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A-1 

กกก 
 

 2557 กกก กกก ก
 ก ก 0.7 ก
ก กกกกก 
กก ก  กก  
กก กก ก   กก ก
 กก กก กกก กก
 (QE)   กก กก
กกก    กกก 
กกก ก ก กก 
ก  
 กกก 2557 กก ก
กกกกกกกกกกก
ก  2556  กกก 34 ก
ก กกก กก
ก 8  ก กกกกกก กก
ก  4,250  กกกก ก 
กก กกกก 4   2557 กก
กกก  
กกกกกกก ก 
 ก 17.4 กกก ก
 (BIS Ratio)  16  
 กกกกกก 3 กก ก กก (Retail 
Banking) กก (Corporate Banking) กกกก (Wealth & Asset Management)  
กกกกก กกก ก
ก ก กกก ก
ก ก กกก กก 
ก ก   กกก 100  
กก ก กกกก กก
กกก กก
 กกกก กก
กก 
 กกกก กกก
 Top Advisory House ก กกกกก
กก กก ก
กกกก ก กก 8 
กก กกก .กก 
กก กก Mid/Small Cap   1 ก 2557 
กก กกกกก (Equity Trigger Fund) กกก
 กกกก กก .ก



  
 
 

A-2 

 ก ก กก กก 
กก  TISCO Global Trade กกกก 
กกก    2557 .ก ก  2  ก 
กกกกก  4 ก  2 กกก SET Award 2014 
 
 กกกกกกกกก  
กก  กกกกกก กก ก
กกกก กกกกกก
ก กกกก กก ก  2557 
กกกก (...)  ก  ก
  4 กกก SET Award 2014 กก
 
 กก กก Business Transformation ก
 กกกกก
  3 ก กกกกก
ก  ก กกกกก
 ก กกก กก
กกกก กกกกก
ก ก 4H   กก ก (Head-Heart-Hand) กก
 (Happy Organization)  กก   ก
กกก กกก 
ก 
 ก กกก กก 
ก  กกกก กก ก
 ESG (ก  )  กกกก  กก
ก กกกกกกกกกก
  กก ก TISCO Youth Financial Camp กก
 กก กกกกก 
ก กก กกกก 
กก กกก 
  2558 ก กกกกก ก
ก กกกกกก 
กกกกกกก กก กก
กก 
 ก กกก ก ก
กก กกกก ก
   
                                  
               กก
       



 
 1  1 กกก  
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 1 
 
1. กกก 

1.1 กก 5   

กกกกก กก
ก .. 2551  3  2551 ก ก () (  ก) ก
กกก    กก ก () 
 กกก  กก ก 
() () กก กกก
กก 1:1 กก 99.51 กก 
กกก ก1 ก
  ก  () ก   กก ก () ก
ก 1 ก 2552 ก ก กก
กก ก 15 ก 2552  

 2552 กกกกกกกก
ก กกกกกกก
 100 กกกกก
ก   2553  ก  ก กกกก 
ก   ก   ก ก  ก      
 ก กกกกก   2554  กก ก 
กกกก กก กกกก
กกก   2555 กกก  ก ก  51 กก 
ก กกก กก กกก
   2556 กก กก 
กก กก (Transferable Subscription Right  TSR) ก
 ก   8,007 
 กก  ก
 8,192   ก 99.99 กก  กก  กก
กกก ก ก  ก 
(Opportunity) ก TISCO  ก กกกกก
กก  ก  กกก กกก  2557 
ก 2557 กก ก
ก   กก (Right offering) 
กก 1,023.96   9,215,676,920  

 
 

                                                           
1  กกกก กก 
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1.2      กกก กก ก () ก 
ก  กก ก () กกก (Holding Company) กก

ก กกกกกกกก กก 2 กก 
 กก กกก กก  
กกกก  กกก   31  2557 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3   

กก  
(: ) 

  2555  2556  2557 
       
ก       
   ก ก () 14,202 108.7 17,900 114.3 17,934 114.8 
     ก 602 4.6 690 4.4 698 4.5 
    177 1.4 371 2.4 259 1.7 
ก 14,981 114.7 18,961 121.1 18,891 121.0 
ก (8,042) (61.6) (10,144) (64.8) (9,351) (59.9) 
ก -  6,940 53.1 8,817 56.3 9,540 61.1 
ก       
   ก ก () 2,488 19.0 3,282 21.0 3,059 19.6 
   ก ก ก 983 7.5 1,186 7.6 976 6.2 
   กกก ก ก 852 6.5 874 5.6 1,088 7.0 
    85 0.7 75 0.5 64 0.4 
ก 4,408 33.7 5,417 34.6 5,187 33.2 
ก (279) (2.1) (226) (1.4) (212) (1.4) 
ก -  4,129 31.6 5,191 33.2 4,976 31.8 
กก  1,997 15.3 1,647 10.5 1,108 7.1 
กก 13,065 100.0 15,655 100.0 15,624 100.0 
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1.4 กก 

กกกกกกก 3  กก
ก 

 (Vision) ก (Mission)  (Value) ก 

กกกกก กกกก (Vision) ก 
(Mission)  (Value) กกก กกก
กกกกกกกก ก กกกก
ก 

ก  ก 
กก    กกก กกกก

 กกกกก 
กกก  กกกกก กก
กก กก
   ก  ก  

ก   กกกกกกก กกก
ก กกก ก ก 

 
1) กก กกก ก 

กกก  

2)   กก ก
 กก 

3)   กก 
กกกกก 

4)  กก ก 
  กก 
ก ก  กก
ก กกก 

5)   กกกก กก
ก 
กก 

6) ก กกก   ก 
ก ก กกก 
กก กก 

กกก (Strategic Plan and Strategy Map) 
กก 3  กกก ก ก ก

 กก    ก              
(Critical Success Factor)   (Priority Issue)  กกก
กก (Corporate Theme)  กก (Corporate Strategy Map) 
ก (Vision) ก  



 
 1  1 กกก  
 

 1-4  

กก กก Balanced Scorecard กก 4   
ก ก กก ก กกก (Key Performance Indicator) 
ก กก (Performance Management) กกก
 ก (Performance Dashboard) 

กก 

กกก กกกกก
ก  

1. กก กกก กก
กกก (Client Centric)  

2. กก  กกก กก 
กกก กก 

3. ก กกก ก
 ก กกก
 

4. ก (Branding) กกก กกก
ก ก (Synergy) ก กก 
(Customer Relationship Management) กก กกก  

5. ก  กก กก 
ก  



 
 1  2 กกกก 
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2. กกกก  

 กก ก () () กกก 2 กก กก
 กกก   

กก กกกก กก
ก ก () ()    31  2557 ก
 56      

 
   

ก :                          
    ก  3 
 ก ก   ก  
  กก    
  ก 

 :   

ก :         
ก :  ก ก     

 :  ก  
 : ก    ก ก   2 () 

กก กกกกก  ก  91   
กกก กกกกกกกก ก

ก กก ก 1   ก        
 ก 4  ก      

2.1 กก 

 กกกก (Holding Company) กกกก กก
กกกกกก  2 กก  กก 
กกก กกกกกกก (Client Centric) กก
กก 4 ก ก 1) กก  2) กก 3) กก
กก  4) ก กก 

1. กก (Retail Banking) 

กกก 2  
1.1 ก (Retail Loans) 

ก กกกก กก
ก กก 

•  

 กก ก ()  ก ก  ก   ก 
กก  /
ก  ก ก /
กกกก  1-7  
ก   



 
 1  2 กกกก 
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กกกกก ก  
ก ก  ก ก ก ก   
กกกกกกกกก   
ก   

  31  2557 ก 165,095.00   9.6 
ก   2556  182,562.55  กก
 

ก 

 
   

31  2555  
() 

   
31  2556  

() 

   
31  2557  

() 

ก 
() 

  160,557.87 179,829.43 162,329.59 (9.7) 
ก  2,305.52 2,733.12 2,765.41 1.2 
  * 162,863.39 182,562.55 165,095.00 (9.6) 
*  กก  ก 

 2557 กก ()  27.1  22.9 
 13.6  12.2  8.0   16.2 ก
 ก 83  17  กก
ก กก กกก 
กก ก กกก  ก
กกกกกกกก
  

•  

 กก กก 
 (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC)  
ก 2 กก  ก ก  

ก กกกกก 
กกกกก ก 330  
กก ก กกก   
13 กกก  

  31  2557 ก 1,310.82   8.2 ก
ก   2556  1,428.19  กกก 

ก กก ก ()   ก ก
ก     ก 
กกก   6-60  ก
กกก ก 
 กก   ก   ก
กก  ก   ก
ก กก ก ก  
 www.tiscoautocash.com กก กกกกกก ก
กกกกก   
 กก 91   

  31  2557 ก 15,088.34   4.6 ก
ก   31  2556  14,424.50  
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31  2555 
   

31  2556 
   

31  2557 
ก 
 

()       
   162,863.39 93.1 182,562.55  92.0 165,095.00  91.0 (9.6) 
 ก  1,455.60  0.8  1,428.19  0.7  1,310.82  0.7 (8.2) 
 ก  10,711.71 6.1  14,424.50  7.3  15,088.34  8.3 4.6 
   175,030.69 100.0 198,415.24 100.0 181,494.16 100.0 (8.5) 

