคือประธานคณะกรรมการบริหาร 

เพือวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน ธนาคารฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ธนาคารฯมีส่วนงานทีรายงานทังสิน  ประเภท ดงันี  

.  สินเชือรายย่อย เป็นการให้สินเชือแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยทีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใหสิ้นเชือเพือการอุปโภคบริโภคเป็นหลกั 

.  สินเชือธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชือและบริการทีเกียวขอ้งให้แก่กลุ่ม
ลูกคา้ทีเป็นบริษทัหรือกลุ่มองคก์รธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพือนาํไปใช้ในวตัถุประสงคด์า้น
การพาณิชยต่์างๆ และการใหบ้ริการทีเกียวขอ้ง 

.  บริหารเงินและอืนๆ เป็นส่วนงานทีทาํหนา้ทีบริหารสินทรัพยแ์ละหนี สินของธนาคารและส่วนงานอืนๆ  

ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ธนาคารฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ งวดัมูลค่า
ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนตามฐานสินเชือและรายได้ดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน
ดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานดา้นภาษีเงินไดข้องทังกลุ่ม ดงันัน ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มี
การปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของธนาคารฯ สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  
และ  มีดงัต่อไปนี  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
 
 

 
 

สินเชือ         
รายยอ่ย 

สินเชือ 
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอืนๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม        
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,683 2,017 716 12,416 - 12,416 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,433 1,433 (1,433) - 
รวมรายได้ 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 
ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบียสุทธิ 5,539 1,875 620 8,034 - 8,034 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 3,080 145 (8) 3,217 - 3,217 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 1,064 (3) 1,537 2,598 (1,433) 1,165 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,683 2,017 2,149 13,849 (1,433) 12,416 
       
ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (260) (33) (501) (794) - (794) 
ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอืนๆ (4,205) (652) (962) (5,819) 1,433 (4,386) 
หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (3,246) (861) 465 (3,642) - (3,642) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (7,711) (1,546) (998) (10,255) 1,433 (8,822) 
       
กาํไรตามส่วนงาน 1,972 471 1,151 3,594 - 3,594 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (717) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี      2,877 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   สินเชือ สินเชือ บริหารเงิน รวม 
   รายยอ่ย ธุรกิจ และอืนๆ ส่วนงาน 
ณ วันที  ธันวาคม        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   207,720 73,130 61,180 342,030 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   20 3 719 742 

A 6 - 70



59 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สินเชือ        
รายยอ่ย 

สินเชือ
ธุรกิจ 

บริหารเงิน      
และอืนๆ 

รวม         
ส่วนงาน 

รายการ
ปรับปรุง
และตดั
รายการ

ระหวา่งกนั งบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555       
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,526 1,658 462 10,646 - 10,646 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 1,603 1,603 (1,603) - 
รวมรายได้ 8,526 1,658 2,065 12,249 (1,603) 10,646 
ผลการดาํเนินงาน:       
รายไดด้อกเบียสุทธิ 4,599 1,544 191 6,334 - 6,334 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ            

บริการสุทธิ 2,334 99 (11) 2,422 - 2,422 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 1,593 15 1,885 3,493 (1,603) 1,890 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 8,526 1,658 2,065 12,249 (1,603) 10,646 
       
ค่าเสือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี (234) (27) (503) (764) - (764) 
ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอืนๆ (4,622) (624) (1,129) (6,375) 1,603 (4,772) 
หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (1,504) (230) 170 (1,564) - (1,564) 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน (6,360) (881) (1,462) (8,703) 1,603 (7,100) 
       
กาํไรตามส่วนงาน 2,166 777 603 3,546 - 3,546 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (789) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี      2,757 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   สินเชือ สินเชือ บริหารเงิน รวม 
   รายยอ่ย ธุรกิจ และอืนๆ ส่วนงาน 
ณ วันที  ธันวาคม        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน   178,756 59,974 36,394 275,124 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ   61 3 329 393 

3.36 กองทุนสํารองเลียงชีพ 
 ธนาคารฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 53 ธนาคารฯและพนกังานจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ            
5-10 ของเงินเดือน ทังนี ขึนอยู่กบัจาํนวนปีทีทาํงาน กองทุนสํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ดงักล่าว ในระหวา่งปี  และ  ธนาคารฯไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท และ 
55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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3.37 ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
 3.7. การรับอาวลั การคําประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   