กกก 

ก กกกกก 
กกกก ก ก ก
ก กกก ก ก ()  ก ก  ก 
กกก   ก  กกก 
(Dealer) ก ก 

กกกก   ก กก
 กก 

1.2 กกก (Bancassurance) 

กกกกกกก ก  
2548 กกก ก กก  กก
 9  กกก
กก ก  ก ก  ก
  ก กก  ก ก
ก ก  

 2557 กก กก 
กก ก กก
ก (3+) กก 3+  กก 
กก  40,000  กก กก 
24  ก  "ก ONE mini" กกก 
ก ก Zero Cancer Plan   " 
ก" กก  ก 1 
 กกก กก กก
ก กกก กกกก
กก กกก 55   60  กกก 
ก ก My Wish  Retirement Plan กก 
กก กกก ก
ก ก กก  

2. กก (Corporate Banking) 

กกก 3  
2.1 กก (Corporate Lending) 

กก กก กกกก
กกกกกกก (Corporate Client) กกก
ก กกก  กก  กกกกก
  กกก  
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•  

  กก 
กกกก  กก กก ก
ก  กก
กก กกก 1  กก   

• ก 

ก กกกก 
กก กกกก 
กกก กก
กกกกกก กก
กก กก กกก ก
ก ก กก กกกก 
กก  ก 
   กกก   

• ก 

กก 2 ก กกกก
ก  กกก ก 
 (Marketable Asset) กก  ก ก 
กกกก    กก
ก (Operating Asset)  

• กกก 

กกกก กกก
กกก  ก  กก
ก กกกกก  กก ก
กก 

• กก ก ก  

กกกก  กกก ก
 (Loan Restructuring) กก (Syndicated Loan Arranger)  (Facility Agent) 
กก (Security Agent)  

• ก 

กกก กกกกก ก     
ก ก ก ก ก   
กกก  

 
2.2    กกก (Commercial Lending) 

กกกกก กกกกก  
  ก ก กก  
ก กกก    

  31  2557 กกก  53,083.22  ( 20.2 ) 
 3.8 ก 51,121.63    2556 กก 23,389.51   
27.0 ก 2556  32,034.44  กก 
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กก 

ก 
  

31  2555 
  

31  2556 
  

31  2557 ก 
()       

  กก  17,226.31  6.9  17,739.39   6.2  18,862.96 7.2 6.3 
  กก  10,203.97  4.1  11,417.61   4.0  12,160.59 4.6 6.5 
  กก  14,888.26  6.0  21,554.03   7.5  21,802.94   8.3 1.2 
  ก  675.20  0.3  410.61   0.1  256.73 0.1 (37.5) 
ก 42,993.75 17.3 51,121.63 17.8 53,083.22 20.2 3.8 
ก 25,780.61 10.4 32,034.44 11.2 23,389.51 8.9 (27.0) 
  179,541.32 72.3 203,258.59  71.0  186,311.10 70.9 (8.3) 
ก 248,315.68 100.0 286,414.66 100.0 262,783.83 100.0 (8.3) 

กกก 

กกกกก กกกก
กกก กก  ก กกก 
กกก กก ก  กกก
    กกก ก 

กกก กกก  
กกกก กกก กก 
ก      

2.3 กก (Investment Banking)  

. ก กกก ก 45  ก
กกกกกกกก
กก   ก      
กก     . ก ก
กกกกกกกกกกก กกก
กกกก กกก กกกก
กกก   ก ก กกกก
กกก กก กก กก กกก ก
กก กกก   

 2557  ก . ก กกกก
ก  กกกกกก กกกก
กก กกกกกกกก
ก (IPO)   2557  ก กกกก ก ก () 
(ROJNA) ก    ก () (TICON) ก 6,500  
ก ROJNA ก 2,800  ก (IPO) 
กก 7  8  กก 20,000  
ก 2558 

3. กกกก (Wealth & Asset Management)  

       กกกก กกกก Top 
Advisory House  กกกกก ก กกก
  ก  (TISCO Wealth) กกก 3 ก  กก  (TISCO Premium) 
กกก ก  ก 1-5  กก  (TISCO Platinum) กก
ก ก  ก 5-20  ก ก  (TISCO Private) กกก ก 
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 ก 20   ก ก กก
ก กก ก  2557 ก 
กกกก   กก (TISCO Economic Strategy 
Unit) ก Global Economic Review  Global Wealth Strategy กกก
ก ก  (Special Issues) กก
ก ก ก
  www.tiscowealth.com  กก Global Trade ก
กก กก กก TISCO Investment Center กกก
กกก ก กก
ก กก Single License  90 ก
 

กกกกก 6  

3.1 กกก (Private Banking) 

กกกก  20  กกก ก
กก กกกกก  2557 กกกกก
กกกก กกกกก (TISCO Investment 
Center) กก   กกกกกก กก
กกก (TISCO Investment Guru) 

3.2 กก (Retail Deposit) 

กกกกก  กก ก 
ก กกกก  กก กกก กก 
กก ก ก  2557 กก
กก กกก ก
ก  ก (Diamond Saving) กกกก 1  ก
 กกกก 1   4  ก 
กก กกกกก 
ก  TISCO ก 5  2.8%  กก 
ก 4  ก   2   
ก กก กกกก 

3.3 กกก (Private Sales Brokerage)  

กกก ก กก ก (.ก) ก
กกก  1  ก  ก 
ก 4   ก     กก 
ก ก  กกกก
กก  

.กกกกก   2557 ก 2.0 
ก 2556  กกกกกก ก
ก กก ก  2557 ก Banker to Broker ก
ก 2556 กกก
ก กกกก .กกก 
 TISCO Global Trade กก กก (TISCO 
Global Market Strategy)  (TISCO Global Equity Strategy) .ก ก
กก  
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กก กกกก กก  ก
ก Stock Scan กก ก
 TISCO eTrade  iPhone  iPad  กกก ก
 ก ก Bangkok Saving and Investment 2014 กก
กก กกกก
ก  

กกก . ก 
     (: ) 

กกก  2555  2556  2557 
กกก 189,638.84 255,280.38 240,369.35 
ก /1 () 2.9 3.0 2.9 
ก () 2.0 2.0 2.0 

/1 ก ก  Proprietary Trading 
: กก ก 

3.4 กก (Institutional Brokerage) 

กก ก . ก ก 2 ก
 กกกก   2557 .ก กก
ก 3.6  3.9  3.3 
  2557 กกกก 
กกก ก กก .กก
ก (Deutsche Bank Group) กกก  ก ก กก 
กกกกก   

กกก . ก 
 (: ) 

กกก  2555  2556  2557 

กกก 218,700.18 369,816.11 297,658.92 
- ก 85,598.94 152,829.40 151,084.45 
- ก 133,101.34 216,986.71 146,574.48 
ก/1  () 3.1 3.5 3.6 
- ก 2.6 2.9 3.9 
- ก 3.5 4.1 3.3 
/1 ก ก 
: กก ก 
 

3.5 กกก (Asset Management) 
กกก ก ก (. ก) กกกก ก 

ก กกกกก กกกก ก
กก ก  

 
• ก 

. ก กกกกก กกก
ก กก กก กกกก
กกกกก กกกก  
 ก   กกก 
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  31  2557 . ก กก 72 ก            
110,451.63   7.6 ก 2556  . ก ก
 3,688  ก 546,693  .กกก     
  31  2557  13.2  3   
ก  

     (: ) 

ก   2555  2556  2557 
ก 

() 
ก 49,133.22 46,597.87 48,344.09 3.7 
กก 46,183.05 56,096.63 62,107.54 10.7 
 95,316.27 102,694.50 110,451.63 7.6 

• ก 

. ก กกก  กกก
กกก   ก   ก
กกกกก 

  31  2557 .ก กก 318 ก  29,645.55   
  6.8 กก   31  2557  6.2  8 
    

              (: ) 

ก  2555  2556  2557 
ก 

() 
 22,536.86 21,256.45 18,842.67 (11.4) 
 10,618.50 10,557.15 10,802.88 2.3 
 33,155.36 31,813.60 29,645.55 (6.8) 

• ก 

. ก กกกก ก
 . ก กก กกก 
กก กก
 

  31  2557 . ก กก 71 ก  กก
ก 29,619.55  .กกก   2557 
 0.8  13   

ก 

.ก กกกก กก .ก ก
กก   ก 
 กก .ก กก กก
กกกก 

 3.6 กกกก (Cash Management Services) 

กกกก กก  กกกก
กกก  กกกกกก ก ก
ก 3 กก  กก (TISCO Collection) กกก (TISCO Payment) กกก
 (TISCO Liquidity Management) กก กกก (TISCO E-Cash Management) 
กกกก 
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4. ก (Corporate Affairs & CSR)  
กกกก

กกก กกกก
ก ก    กกก
ก กกก (Outsourcing) 
 

•   กก    
 ก ก ก 

• ก กก กก 
• ก กก  ก กก  
• กก 
• กก กก  
•   ก ก  กก 

กก กก (Treasury) ก 
กกก กก 
กกกกก ก
กก  

 . ก กกกกก 
กกก ก กกกก ก
ก กกกกกก 
กกกก กก 

  31  2557 กก 14,795.45   
28.8 ก 11,489.60    31  2556 กก 

 

2.2 กก 

2.2.1 ก  

• ก 

  31  2557  30  
 16  ก  14  ก
 

ก 
  31  2557 ก1  10,888,161   6.5 

ก 2556 กก 9.7  2556 กก    2557 
กก 3  4  1.30 ก 1.76   2556 
กกกกกกก
 ก ก  2557 ก2 ก 
  206,428.23  ก 2556  22.3 ก 206,391.31  ก
 36.92      

 

                                                           
1 ก (.. 1.1)  
2 ก  กกกก 
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ก 

 (: ) 
  2555  2556  2557 

ก (MLR) /1 7.00 6.84 6.75 
กก 3  /1 1.84 1.76 1.30 

/1 ก   4   ก ก ()  ก 
() ก ก ()  กก ก ()  

 
     31  2557  9,891,898 

ก 2556  4.2 ก    2557 กกก (MLR) 
 4   6.75 ก 6.84   2556 กก
 ก   2557  258,041.68  ก 2556  8.1   
   

ก ก    31  2557 
             ( : ) 

  
 

() 
ก 

 
() 


ก 

    
() 

1. . ก ก ()  2,727,150   18.6   2,152,553   19.8   1,832,164   18.5  
2. .ก ก ()  2,647,910   18.0   1,992,588   18.3   1,640,896   16.6  
3. . ก ()  2,522,810   17.2   1,890,388   17.4   1,711,327   17.3  
4. .กก ก ()  2,136,638   14.5   1,632,227   15.0   1,460,424   14.8  
5. .ก ก ()  1,128,898   7.7   843,748   7.7   869,829   8.8  
6. . ก ()  967,216   6.6   699,735   6.4   694,183   7.0  
7. . ก ()  809,551   5.5   571,720   5.3   501,983   5.1  
8. . ก ()  397,843   2.7   268,683   2.5   258,221   2.6  
9. .ก ก ()  305,886   2.1   206,391   1.9   251,661   2.5  
10. .  ก ()  273,446   1.9   184,106   1.7   182,655   1.8  
11. .ก ก ()  227,361   1.5   132,422   1.2   177,178   1.8  
12. . ()          
       ก () 

 225,181   1.5   99,908   0.9   94,879   1.0  

13. .    ก 
      () 

 164,818   1.1   123,662   1.1   113,944   1.2  

14. . () ก ()  157,190   1.1   90,029   0.8   102,553   1.0  
  14,691,898              100.0  10,888,161             100.0  9,891,898              100.0  
: ก (.. 1.1)  

กก กกกก  2557 
 881,832   33.7 กกก กก
ก กก  
 2557  41.9 ก 58.1  ก
ก (Penetration Rate)  2557  7.3 

  2553 - 2557  
    ( : ) 

  2553   2554  2555  2556  2557 
 346,644 360,711 669,954 631,223 369,836 
ก 453,713 433,370 766,356 699,447 511,996 
 800,357 794,081 1,436,310 1,330,670 881,832 

 :  
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• ก 

    2557 กกก ก
ก กก กก 
ก  กก (Repo-1) 1  ก 2.25 
  2556  2.00  1  2557 กกกก ก
ก กกกกก   ก
กกก กก
กกกกก     

กก กกก  
กก กกก ก
กกกกก 45  กก ก
กก กกก   

กก กกก 2 ก  1) 
  2)    2557 ก 
กก 881,832  ก
 กกกกกกก กก
 ก ก กกก
      กกก ก
ก กกกกกก กกก 
(Dealer)  กกกกก ก  ก
ก กก กกก
กก กก กกกกกก
กกกกก กกกก กก
ก (กก) กก 91    

  2557 ก 9  
ก 2.1 กก 1.9 กก 
 2.5 ก  

 
2.2.2 กก 

(1)    กก กก  

• ก 

  2557 กก 38  
กกกกกกกกกกกก 76  
 2557 ก 1,497.67   198.96   15.3 ก   
2556  1,298.71  กก 41,605 ก 48,070  2556 
  2557  36   116.2 ก 2556 
 147,025  ก 68,107  2556  ก 
ก ก     37   ก 9 ก 
ก 2556  28 ก 113,989.96   40.51 
ก 2556  

กกกกก  2557 
กกกกกกก ก ก 
กก กกกกก
กก กกกกกกก IPO  
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ก 

  
  2555  2556  2557 

ก   () 1,391.93 1,298.71 1,497.67 
ก () 11,831,448 11,496,765 13,856,283 
กก  () 7,615,638 11,777,210 10,193,179 
กก 31,084 48,070 41,605 
 () 2.98 3.24 2.94 
ก () 18.25 14.60 17.81 
 ... 477 489 502 
 () 10,457,927 16,664,126 36,021,150 
 : ก 

• ก 

กกกก กก
กก กกก  
กกกก กก
ก  กกกกกก กก
กก (Exclusive Partner) กกกก
 ก กก  กก 
กก กก กก กก 
(Proprietary Trading) กก   กกกก
ก ก กกก ก
กกกก  . ก ก กก
กกกกกกกกก ก 
ก กกกก   2557 .กกกก ก Stock Scan 
กก  TISCO 
eTrade ก iOS กกกก กก .กกก
 ก กกก . ก 
กกกกกกก  กกกก
กก    2557 .กก (
ก)  2.9   17 ก 34      

กกก กกกกกก 
กก กก กก
. ก  กกกกกก
 กกก 

 
(2)  กกกก  

• ก 

กกก 26  ก กกก  
ก ก กกก   31  2557 กกก
 4,992,588   21.7 ก 2556  ก 837,078  
 11.9  ก 479,421   11.7 ก   2556 ก
 3,676,089   25.6 ก 2556  
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ก 

       (: ) 
ก  2555  2556  2557 

ก 696,144 748,009      837,078  
ก 322,111 429,185      479,421  
ก 2,446,303 2,925,865   3,676,089  
 3,464,558 4,103,059 4,992,588 

       : กก 

• ก 

กกกกกกก กก .   
กก กกก  
2557 . กกกกก 330   
 () ก ()  -- () ก  ก  ก  กก ก. ก
    ก ก   ก ก () กกกกกก
ก  ก  () ก   ก   ก 
 กก (Master Fund) กกก (Employees Choice) ก
 กก ก Master Fund กก 1,300   2557  
ก Master Fund กกก 62,100   56 ก
ก . ก 110,450    31  2557 

กก 2557 ก ก 3.7  
กกกกกก กกก
กก  กก กกก
 (กกก ) กกกก (Investment Advisory) ก 
.กกก กกกก
ก ก  21 ก ก 
2557  17 ก กก .กกก  กก   ก
ก    กก    

กกกกก กก 
ก .กกก กกก กก
ก กกก กก  
กก กกก 20  กกกกกก
 .กกก 

กก.ก   31  2557 

ก                  
ก () 

ก 
() 

ก 

ก 110,451.63 13.2 3/17 
ก 29,645.55 6.2 8/22 
ก 29,619.55 0.8 13/21 
.ก 169,716.73 3.4 9/26 

: กก 
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2.3 กก 

  (1)  

กกกกก กกกก ก
 กก ก   

                 
     (: ) 

  2555  2556  2557 
ก1 233,519.65 270,916.80 213,090.11 
ก 9,673.30 12,182.92 10,897.49 
ก 14,071.20 36,809.00 57,699.90 
ก 110.70 -  - 
 10,306.55 10,433.24 10,162.31 
   ก 267,681.40 330,351.96 291,849.81 
ก 18,250.59 23,054.36 25,823.69 
    285,931.99 353,406.32 317,673.50 

   31  2557 กกก  
                            (: )  

     ก  
ก  0  3  3-12  1-5  ก 5  ก ก*  

ก         
 1,180 - - - - - - 1,180 
ก 2,308 35,749 - 1 - - - 38,058 
 - 6,233 4,853 1,784 - 1,925 - 14,795 
ก 31,703 28,433 54,315 134,801 5,880 - 8,224 263,356 
กกก
 - 1,819 - - - - - 1,819 
กกก - 292 - - - - - 292 
 35,191 72,526 59,168 136,586 5,880 1,925 8,224 319,500 
ก         
ก 55,769 115,425 33,684 506 - - - 205,384 
ก 990 6,706 3,178 23 - - - 10,897 
 400 - - - - - - 400 
 - 5 - 36 - - - 41 
กก 37 37,110 21,616 - 6,643 - - 65,406 
กก
 - 1,250 - - - - - 1,250 
กก - 853 - - - - - 853 
 57,196 161,349 58,478 565 6,643 - - 284,231 
กก 
กกก           
กก - 4 3 - - - - 7 
ก - 3,303 28 1,213 - 615 - 5,159 
* กก .         