การรับอาวลัตัวเงิน 42,552 155,388 
การคําประกนัอืน 753,815 722,348 
วงเงินเบิกเกินบญัชีทีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 54,041 47,905 
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (หมายเหตุฯ ขอ้ .8.5) 2,274,303 3,032,000 
สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ขอ้ .8.5) 3,315,434 3,063,160 
 6,440,145 7,020,801 

3.37.2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที 1 ธันวาคม  และ  มีคดีซึ งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 356 ลา้นบาท และ 165 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งผลของคดียงัไม่เป็นทีสินสุด ฝ่ายบริหารของ
ธนาคารฯคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวต่องบการเงิน 

3.37.3 ภาระผกูพนัอืน 

ก) ธนาคารฯมีภาระผูกพนัทีเกียวเนืองกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงทีและอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามทีระบุในสัญญา 

ข) ธนาคารฯได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงานและสาขา 
สัญญาดงักล่าวมีอายปุระมาณ 3-12 ปี 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  ธนาคารฯมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสิน
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
จ่ายชาํระภายใน   

ไม่เกิน  ปี 103 97 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 61 102 
มากกวา่ 5 ปี 5 - 
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3.38 เครืองมือทางการเงิน 
3.38. ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

ความเสียงจากการให้สินเชือ คือ ความเสียงทีคู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี ทีมีต่อธนาคารฯเมือครบกาํหนดได ้ หรือ 
จงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาทีจะชาํระหนีใหก้บัธนาคารฯ 

ธนาคารฯมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  และการคําประกนั
การกูย้มืและอืนๆ 

ธนาคารฯมีการบริหารจดัการความเสียงแบบรวมศูนย ์ภายใตแ้นวทางการกาํกบัแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯกาํหนดนโยบายบริหารความเสียงและวิธีการในการควบคุม
สินเชือที เหมาะสมตังแต่ขันตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเชือ การวิเคราะห์ความเสี ยงและ
ความสามารถในการชาํระหนี  นอกจากนี ธนาคารฯได้นาํระบบ Credit Scoring มาใช้กบัสินเชือ            
เช่าซือรายย่อยโดยสามารถเพิมประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชือให้สะทอ้นความ
เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ธนาคารฯได้จดัให้มีการสอบทานสินเชือเพือตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพสินเชือเพือเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชือทีจะเป็นปัญหาในอนาคต ดังนั น
ธนาคารฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือและการคําประกนั
การกู้ยืมนี  นอกจากนี การให้สินเชือรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตวัอยู่ในระดับตําเนืองจาก
ธนาคารฯมีฐานลูกค้าทีหลากหลายและมีลูกค้ารายย่อยอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที
ธนาคารฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือ คือ มูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีแสดง
อยูใ่นงบการเงิน 

คุณภาพของความเสียงจากการให้สินเชือตามสัญญาเช่าซือของธนาคารฯ ซึ งเป็นเงินให้สินเชือ          
ส่วนใหญ่ของธนาคารฯมีรายละเอียดดงันี  

ความเสียงของสินเชือตามสัญญาเช่าซือทีไม่เกินกาํหนดชาํระของธนาคารฯ สามารถจาํแนกคุณภาพ
ของความเสี ยงจากการให้สินเชือออกเป็น  กลุ่ม ได้แก่ สินเชือทีมีคุณภาพสูงมาก สินเชือทีมี
คุณภาพสูง และสินเชือทีมีคุณภาพปานกลาง โดยกาํหนดตามประมาณการค่าความเสียหายทีคาดวา่
จะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี ทังนี  สินเชือทีมีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชือทีมีค่าความเสียหาย
ทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ . ของยอดสินเชือในกลุ่ม 
สินเชือทีมีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชือทีมีค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี 
ระหวา่งร้อยละ . ถึงร้อยละ  และสินเชือทีมีคุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชือทีมีค่าความเสียหาย
ทีคาดวา่จะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี มากกวา่ร้อยละ    
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ความเสียงของสินเชือตามสัญญาเช่าซือจาํแนกตามคุณภาพของสินเชือไดด้งันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   
สินเชือทียงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   

สินเชือทีมีคุณภาพสูงมาก 110,130 93,334 
สินเชือทีมีคุณภาพสูง 60,983 56,496 
สินเชือทีมีคุณภาพปานกลาง 9,623 9,642 
รวม 180,736 159,472 