กกกกก 1  3 
  
                                                           
1 ก  กกกก 
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 (2)       ก 

• ก 

ก 

กก (กก) กก
 ก กก ก ก 
กก ก กกก
   กกกก
 กกกก   

กกกก กกกกกก กก
กกกก กก ก กก
กกกก  กกก กก
กกกกกก
กก ก  กกกกก 
กกกก ก
กกก 

กก กกกกกกก
ก กกก 
กกก 

กกกก กก
 กกก กกก 
  

 

กก กกก 
กก  กกกก
ก (Credit Scoring) ก 
กก ก 
กก  

กกกกกกก 
กก ก กกกกกก 
กกก กกกกกก
 กก  กก  

ก กกก 90 กก 
กกกกกก ก กก
กกก  

 
• กก 

กกกกกก (Credit Committee)  
กกกก  

ก กกก กกก
กกก กก กก
กกกก 

 กก กกกกก
ก ก 
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กกกกกก ก
กก กกก   

 กกก (Credit Scoring) ก
 กกก ก 
ก 

 
• กกก 

กก (Risk Management Committee) กก
 ก กก กกก กก
 (Credit Committee)  (Chief Credit Officer) ก
ก กกกก (Problem Loan Committee) ก
กก   กก กก
กก กก ก () 
ก กกกกกก 

กกกกก 
ก กกก
กก 

ก (Credit Grading) ก 
ก  กกกกก กก
 (Internal Ratings Based Approach  IRB)   ก
กก 

กกกก กก 
(Concentration Limits) กกกก 1 กก 
กกกกก (Industry Limit)  ก
กกกก กกกก
 กกกกกกก
 (Single Lending Limit) 

• ก 

กกกกกกก กก
 ก ก กก (Problem Loan 
Committee) กกกก กกก
 กก กก ก
กก  กกกกก  กก 
กก กกกกกก
 

ก กกกกก
ก ก ก กก
กกก (...)  กกก 3   1) 
   2) ก  3) ก ก
 

• ก 

ก  กกก กก ก 
กกก กกกก
 ก กกก กกก ก
ก กก  
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กกกก ก 
ก กกกก 
กกกกกก ก
กกก กก 

กกกกก กก กกกก ก 
ก กกก
ก ก กก กกก
กกก กก ก
 กก 
(3) กก 

กกก 
ก กกกก 
กก ก ก
ก 8.50 ก 1 ก 6.00 ก ก
  

ก 
  

 31  2555/1 

 () 
31  2556/1 

 () 
31  2557/1 

 () 
ก

ก  () 
ก 1   8.51 9.15 12.55 6.00 
ก  12.79 13.37 16.80 8.50 
1 ก IRB 

 กก กกกก 
กกกกกก   

(4) ก 

กก ก ก
 ก ก  
 กก กกกก 
ก กกกกกก (Contingency Plan) 
  

ก กก 
กก กก
กก กกกก
  

• ก 6 กก 

- กก 
- กกกกก กกกกก

กกกกก  
- กก 1  กก

กกก 1 ก กกกก  
- ก 
 กกกก
ก 
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• ก  

1. กกก 0.8  
2. ก 
3. กก 0.2 ก 1 

ก 1 
4. กกกก

 3. ก 2.5 
5. กกก  
6.  กกก 

กก 
7. กกกกกก

ก กก  กก
ก   ก กกก 

 (5) ก ก ก  

กก ก 
ก ก  

(1)   กกก  กก 
 กกกก กกก  

(2)   กก  กก
กกกกก 12 ก  

(3)   กก  ก
กกกก 6 ก  

(4) ก  กกก กก
ก  กกกกก 3 ก  

(5) ก  ก  ก
กกกก 1 ก  

(6) ก  กก   ก ก
 

กกก   31  2557 ก
ก 6,380.34   181.40 ก  
ก กกกกกกก 
ก 4.2  1  4 กกก  

        กกก .ก  

 (1)       

กก กกก กกกก 
 
(2) กก 

. ก กกกกกก 
กกกกก กก กก
กก กกก กก
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 ก/ 
 กกก 
(3) กก margin ก 

 ก . ก ก  
(4) กก 

กก . ก กก 
  กกกก กก
 . ก กก กกกกก
 กกก . ก กก 
ก . ก  กกก
ก กก . ก ก 
กกกก 

กกก กกก 
กก ก กก  ก
   
(5) กก 

ก .ก   31  2557 ก 54.73 
ก 7.00 กกกกกกกก  
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3.  

ก 

กกกกก   
กกก  กกก  กกก 
กก  ก
ก กกก  กกกก
กกกกก
ก กกกก 

ก 

 กกกกกกก
 

(1) ก 
กกกกก ก

 กก ก () () กก กก
กก กกก กกกกกก ก
ก 

(2) กกก 
กกกก

กก ก ก ก
กกก กก 

(3) ก 
กกกกก กก

กกก ก ก
ก  ก  กกก ก
กก กกกกกก 

(4) กก 
ก กกก

ก  ก กก Value at Risk (VaR)  ก
กกกกกกกก กก
กกกก (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process: ICAAP) กก กกกกก
กก กก กกกก
ก กกกก 

(5)      ก (Risk tolerance level) กก (Capital allocation) 
 ก กกกกก  

กกกกก  
กกกกกกก
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(6) ก ก 
กกกกกก 

ก ก กกกก
  กกกกก
ก กกกกก 

(7) ก กก กก 
กกกกกกกกกก

กก กก กกก
กกก กก 
ก 

(8) กก 
กกกก ก

กก 
กกก 

(9) กกก 
ก กก  

กกก  ก (Mark-to-Market) กกก
 ก กกก
ก  กกก Back-testing ก  
  

(10) กก 
กกกกกก

 กกกกกกก ก ก 
 (11) ก 

กกกกกกกกก
กกก กกกก
ก กกก ก 

(12) กกก 
กกกกก กก

กกกก กก ก กกก
กกกกกกก 

(13) กก 
กกกกกกกกกก

กก กกกกก กก ก
กกก   กก
กก กก ก
กก กกก กก
กกกกกก กก
ก 
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ก 

 กกก กก ก
กก กก กกก 
ก ก ก  
กกกก กกก 
ก กกก
กกก ก ก
 กกกกก  กก
 กก กกกกกกก  
  กกก กก ก  กกก
กกกกกก 
กกกกกก กก
กกก กก
กก กกกก
 
 
กกกก 

 กก 
กกกกกก กก

กกก กกกก
กกกกก กก
 กก กก ก
   กกกก
 

 กก 
กกกก กกก 

กกก กกกกก
กก กกกกกก
กกก กกกกกก
 

 กก 
กกกกกก ก

กก กก กก ก
 กก ก  
ก ก ก
กกกก 
ก  ก กก
 กก กกกก ก
 กก
กกกกกกกก
 

 กกกก 
กกกก กก

ก  กก กก ก
ก ก  กกก  กก
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กกกกกก
 ก กก กก 

กกก 

กกกกก 5  ก  1) กก
 2)  3) กก 4) กก  5)  
ก  3.1  3.5 

กกกกกกกก
ก   กก
กก 

ก 3  14  กก  

กก 

กก    กก 
กกก กกก กกกก
กกกกกก  กกกก 

 
3.1.1 กก 

กกกก 2557  2557 กกก
ก กก
ก กกกกก 1.7   2556  
2.6   2557 กกกก กก ก
ก ก (Expected Loss)  ก
กก กกก
ก ก กก
ก 2.2   2556  3.3  กกกกกก 0.52 
  2556  0.49   2557 กก 6,750.20   1,786.22  
 36.0  5,902.06   848.14  

กกก  Collective Approach 
กก 12  (Expected Loss) กก 
กกกกก กก กก 
กกกกก 6,950.42  
 6,380.34  กกก 3,517.27  
ก 181.40 ก
   กกกกกกกกก
 

 
3.1.2 กกกก 

กกกกกกกกกก    31  2557 กก
ก  62.8  20.2    165,095.00  
กกกก กก 10 กก 135.05  
 0.07   0.05   
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ก กกก ก กกก  18,862.96  
กกก  12,160.59  กกก 21,802.94  ก
กก 256.73   35.5  22.9  41.1  0.5 ก  7.2  
4.6  8.3  0.1   กกกกกก 10 ก 
33,063.12   12.6  กกกกกก
กกกก กกกกกก
กกก กกกก กกกก
 กกกกกกก
 กกกกก  กกกก
 กกกก ก 

 
3.1.3 กกก 

กกกกกกกกก กกก
กกกก    31  2557 กกกก
 78.8  กก  กก
ก กกกกกก กกก
 ก ก ก
 1  

กก  ก กกกก
ก กกก กกก
ก กกกก กกกก ก
ก ก กก  ก
   

ก  กกกกก กกกกกก
 70.0 - 90.0   กก
ก กก กกกกก ก
กกก กก ก 

กก กกกก กก
 กกกกก
 กกกก 73.2 
กก 

กกกกก ก
กกก กก กกกก
 กกกก กก กกก 
กกกกก กกกกก
ก 

3.1.4 กกก 

กกกกกกกก
 กก กก กกก  
  2557 กก 120.90   0.04  
ก 13.0 ก 
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 กกก 

กกกกกก 
กกก กก ก กกก ก
ก  กก กกก กก 
กกกกก 

กกกก กก
ก กกก กก 
กกก  ก ก
กกกกกกกกก
กกกก 

กกกกก ก กกก
 กกกกกกกก 
กก กกกกก  ก
กกกกก  ก
กกก   ก  ก
กกกกก 

กกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกก
กก 

กกกกกก 
ก ก กกก  

3.2  

  กกกกก ก
 กกก
 กกก ก
 กก กก
กก 

  31  2557 กก 52,136.80  ก 1,180.48  
ก 1,131.00    2556 ก 38,057.99  ก 53,241.96  
  2556 - 12,898.32  ก 6,401.76    2556 

กกกก (Maturity Mismatch) 
ก กกกกก  ก ก
กก กก 1  
กก 18,066.45  กกกกก กก
ก ก ก 

ก   31  2557 ก 205,383.78  ก (
)  6,643.00  ก  51,056.90 ก 7,706.31 
  

 ก 

กกกก กก
กก กก ก
ก 
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กกก  กกก กกก
ก   กกก  (Emergency Contingency Plan)  กก
 กกกกกก
ก  กกกก  (Maturity 
Mismatch)  ก  กกกก
ก  กกกกก
กกก 

 

3.3 กก 

กก  กกก ก 
กกกก กก
กก 

3.3.1   กกก 

  31  2557 กก 1,886.53  
ก 601.42  ก 843.77 
  กกก 441.34 
  

 2557 กกกกกก 240.43  กกก
กก   31  2557 กก 
กก 68.88  

(1) กกก 
กก กกก

ก  (Available for Sale)  1,445.19  ก
กกกกกก ก กกกก
   31  2557 กกกกกก 2556 
 68.88   

กก Value at Risk กกก
 กกกก Value at Risk ก
ก  ก   31  2557 
กกก Value at Risk  90 กก    
99.0 ก 58.68  ก 246.00    31  2556 กกกก
กกกก
ก กก กกก ก (Trigger Limits)  ก
  กกก ก  

(2) กก 
กกกก 441.34  

กก 441.04    2556 กก กกก
 กก กกก 
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 3.3.2 กกก 

กกก 2   ก
ก ก 

(1)  กก 
กก กกกกกก

กกก (Interest Rate Mismatch) กก ก
กก ก กกกกก 

กก กกกก
กกกกกกก ก
ก    31  2557 กกก 
กก 

                 (: ) 

 
 

ก
 1  

ก
             

2-12  

ก
 1-2  

ก
 2   

 91,792.49  65,185.35  55,374.95  105,336.56  317,689.36  
 (121,181.22) (163,512.25) (450.07) (6,722.12) (291,865.66) 
 (29,388.73) (98,326.90) 54,924.88  98,614.44  25,823.69  

กกก 1  กก
ก 1  29,388.73   2-12  98,326.90   
กก กกกก
 

(2)  ก 
ก กกกกก

 กกก  
ก  

  31  2557 กก 12,870.18   3,295.01  
ก   2556 ก (Duration)  0.37  ก   2556  
1.66  กก ก (Duration) ก 2.94  
ก   2556  3.92  ก กก
ก กกก 

 กกก 

กกกกก ก
กกกกกกกกกก
 กกกกกกก
  กกกกก ก   

กกก กกกก
กก กกก
กกก Value at Risk กกก กก
กก Back Testing กก Value at Risk   กก (Stress 
Testing) กกกกกกก ก
กกกก 
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กกกกกกกก
กกก (Interest Rate Mismatch) กกกกกกก
 

กก   กก 
ก กก
กกก
 

 
3.4      กก 

กก The Bank for International Settlements  Basel Committee on Banking Supervision 
  กก ก (Operational Risk)  
กกกก ก  ก 
กก ก  กกก กก 
ก กกกกกกกก ก
กกกกก 

 กกก 

กก.กก กก 
กก กกก
กกกกกก กกก
ก กกกกก 

กกกกก (Audit Committee) 

กกกกก กกก 
กกกกกกก
กกกกก 
กกก  กกกก
กก กกกกก ก
กก (Risk Profile) กกก  ก
 ก กกก
กก (Risk and Control Self- Assessment) ก
กก  

กกกกก กกกก
กกกกก 
กกก (Key Risk Indicator) 
 (Risk Limit) กกกก
กกกกกกก กกก
 (Key Risk Indicator)  (Risk Limit) กกก  
กกก กกกกก
กกกก 

กกกก (Cyber Crime) ก กกกก
กกกกกกกกก
กก กกกก กกกกกก
กกก ก กกก กก ก
กกก 
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กก  กก กกกกกกก
ก กก กก 

กกกกกกกกก กกกกก
กกกก กกกก
 (Business Continuity Plan) กกกกกก กกกก
ก กกกกกกกก 
กกก ก  กกกกก
กก กกกกก กก กกกก
   กก   กกกก
กกก ก  ก กกกก 
(Emergency Plan) กกก กกกกกกก
ก กกกก กกกกก
 ก กกกกก กกก
กกกกกกกก กก
ก กกกก 

กกกกกกก   กก ก 
กกกก ก กกกกกกก
กกกกก
 

 

3.5      ก 

ก  กกกกก กก 
ก   ก ก กก ก
กกก  

3.5.1 กก กก 

กกกก  ก กก
ก กกก กก กก
ก กกกก ก
 กกกก ก กกก
กก กกก 

กก กก กกก
 ก ก กก  
กก กกก กกกก  กก
 กก   กก ก
กกกก  กกกก
กกกก ก กกกก
กกก กกกก กกกก
กก กกกกก 

กกกกก  ก ก
กกก กกกกก (NAV) ก
กกกกกก กกกก 

3.5.2  กก 

             31  2557 กกก Basel III ก
กกก  Internal Rating Based Approach (IRB) ก (BIS Ratio) 
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 16.80 กก 8.50 ก ก 1  
2  12.56  4.24  กก 1 กก
 6   . ก ก (NCR)  54.73 ก
กกกกกก กก 7.00 

กกกกก. กกกก (ICAAP) 
กก กกก 
8,698.38   34.8 ก 24,982.72  กก
กก 16,284.35   

3.5.3 กก 

กกกก ก
กกก กก กกก
ก กกกก  กกกก 
กกก กกก   8  
ก กก  กก 
กก ก 

กกกกก   2557                                                                                                                             
กก 3,908.99  กกกกก
ก 810.69  กก กก ก
กก กก กก 
กกกกกก กกก ก ก 
กกก ก 

กกกก  18.9 กก ก
กก กกก
ก กกกก กกกกก 
ก กกกกกก. ก  
กกกกกกก.ก  

กกกกกก ก ก
กกกกก กก ก
ก กกกกกกกก 

กกก ก
ก กกกกกกก
กก กกกก กก
กก  

 
 กก 

กกกกก ก
กกกก กกก
 ก (Vision and Mission Statement) กกกก
กกกกกกก  กก กกก
ก กก กกก กก ก 
กก กกกก  
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กกกกกกกกกก
ก (Stakeholders) กกกกกก ก
กกกก  ก 

กก กกกกกกก 
 3  กก กก ก
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4. กกก 

4.1 กกกก 

 ก 

กก  ก   31  2556-2557  ก
ก  
                                       (: ) 

ก ก
ก ก  

2556 2557 
     
     17.51 17.51 
ก     
     782.82 838.10 
     2,152.00 2,125.00 
ก   ก     
     980.32 1,019.47 
     
     143.92 150.64 

 4,076.57 4,150.72 
  ก  (1,619.71) (1,666.96) 
 ก  2,456.85 2,483.76 

 

สัญญาเช่าระยะยาว 

 
1. สัญญาเช่า 

           กกกก  3-13   
 31  2556  2557 กก 
 

                          (: ) 

ก    31  
2556 2557 

ก 
ก 1  133 146 

กก 1  5  101 183 
กก 5  5 60 

 239 389 

2. สัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
กกกกก ก กก

ก 1-3   
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รายการ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า พื นทีเช่า 
(ตารางเมตร) 

กก  ก ก ก  กก ก ()  3,533.91 

กก   ก  
 ก 

 กก ก ()  2,857.67 

กก   ก ก ()  กก ก () 1,286.47 

กก  ก ก ก  กก ก () 590.00 

กก  กกก
  ก ก 

 กก ก () 375.00 

4.2 เงนิให้สินเชือ 

ก 

กกกก  ก กก
ก กกกกกกก ก
กก   31  2557   

                ก 
  (: ) 

 ก 
       
ก  

 
ก 


ก   

ก 264,939 - - - 264,939 90.5 
ก 21,900 - - - 21,900 7.5 
ก 3,267 - - - 3,267 1.1 
 2,057 - - - 2,057 0.7 
 578 46 17 18 659 0.2 
 292,741 46 17 18 292,822 100.0 

ก 

กกก กกกกกกก
ก  

กก 
1.  กก 
2.  ก 100 
3.  กก 100 
4. ก กก 100 
5. ก กก 2 
6. ก กก 1 

 กก กกก 
ก    ก 100 
กกกก  กกกก 
กกกก (Collective Approach) กกกกก  
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กกกกกก (Collective Approach) กก
ก  กกกกก กก
ก 

 
กก 

กกกกก
   

ก  

กกกกกก กกกก
 กกกกกก 1  กก
กกก 3  กกก กกกกก
กกก 

กกกกก กก
กก กก 

กกกกก กกกก  
กกกกก กก
ก 

 
4.3  

กก  3.4   
กกกก 

กกกก 1  2 กกกก  2.3  
กกก 

กกกกกกกกก 
กก  กกก
กกก ก ก
ก กก 
ก  

ก ก 1  3   
กก 

กกก ก 
กกกกกก ก
 กกกกกก
กกกกกก  

กกก  ก
ก  กก ก
ก 
ก (Net Asset Value) 

กก กก  
 ก  กกก () ก 
กก 
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4.4 ก  

กกก  3.5   3.6 
  

กก 

กก ก
ก ก 2 ก ก กก ก 

1)    กก (Strategic Investment)  
กกก ก ก กกกก 

ก กกกกกกกก 
กกกก กก

 กก  
กกกกกก ก

 กกกกก กกกก ก 
ก 

2)    ก 
ก ก ก

ก     กก ก   
กก   

  
กกกกก

  
  