สินเชือทีเกินกาํหนดชาํระระหวา่ง  วนั ถึง  วนั  15,660 10,939 
สินเชือทีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่  วนั 3,768 2,197 

รวมทังหมด 200,164 172,608 

3.38. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสียงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบีย ซึ งจะมีผลทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือเงินกองทุนของธนาคารฯ 

เพือให้การบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาทีเหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกต์ใช ้โดย
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของทังสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินของธนาคารฯจะ
ถูกประเมินโดยแบบจําลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวิธีการที เหมาะสมกับลักษณะของ              
ความเสียงแต่ละประเภท นอกจากนีธนาคารฯยงัไดใ้ชก้ระบวนการทดสอบยอ้นหลงั (Back Testing)              
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสียงภายใตภ้าวะ
วิกฤติ (Stress Testing) เพือใช้ประกอบการวดัความเสียงในกรณีทีตวัแปรจากแบบจาํลองไดถู้ก
กาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ทีเลวร้ายทีสุด ทังนี วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมรวมถึงสภาพคล่อง
ของหลกัทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการประเมินความเสียงและบริหารจดัการอยา่งเพียงพอ 
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 3.38.. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายใน
ตลาด 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯทีมีราคา
ซือขายในตลาด ณ วนัทีในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลักการ  
Value at Risk ค่าความเสียงทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าทีใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดทีอาจจะเกิดขึน ณ ระดบัความเชือมันร้อยละ  ใน
กรณีทีคงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาดเป็นระยะเวลา  ปี 
แสดงดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
   
สินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาด   

ตราสารหนี  38 4 
เงินตราสกลุต่างประเทศ - 3 

3.38.. ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย 
ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี ยสุทธิในระยะเวลา  ปี  ต่อการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียคงทีของธนาคารฯ ณ วนัทีในงบการเงิน โดยกาํหนดให้
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยเกิดขึ นทันทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตัว
ตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนี สิน แสดงดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ความอ่อนไหวของ                     

รายไดด้อกเบียสุทธิเพิมขึน (ลดลง)                  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

   
การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย   
   ดอกเบียขึนร้อยละ 1 (657.56) (704.60) 
   ดอกเบียลงร้อยละ 1 657.56 704.60 
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อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลียนแปลงอย่าง              
ค่อยเป็นค่อยไปของอตัราดอกเบียซึ งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจทีแทจ้ริงได้
ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบียสุทธิทีเกิดขึนจะน้อยกว่าผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบียสุทธิจากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อ
การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียทีแสดงนี ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี ทีมี
ราคาซือขายในตลาด ซึ งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา
ของสินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาดแลว้ 

3.38.. ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 ธนาคารฯมีความเสียงดา้นอตัราดอกเบียทีเกียวเนืองกบัเครืองมือทางการเงินทีสาํคญัดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,130 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 49,417 3,311 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 28 28 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,878 4,151 10,029 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  () 15,994 261,015 4,311 281,320 
 16,044 316,310 12,931 345,285 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 43,282 222,079 186 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 461 11,673 149 12,283 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 345 345 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 311 311 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 36,956 - 36,956 
 43,743 270,708 991 315,442 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 1,045 ,045 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 50 27,734 3,586 31,370 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 42 42 
เงินลงทุนสุทธิ - ,477 436 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - 44 44 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  () 11,556 226,209 1,224 238,989 
 11,606 258,420 6,377 276,403 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 31,496 188,921 217 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 464 9,366 113 9,943 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 652 652 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 21,566 - 21,566 
 31,960 219,853 982 252,795 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัทีในงบการเงินได้
ดงันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 48,922 495 - - 49,417 2.2549 
เงินลงทุนสุทธิ 2 432 1,332 4,112 - 5,878 3.9485 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  23,289 25,663 55,527 149,020 7,516 261,015 6.9686 
 23,291 75,017 57,354 153,132 7,516 316,310  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 6,587 161,925 53,079 488 - 222,079 3.0432 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,907 7,251 2,489 26 - 11,673 2.8367 
ตราสารหนี ทีออกและ