 ( : ) 

 
 

  31  2557 
 

  31  2557 
ก ก () 9,216 17,641 
ก ก ก 1,000 1,075 
กกก ก ก 100 110 
  ก                             100                   273 
 ก   ก  20 22 
 ก  ก 100 137 
   ก/1                                3               33/2 
 กก ก  ก              5                 5 
 - ก  1 1 
 ก ก  ก/3 60 73 

  -  19,370 
                /1 กก กก 
               /2 กก 
              /3   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคดีที่ยงัไมส่ิน้สดุซึ่งเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 30 คดี โดยทัง้หมดเป็นคดีแพ่งที่เกิด

จากการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารทิสโก้) และธุรกิจจดัการกองทนุ (บลจ.ทิสโก้) มีทนุทรัพย์รวมประมาณ 363.2 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  มีรายละเอียดคดีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีที่ฟ้องธนาคารทิสโก้ 27 คดี (ทนุทรัพย์รวม 358.63 ล้านบาท) โดย 19 คดี ทนุทรัพย์รวม 256.9 ล้านบาท อยู่ระหว่างขัน้ตอน
การด าเนินคดีและยังไม่ได้รับค าพิพากษา และ 1 คดี (ไม่มีทนุทรัพย์) อยู่ระหว่างการบังคับคดีโดยธนาคารทิสโก้   และอีก 7 คดี มลูคดีรวมกัน 
101.73 ล้านบาท ที่ธนาคารทิสโก้ได้รับการยกฟ้องโดยศาลชัน้ต้นและ/หรือศาลอทุธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยงัอทุธรณ์หรือฎีกาต่อ (ในจ านวนนีมี้ 1 คดีที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจบริหารการจดัเก็บหนีใ้ห้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ สขุุมวิท จ ากัด ทนุทรัพย์รวมกัน  40.24 ล้านบาท  ซึ่งธนาคารทิสโก้มี
ข้อตกลงในการได้รับชดเชยความเสียหายที่ธนาคารทิสโก้ได้รับ (ถ้าม)ี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สขุมุวิท จ ากดั)  

(2) คดีที่ฟ้องบลจ.ทิสโก้ 3 คดี (ทนุทรัพย์รวม 4.57 ล้านบาท) โดย 2 คดี ทนุทรัพย์รวม 4.25 ล้านบาท บลจ.ทิสโก้ได้รับการยกฟ้องโดย
ศาลชัน้ต้นแตโ่จทก์อทุธรณ์ตอ่ และ 1 คดีทนุทรัพย์ 0.32 ล้านบาทอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด าเนินคดีและยงัไมไ่ด้รับค าพิพากษา 
 

 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.38.2 คดีฟ้องร้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้คาดว่า บริษัทหรือ
บริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคญัจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น  ทัง้นี ้ไม่มีกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องเป็นคูค่วามกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยแตอ่ยา่งใด 
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6.  

 

 :  กก ก () 

ก : ก (Holding Company) 

ก : 48/49 ก  21   ก ก 10500 

 : 0107551000223 

 : 8,007,032,950  

ก : 8,006,554,830   
ก 800,621,925    10  
 33,558   10  

Home Page : www.tisco.co.th   

 : (66) 2633 6888 

 : (66) 2633 6880 

   
 :  กก () ก 

62 ก 
ก  ก 10110 
 0 2229 2800  0 2359 1259 

 
 

:     3734  
 ก  ก   
193/136-137     33 
ก ก 10110 
 0 2264 0777  0 2264 0789-90 
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 10 ก  

/1    31  2557  
/2 ก (Core Company) กก 
 /3 กก ก 

/ก ก  
ก 

ก 

              
/1 

   
ก 
() 

ก ก ()/2  
48/2 ก  1             
 ก ก 10500 
 0 2633 6000  0 2633 6800 

  921,567,588 921,451,833 99.99 

 104 -  
 921,567,692 921,451,833 

  ก 
2046/16  ก                    
 ก 10310 
 0 2319 1717  0 2308 7405 

  994,500 994,496 100.0 

 5,500 5,500 
 1,000,000 999,996 

ก ก ก 
48/8 ก  4                
 ก ก 10500 
 0 2633 6999  0 2633 6660 

ก  100,000,000 99,999,998 100.0 

กกก ก ก 
48/16-17 ก  9              
 ก ก 10500 
 0 2633 6000 ก 4  0 2633 7300 

กก
กกก

 

 1,000,000 999,994 100.0 

 ก  ก 
48/12 ก  6                
 ก ก 10500 
 0 2633 4299  0 2633 7600 

ก              
 

 200,000 199,994 100.0 

 ก ก  ก 
48/44 ก  19                
 ก ก 10500 
 0 2638 0900  0 2638 0913 

  60,000   29,400 49.0 

 ก  ก 
48/12 ก  6    
   ก  ก 10500 
 0 2633 7799  0 2633 7980 

  1,000,000 999,965 100.0 

 กก ก 
48/20 ก  12   
   ก ก 10500 
 0 2633 7154  0 2633 7155 

ก               50,000 49,997 100.0 

 - ก 
48/26 ก  15   
   ก ก 10500 
 0 2633 7129  0 2633 7150 

ก               10,000 9,997 100.0 

   ก/3 
48/50 ก  22  
   ก ก 10500 
 0 2633 7766  0 2633 7600 

  30,000 29,998 99.99 



 
 1  6 
 

6-3 

กก ก ก () กกก  10 ก 
ก กก  

 

กกกก 10 
ก  

/4    31  2557  

 

 

/ก ก  
ก 

ก 

              
/4 

   
ก 
() 

   () ก 
138  8    
 ก ก 10500 
 0 2236 6628-9   0 22366800-1 

กกก  5,000 500 10.0 

   () ก 
33/29-31  8  
 ก ก 10500 
 02 625 0000  0 2632 7350 

กกก  30,000 
 

3,000 
 
 

10.0 

  ก 
   20 
1168/53-54  4  
 ก 10120 
 02 285 6318-24  0 2285 6325 

กก
ก 

 30,000 
 

3,000 
 
 

10.0 

   ก 
518/5   16  
  ก 10330 
 0 2680 5800  0 2254 8338 

กก
ก 

 10,000 1,000 10.0 

  ก 
52   25  
 ก ก 10500 
 0 2632 8060  0 2236 7367 

กก
ก 

 300,000 
 
 

30,000 10.0 

     ก 
65/233   
 30  9  
 ก 10320 
 0 2246 7634-6   0 2247 7607 

ก  1,500,000 
 

150,000 
 

10.0 

  ก 
116/77    
ก 10120 
 0 2295 2041-8  0 2295-2040 

กก  11,000,000 
 

1,1000,000 
 

10.0 
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 2 
 
7.   ก  

7.1  

(1)      31  2557  
 : 8,007,032,950   
 : 8,006,554,830  ก 800,621,925   33,558   
   10.00  

(2)  กก 
  

 ก 30  2552  1 กก 2552 
 กกก   

 กกกกก (NVDR)  
  27  2556   ก ก ก

  กกก (NVDR) ก 
63,046,262   22,400   63,428,662   7.92 ก  NVDR 
ก กกก กก 
ก กกกกกกกกก (Delisting)  กกก 
NVDR ก กกก 

7.2   

 (1)   
 10 ก  กก ก () ก   17 ก 
2557    

   
1 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. 80,070,320    -                 80,070,320    10.00
2 CHASE NOMINEES LIMITED 42 63,998,057    -                 63,998,057    7.99
3    ก 63,051,162    22,400           63,073,562    7.88
4 ก ก 45,527,000    -                 45,527,000    5.69
5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 39,718,690    -                 39,718,690    4.96
6 SATHINEE CO.,LTD. 39,482,767    -                 39,482,767    4.93
7 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 29,119,010    -                 29,119,010    3.64
8 ก ก 24,038,450    -                 24,038,450    3.00
9 กก (2 ก) 23,134,260    -                 23,134,260    2.89
10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,842,438    -                 17,842,438    2.23

425,982,154 22,400 426,004,554 53.21
374,639,771 11,158 374,650,929 46.79
800,621,925 33,558 800,655,483 100.00

 


 


 ก 10 ก
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CDIB & Partners Investment Holding Pte Ltd.  100  CDIB & Partners Investment Holding 
Corporation  CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited  CDIB & Partners Investment 
Holding Corporation กกก (Investment Activities) 

(2)  กกก 

  10 ก ก ก () ก   17 ก 2557   

   
1  กก ก () 921,451,833          -                         921,451,833  99.99
2 ก กกก 30,247                   -                         30,247           0.00
3   8,100                     -                         8,100             0.00
4 ..  6,000                     -                         6,000             0.00
5  กก 6,000                     -                         6,000             0.00
6   5,000                     -                         5,000             0.00
7 BANK JULIUS BAER & CO., LTD. 4,800                     -                         4,800             0.00
8  ก 3,624                     -                         3,624             0.00
9   3,000                     -                         3,000             0.00
10   3,000                     -                         3,000             0.00

921,521,604 -                         921,521,604 99.99
45,984 104 46,088 0.01

921,567,588 104 921,567,692 100.00
 



 