เงินกูย้มื 37 11,921 16,755 - 8,243 36,956 3.5493 
 8,531 181,097 72,323 514 8,243 270,708  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 27,239 - 495 - 27,734 2.7622 
เงินลงทุนสุทธิ 10 2,689 1,692 86 - 4,477 3.1959 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  15,485 24,151 43,081 136,551 6,941 226,209 6.8708 
 15,495 54,079 44,773 137,132 6,941 258,420  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 7,257 135,578 45,855 231 - 188,921 3.1821 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 603 5,854 1,880 1,027 2 9,366 3.0944 
ตราสารหนี ทีออกและ

เงินกูย้มื 58 5,967 7,187 111 8,243 21,566 4.0594 
 7,918 147,399 54,922 1,369 8,245 219,853  

ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีหยดุรับรู้รายได)้ ตามทีแสดง
ในตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
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3.38.3 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี ยงทีธนาคารฯไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการ         
ชาํระเงินเมือครบกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหา
เงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความตอ้งการภายในระยะเวลาทีกาํหนด ซึ งอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายต่อธนาคารฯได ้ความเสียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทังภายในและภายนอก โดยปัจจยั
ภายในขึ นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี สินและการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง                     
เพือนํามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึนอยู่กบัภาวะสภาพคล่องของตลาดและ           
ความเชือมันของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสียง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าทีดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสียงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ 
หน่วยงานบริหารความเสี ยงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้
เป็นไปตามขอบเขตทีกาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก  สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพือการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ  (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี ยงด้าน          
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่อสถานะความเสียงของธนาคารฯ
ในกรณีทีเกิดการเปลียนแปลงทีไม่ไดค้าดการณ์ขึน ในส่วนของความเสียงจากความไม่สอดคลอ้ง
กนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี สินตามอายุสัญญา  (Maturity Mismatch) และระดบัของ
สินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่งสมําเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและ
การกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพือให้ความเสียงและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที
เหมาะสม นอกจากนีแผนฉุกเฉินสาํหรับการบริหารจดัการสภาพคล่องในภาวะวกิฤติเศรษฐกิจไดถู้ก
จดัทาํขึนเพือใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดท้นัเวลา นอกจากเครืองมือทีกล่าวไวข้า้งตน้ธนาคารฯยงักาํหนด
สัดส่วนสินเชือต่อเงินฝากและเงินกู้ ระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือควบคุมความเสียง โดย
ฐานะความเสียงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตามอยา่งสมําเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั งสถานการณ์ของ
ธนาคารฯและสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนทังระบบสถาบนัการเงิน ซึ งทาํให้มีปริมาณเงินไหลออก
จากธนาคารฯมากกวา่ปกติ  
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ธนาคารฯมีแหล่งทีมาของเงินทุนทีสําคญัจากการระดมเงินฝากเป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ที             
ผา่นมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมือครบอายุทีต ําโดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบั
ธนาคารฯต่อไป นอกจากนี ธนาคารฯยงัมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิอีกจาํนวนหนึ ง  สําหรับการใช้ไปของ
เงินทุนนัน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชือเป็นหลกั โดยเงินทุนส่วนหนึ งจะดาํรงเป็น
สินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ทังนี ธนาคารฯมีวงเงินทีอาจจะให้
สินเชือภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพือเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่องยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  

3.38.3. ปริมาณของหนี สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาคงเหลือ  

 
นอ้ยกวา่             
 เดือน 3 -  เดือน มากกวา่  ปี รวม 

หนี สิน , 72,323 8,7 322,45 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาคงเหลือ  

 
นอ้ยกวา่             
 เดือน 3 -  เดือน มากกวา่  ปี รวม 

หนี สิน 195,384 54,922 9,614 259,920 

 เมือครบกาํหนดอายุสัญญา หนี สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยงัคงถูกนาํมาฝากใหม่ใน
อตัราทีสูงถึงร้อยละ  โดยเฉลีย ดงันันเมือพิจารณาพฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะ            
ต ํากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด ทังนี ปริมาณหนี สินทีมีระยะเวลา
คงเหลือนอ้ยกวา่  เดือนส่วนหนึงนันเป็นเงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ งเงินฝาก
ประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและไม่มีการเคลือนยา้ยปริมาณเงินทีรวดเร็ว 
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3.38.3. ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสียง  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
  255 
องคป์ระกอบของสินทรัพยที์มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,130 1,046 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,778 31,370 
   เงินลงทุนชัวคราวสุทธิ 6,575 4,311 
   รวมสินทรัพยที์มีสภาพคล่อง(1) 60,483 36,727 
   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ(์1) 16,600 14,202 
(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

 ธนาคารฯมีนโยบายในการดาํรงฐานะสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดย
จะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ ว ันที                  
 ธนัวาคม  และ  ธนาคารฯมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ งคาํนวณเป็นรายวนัอยู่ที 
60,483 ลา้นบาท และ 36,727 ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกวา่ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ซึ งธนาคารฯพิจารณาเป็นรายว ันที  16,600 ล้านบาท และ 14,202 ล้านบาท 
ตามลาํดบั นอกจากนี  ธนาคารฯยงัมีวงเงินกูย้ืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
รวมถึงวงเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร ซึ งเพียงพอทีจะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องทีอาจจะ
เกิดขึน 
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3.38.3. ว ันที ทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินนับจากวันที ในงบการเงิน ณ ว ันที                           
 ธนัวาคม  และ  มีดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 เมือ     ไม่มี หนี ทีไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,130 - - - - - - 1,130 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,361 48,922 495 - - - - 52,778 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - 28 - - - 28 
เงินลงทุนสุทธิ 2 4,145 1,332 4,112 - 438 - 10,029 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  30,096 27,564 56,114 153,775 8,327 - 5,444 281,320 
 34,589 80,631 57,941 157,915 8,327 438 5,444 345,285 
หนีสินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 50,055 161,925 53,079 488 - - - 265,547 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,517 7,251 2,489 26 - - - 12,283 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 345 - - - - - - 345 
หนี สินตราสารอนุพนัธ ์ - 311 - - - - - 311 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม 37 11,921 16,755 - 8,243 - - 36,956 
 52,954 181,408 72,323 514 8,243 - - 315,442 
ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน         
การรับอาวลัตัวเงินและการคําประกนั 

การกูย้ืม 5 19 12 7 - - - 43 
ภาระผกูพนัอืน 14 3,478 38 2,282 13 573 - 6,398 

* หนีทีระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 เมือ     ไม่มี หนี ทีไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได ้* รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,045 - - - - - - 1,045 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,636 27,239 - 495 - - - 31,370 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 15 - 27 - - - 42 
เงินลงทุนสุทธิ 10 2,689 1,692 86 - 436 - 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - - - - 44 - 44 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  21,093 25,539 43,711 137,519 7,686 - 3,441 238,989 
 25,784 55,482 45,403 138,127 7,686 480 3,441 276,403 
หนีสินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 38,970 135,578 45,855 231 - - - 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,180 5,854 1,880 1,027 2 - - 9,943 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 652 - - - - - - 652 
หนี สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - - - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม 58 5,967 7,187 111 8,243 - - 21,566 
 40,860 147,399 54,922 1,369 8,245 - - 252,795 
ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน         
การรับอาวลัตัวเงินและการคําประกนั 

การกูย้ืม - 4 147 4 - - - 155 
ภาระผกูพนัอืน 9 3,080 30 3,065 - 681 - 6,865 

* หนีทีระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.        
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3.38. ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 
ฐานะการเงินต่างประเทศของธนาคารฯ ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  มีดงันี   
ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม  ธนาคารฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 20 ลา้นเหรียญฮ่องกง 

(มูลค่าตามวธีิราคาทุนหลงัหกัสาํรองเผือการดอ้ยค่าคิดเป็นจาํนวนเงิน 44 ลา้นบาท)  
ข) เงินให้สินเชือสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม : 

 ล้านเหรียญสหรัฐ) (เทียบเท่า 3,281 ล้านบาท และ 3,063 ล้านบาท ณ วนัที  ธันวาคม 
 และ  ตามลาํดบั) ซึ งธนาคารฯไดท้าํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือป้องกนั
ความเสียงเต็มจาํนวนมูลค่าเงินให้สินเชือตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ขอ้ 3.3. 