 ก 10 ก

 

กกกก  กก ก ()  กกก          
 กก ก () กก ก ()  
กกกก  100   

(3) ก (Shareholders Agreement) กกกก 
ก กก 

 
 
7.3  กกก 

 7.3.1 ก 

  
 กกก 

  

   31  2557 ก ก () ก   

1. กก ก ()  1/2553 ก  . 2563 กกกก 
กก : ก 
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 1,000,000  
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ก : 1,000,000  
ก : 10   
กก :  17  .. 2553 
กก :  17  .. 2563 
กกก :  
กก : ก 5.0   1   10 กกก 
ก : ก 17 ก    ก ก

ก กกกกก     
กก 

กกก       
 

:   กกกกก ก
กกกก
กกก กก ก
กกก 30  ก 60  กก
ก กกก 
(ก)   ก 5  กก กกกก

 (1) กก
ก 2 กกก  (2) ก
ก 2 ก  50 ก 1 กก 
 

()     5  กก   ก ก
 5  กก  

()   กก กกก
  กกกก  

()   กกกกก  ก
กก 1 กกก
กกก  

()  กก 
ก : A- ก   ก  30  2557 
ก :  ก ()   
ก :  ก ()   

2. กก ก ()  2/2553 ก  . 2563 กกกก 
กก : ก 
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 1,000,000  
ก : 1,000,000  
ก : 10   
กก :  13  .. 2553 
กก :  13  .. 2563 
กกก :  
กก :   ก 4.8   1   10 กกก 
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ก : ก 13   ก  ก ก 
กกกกก 
ก  ก 

กกก       
 

:  กกกกก ก
กกกก
 กกก กก ก
กกก 30  ก 60  กก
ก กกก 
(ก) ก 5  กก กกกก

 (1) กก
ก 2 กกก  (2) ก
ก 2 ก 50 ก 1 กก  

()    5  กก   ก ก
 5  กก  

()  กก กกก
กกกก  

()   กกกกก ก
ก ก 1 กกก 
กกก  

()   กก 
ก : A- ก   ก  30  2557 
ก :  ก ()   
ก :  ก ()   

3. กก ก ()  1/2555 ก  . 2565 กกกก  
กก : ก 
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 1,000,000  
ก : 1,000,000  
ก : 10  
กก : 9  2555 
กก : 9  2565 
กกก :  
กก :   ก 4.85   1   10 กก 

ก 
ก : ก 9   ก   ก ก ก

กกกก
กก 

กกก       
* 
 

:   กกกกกก         
กกก 
กกก กกกก



 
 2  7 ก
 

 7-5  

 กก 30 ()  ก 60 (ก)  ก
กก กกก 
 
(ก) ก 5 ()  กก  ก 

ก 5 ()  กก 
i.  กกกกกก      
ii. กกก กกก

 กก 
() กก กกก

กกกก  
() กก 

ก : BBB+ ก  ก   30  2557 
ก :  ก ()   
ก :  ก ()   
*  ก กก  22  2555 

4. กก ก ()  2/2555 ก  . 2565 กกกก 

กก : ก 
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 1,243,000  
ก : 1,243,000  
ก : 10  
กก : 19  2555 
กก : 19  2565 
กกก :  
กก :   ก 4.60  ก 
ก : ก 19   ก   ก กก

กกกกก
ก 

กกก       
 

:   กกกกก ก 
กกก
 กก
ก  กกกกก
ก 30 ()  ก 60 (ก)  กก
ก กกก 
(ก) ก 5 ()  กก  ก 

ก 5 ()  กก 
i.  กกกกกก      
ii.  กกก กกก

กก 
() กก กกก

กกกก  
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    () กก 
ก : A- ก  ก   30  2557 
ก :  ก ()   
ก :  ก ()   

 
5.  ก 2 ก ก ()  1/2557  1 ก .. 2567 ก

กก (กกกกก
กกก กกกก กก
) 

กก : ก 10   4 
 

 : 1,000  
 : 1,000  
 : 1,600,000  
 : 1,600,000  
 : 10  
ก : 29 ก 2557 
ก : 29 ก 2567 
กก :  
ก :   ก 6   
ก : ก 29 ก  กก  ก กก

กกกก
ก 

กก       
 

:   กกก 
ก กก
  
กก  กกก
ก 30 ()  ก 60 (ก)  ก
ก กก
 
(ก) ก 5 ()  ก  ก 

ก 5 ()  ก 
i.  กกกก 

     
ii.  กก กก

กก 
() ก กก

กกก  
    () กก 

ก : A 
ก : -   
 :  ก ()   

    ก 
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6.  ก 2 ก ก ()  1/2557  2 ก .. 2567 ก
กก (กกกกก
กกก กกกก กก
) 

กก : ก 10   4 
 

 : 1,000  
 : 1,000  
 : 800,000  
 : 800,000  
 : 10  
ก : 19 ก 2557 
ก : 19 ก 2567 
กก :  
ก :   ก 6   
ก : ก 19 ก   ก ก ก

กกกก
กก 

กก       
 

:   กกก 
ก กก
  
กก  กกก
ก 30 ()  ก 60 (ก)  ก
ก กก
 
(ก) ก 5 ()  ก  ก 

ก 5 ()  ก 
i.  กกกก 

     
ii.  กก กก

กก 
() ก กก

กกก  
    () กก 

 
ก 

: A ก  ก  30  .. 2557 

ก : -   
 :  ก ()   

    ก 

  31  2557 ก() ก (ก)  6,643 
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7.   กกก ก ()  1/2557  
กก : กก 
 : 1,000  
 : 1,000  
 : ก 60,000,000  
ก : 51,056,900   
ก : กกกก    

    ก 270 ()  กกก 
กก : กกก 

    ก 1  2557  31  2558 
กก : กกกก  

    ก 270 กกก 
กกก :  
กก :   กกกก

กกก กก
กกก 

ก : กกก 
 
ก 

: A ก  ก  30  .. 2557 

ก : -   
ก : ก ก () 

  31  2557 ก ก () ก 51,056.90   
 
 ก ก  ก ก  

1.   กก  ก ก  ก  1/2556  1 ก .. 2558 
กก : กก  
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 350,000  
ก : 350,000  
ก : 2  
กก : 17 ก 2556 
กก : 17 ก 2558 
กก : Century Tokyo Leasing Corporation ( ก  ) 

ก  
กก :  ก 3.88  ก 
ก : ก 17   ก ก กกกก

 กกก ก 
ก : AA+ ก  ก  27  2557 
ก : ก ก ()   
ก : ก ก ()   
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2.   กก ก ก  ก  1/2556  2 ก .. 2560 
กก : กก  
 : 1,000  
 : 1,000  
 : 650,000  
ก : 650,000  
ก : 4  
กก : 17 ก 2556 
กก : 17 ก 2560 
กก : Century Tokyo Leasing Corporation ( ก  ) 

ก  
กก :  ก 4.37  ก 
ก : ก 17   ก ก กกกก

 กกก ก 
ก : AA+ ก  ก  27  2557 
ก : ก ก ()   
ก : ก ก ()   

  31  2557  ก ก  ก ก() ก 1,000   

7.3.2 ก  

 

กกกกกกกก  
กก :  
ก : ก  กก  ก () 

 1 : ก ก 
กก   
 2 : ก ก 
กกก 
 3 : กกก (without 
recourse) ก กก
 
 4 : กกก (without 
recourse) ก ก ก
ก 

ก : ก 270  กกก 
ก : ก 10,000,000,000  () 

 : ก 1,000,000  () 

กก : ก  1  2556                    
31  2557 
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ก : ก 1  3 : กก 
 

ก 2  4: กก
ก 

กก : ก 1  3: ก ก
ก 
ก 2  4: ก กก
 

กก : ก 1  3 : กก 
ก 2  4 : กกก 

ก
 

: ก A- ก  ก        
 30  .. 2557 

  31  2557 ก 7,669.40  ก 2.55  3.20  88   

 

  31  2557 ก ก () ก 36.92  ก 2.50 
กก 

  31  2557   ก ก 1,548.00  กก 
กก 3.08  

  31  2557  ก  ก ก 1,606.30  กก 
กก 3.08   

 
7.4 ก 
  

ก  กก กกก
ก ก กก 
  ก กก 
กก 

ก 50 ก ก กก
ก กก ก ก กก
กกก ก
 กกกก ก
 

 

กกก กก ก () () 
กก 
กก  
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กกกก กก 
(BIS Ratio) ก 12 ก  

กกกกก 
ก  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

ทิสโก้เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคมุดแูลบริษัทในกลุ่มทัง้หมดให้ด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกันและด าเนินกิจการ   
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นก าหนด ซึ่งครอบคลมุโครงสร้างการก ากับดแูล แนวปฏิบัติในการก ากับดแูลกิจการ โครงสร้างการปฏิบตัิงาน หน้าที่
ของหน่วยงานก ากับดแูล และนโยบายการปฏิบตัิงานแบบรวมศนูย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่ม
อย่างเคร่งครัด ส าหรับบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะด าเนินงานเสมือนหน่วยกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงานด้าน
การตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ และงานด้านปฏิบตัิการและควบคมุสินเช่ือ  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับควบคุมกิจการของกลุ่มทิสโก้ และอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะด้านและมอบหมายหน้าที่
เฉพาะตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้าน โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ และ (4) คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี ้
ตัง้แต่ปี 2553 บริษัทได้ท าการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุ่มที่ รับผิดชอบดูแลหรือก ากับส่วนงานหลกัที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment) ให้ผู้บริหารดงักล่าวไปบริหาร
จดัการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัท
ดงักลา่วได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายของกลุม่ และแผนท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท  