3.38. ตราสารอนุพนัธ์ 
ธนาคารฯมีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนั
ความเสียงและเพือคา้ 
ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์
เพือคา้ ดงันี  
ก) สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) 
  ธนาคารฯไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) เพือ

เป็นเครืองมือบริหารความเสียงทีเกียวเนืองกบัสินทรัพยท์างการเงินทีมีอตัราดอกเบีย ซึ งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี  2,274 28 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี  3,032 27 
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ข) สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  ธนาคารฯได้มีการทําสัญญาแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap 
agreement/Foreign Exchange Contract) เพือเป็นเครืองมือบริหารความเสียงทีเกียวเนืองกบั
สินทรัพยท์างการเงิน ดงันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี  3,315 (311) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 56 3,063 15 

 3.38.6  มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของธนาคารฯ มีดงันี   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

รายการ มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 1,130 1,130 1,046 1,046 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,778 52,778 31,370 31,370 
เงินลงทุนสุทธิ  10,029 10,029 4,913 4,913 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ - - 44 44 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและ                               

ดอกเบียคา้งรับสุทธิ 
 

275,545 
 

280,401 
 

234,301 
 

240,664 
หนีสินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 265,547 265,547 220,634 220,634 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 12,283 12,283 9,943 9,943 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 345 345 652 652 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 36,956 37,082 21,566 21,478 
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ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญตามความเสียงทีเกียวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงินนัน คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครืองมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทังหมด

4. เงินปันผลจ่าย  
 

อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
จาํนวน               

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย 

 ในเดือน 
  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั   
  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท)  

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 
สาํหรับปี 255 

ทีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั งที / 
เมือวนัที  ธนัวาคม  

. . 1,238 มกราคม  

รวมเงินปันผลจ่ายในปี    1,238  
เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 

สาํหรับปี 25 
ทีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั งที / เมือ
วนัที  ธนัวาคม  

. . 655 มกราคม 7 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี    655  

5. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 
. ทุนเรือนหุ้น 

เมือวนัที 25 เมษายน 2556 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ของธนาคารฯไดมี้มติอนุมติั ดงันี  

ก) อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน ,, หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาทให้แก่              
ผูถื้อหุ้นเดิมของธนาคารฯตามอตัราส่วน  หุ้นเดิม (หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม
ทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ . บาท ซึ งราคาเสนอขายคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของส่วนของ
เจ้าของ ณ วนัที   ธันวาคม  ผู ้ถือหุ้นซึ งปรากฎรายชือในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วนัที                  
7 พฤษภาคม 255 เป็นผูมี้สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิมทุน (Right Offering) และมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการธนาคารฯหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการกาํหนดรายละเอียดอืนทีเกียวข้องกับ             
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน ไม่วา่จะเป็นการจดัสรรรอบเดียวหรือหลายรอบ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการชาํระเงิน และขอ้กาํหนดและเงือนไขอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุม้เดิมของธนาคารฯ 
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ทังนี  ภายหลงัการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนโดยผูถื้อหุ้นของธนาคารฯ มีหุ้นสามญัเพิมทุนทีถูก
จดัสรรจาํนวนทังสิน ,, หุ้น และธนาคารฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้
ของธนาคารฯกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที  พฤษภาคม  โดยธนาคารฯมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 
8,191,712,820 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 819,171,178 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ  บาทและหุ้น
บุริมสิทธิ  หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท 

ข) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารฯโดยวิธีลดหุ้นบุริมสิทธิทียงัมิได้ออกจาํหน่ายจาํนวน 
372,047,750 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท โดยธนาคารฯจะลดทุนจดทะเบียนจาก 11,002,000,000 
บาท เป็น 7,281,522,500 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ ขอ้  เพือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นดงันี  คือ ทุนจดทะเบียนจาํนวน 7,281,522,500 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้บุริมสิทธิจาํนวน 104 หุน้ และหุน้สามญัจาํนวน 728,152,146 หุน้ มูลค่าหุน้ละ  บาท 

ค) อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารฯเป็นจาํนวน ,, บาท จาก ,,, บาท 
เป็น ,,, บาทเพือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของธนาคารฯ ข้อ  เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นดังนี คือ                      
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,191,712,820 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 104 หุ้นและหุ้นสามญั
จาํนวน 819,171,178 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท และเมือวนัที   พฤษภาคม  ธนาคารฯได้
ดาํเนินการจดทะเบียนแก้ไขทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ 

. การคืนทุนของบริษัทย่อย 
ในเดือนตุลาคม  ธนาคารฯไดรั้บเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ TISCO Securities Hong Kong 
Limited จาํนวนเงิน  ลา้นบาท 

6. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 
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