8.1.1   คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เช่น การเงินการธนาคาร การบญัชี เศรษฐศาสตร์ และ
กฎหมาย เป็นต้น โดยคณะกรรมการมีจ านวน 12 คน แบง่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน1จ านวน  4 ท่าน กรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน และ 
กรรมการอ่ืนที่ไมมี่สว่นร่วมบริหารงานอีกจ านวน 2 ทา่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 คน ดงันี ้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายปลิว มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ   

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4.  รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6.  นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ  และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9.  นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

   11. นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ

กรรมการสองคนจากรายชื่อดงัตอ่ไปนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) และนาย
ยาสโุร่ โยชิโคชิ 

 
 

 

                                                           
1ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

1.  รับผิดชอบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2.  เป็นประธานในที่ประชมุ เพื่อหามติและข้อสรุปในการตดัสนิใจของคณะกรรมการ   
3. เป็นตวัแทนในการให้มมุมองของคณะกรรมการตอ่ผู้บริหาร 
4. แนะน าและให้ค าปรึกษาแกส่มาชิกของคณะกรรมการ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของรองประธานคณะกรรมการ 

1. ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เชน่ กรณีที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้บริหารมีการด าเนินการที่ถกูต้องและเหมาะสมตามค าแนะน า และมติของคณะกรรมการ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ก าหนดทิศทางและกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุม่ทิสโก้ และจดัให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้เพื่อบงัคบัใช้กับบริษัท
ทัง้หมดในกลุม่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้
จะประกอบด้วยนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกับโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจการ
บริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมอง ค์กร และนิเทศ
สมัพนัธ์ ทัง้นี ้คณะกรรมการต้องควบคมุดแูลให้บริษัททัง้หมดในกลุ่มยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่ม     
ทิสโก้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

2. อนมุตัิแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุม่ทิสโก้ซึง่ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว 
3. ก าหนดและจดัให้มีการตรวจสอบด้านกลยทุธ์ (Strategic Audit) เพ่ือติดตามและประเมินผลกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ของบริษัท 
4. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
5. ติดตามการด าเนินกิจการของกลุม่ทิสโก้ตลอดเวลา เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานด าเนินกิจการตามนโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
6. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานของกลุม่ทิสโก้ 
7. ด าเนินการให้กลุม่ทิสโก้มีระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
8. ดแูลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร่ืองที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการ 
9. ดแูลให้กลุม่ทิสโก้มีนโยบาย กระบวนการและการควบคมุด้านบริหารความเสี่ยงประเภทตา่งๆ อยา่งครบถ้วน 
10. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อให้

มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 
11. ดแูลให้กลุม่ทิสโก้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งงานส าหรับผู้บริหารสงูสดุ 
12. แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลกิจกรรมของกรรมการและจดัการงานขององค์กรที่ส าคญั 
13. ดแูลให้ธนาคารทิสโก้และบริษัทยอ่ยอ่ืนที่มีการอนมุตัิสินเช่ือมีนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนการควบคมุการอนมุตัิสินเชื่อ และเงิน

ลงทนุกบับคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง 
14. ดแูลให้มีกระบวนการในการจดัส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบญัชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจดัการของ

กลุ่มทิสโก้ต่อคณะกรรมการ 

                                                                                                                                                                                           
“กรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั  เว้นแต่จะแสดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุติัไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน  
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15. จดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจัดการ และ /หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อสดัส่วนหรือ 
จ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท 

16. ดแูลให้คณะกรรมการได้รับข้อมลูที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 
17. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ในเร่ืองตอ่ไปนีค้ณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิ
ของทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือ
การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้ขายสิ นทรัพย์     
ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล 

ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชดุอื่นๆ หรือบคุคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนมุัติรายการที่ตนห รือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแกน (Core Company) ของกลุ่มทิสโก้ และบริษัทย่อยอ่ืนๆ แสดง
ไว้ภายใต้หวัข้อ 8.1.6 และเอกสารแนบ 3 

. 
8.1.2   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการ ดงันี ้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2.  นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ)  กรรมการบริหาร 
3.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการบริหาร 
4.  นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ และดแูลให้บริษัททัง้หมดในกลุ่มปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ประกอบด้วยนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกับโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ การ
บริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุและบริหารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บญัชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศ
สมัพนัธ์ 

2. ก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ การควบรวมและได้มาซึง่กิจการ พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม ่ รวมถึงผลิตภณัฑ์และการให้บริการใหม่
ของกลุม่ทิสโก้  

3. พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ตามที่เสนอโดยประประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

4. ก ากบั ดแูลและควบคมุการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 
5. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ รวมทัง้ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 8-7  

7. แตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยทัง้หมด 
8. ดแูลให้ฝ่ายจดัการของบริษัทและบริษัทย่อยรายงานเร่ืองที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารได้รับข้อมลู

จาก ฝ่ายจดัการอยา่งเพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อยา่งสมบรูณ์ 
9. ควบคมุดแูลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงูของบริษัทยอ่ย 
10. จดัให้มีนโยบายและระเบียบปฎิบตัิเก่ียวกับการปฎิบัติการและการควบคุมที่ส าคัญของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง นโยบายการให้สินเชื่อ นโยบายการให้สินเชื่อและการลงทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้อง นโยบายการควบคุมภายใน และ
นโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก 

11. พิจารณาเร่ืองเร่งดว่น ซึง่ในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

12. รายงานการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
 

8.1.3    คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดงันี ้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ   กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้กลุม่ทิสโก้มีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานและประเมินผลให้กลุม่ทิสโก้มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)    

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ให้เป็นตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มทิสโก้ และเสนอค่าตอบแทนของ

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่กลุม่ทิสโก้ 
6. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มทิสโก้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 

เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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9.   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท 

 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระท าดังกล่ าวไว้ในรายงานประจ าปี และ
รายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. อนมุตัินโยบายด้านการปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏบิตัติามกฏเกณฑ์ 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี ้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ศ. ดร. ปราณี ทินกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และสง่มอบนโยบายดงักลา่วให้หน่วยงานก ากบัดแูลเม่ือทวงถาม 

2. สรรหา และเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ส าคญัในบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่ถกูก ากับโดยกฎหมาย
ของสถาบนัการเงินและตลาดทนุ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่งที่จะต้องถกูพิจารณาสรรหาและเสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แก่ ผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งดงัตอ่ไปนี ้
 กรรมการ 
 กรรมการในคณะกรรมการชดุอื่นตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

บริษัท 
 ผู้บริหารสงูสดุ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืนที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการ 
3. ดแูลให้คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่
หลากหลาย  

4. พิจารณาทบทวน และก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ  ที่ปรึกษาและ
พนักงานในกลุ่มทิสโก้ที่ชดัเจนและโปร่งใส ตามข้อเสนอของฝ่ายจดัการ 

5. ดแูลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนัน้ 
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6. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและพนักงานในกลุ่มทิสโก้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้อง
ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

7. ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากประธานคณะกรรมกา รบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ เพื่อเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพจิารณาอนมุตัิ 

8. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการเลื่อนต าแหน่ง คา่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
9. พิจารณาทบทวนข้อเสนอเร่ืองการแต่งตัง้ การประเมินผลงาน การเลื่อนต าแหน่ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหาร

ระดบัสงู และรองลงมาหนึ่งระดบัของกลุม่ 
10. พิจารณาทบทวนจ านวนรวมผลตอบแทนประจ าปีตามข้อเสนอของผู้บริหาร โดยค านึงถึงผลการปฎิบตัิงานทัง้ปี การสร้างแรงจงูใจ

ในการท างานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจ าปีส าหรับพนกังานในกลุม่ทิสโก้ 
11. ดแูลให้มีการประชมุระหวา่งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูโดยไมมี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ

ครัง้ ก่อนการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
12. ดแูลให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การ

ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนและตอ่เน่ือง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดงักลา่วเป็นระยะๆ 
13. เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการสรรหา และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจ าปี 
14. เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทัง้จัดท า และเปิดเผยรายงานของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ การด าเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปี 

15. รายงานการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
16. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

8.1.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตัง้โดยมติคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการ ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี ้ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2. นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
3. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

1.      ก าหนดและพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขอบเขต และนโยบายการก ากับดแูลกิจการและแนวปฎิบตัิในการก ากับดแูลกิจการของ
กลุม่ทิสโก้ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 

2.      ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การปฏิบัติและกฎบัตรของ  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุอ่ืนๆ 

3.      พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุอ่ืนๆ และผู้บริหารระดบัสงู ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ แนวปฎิบตัิในการดแูลก ากบักิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.     พิจารณาผลการประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทที่จดัท าขึน้โดยหน่วยงานภายนอกและยื่นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริษัท 
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5.     พิจารณาทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มบริษัททิสโก้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฎิบตัิที่ดีเพื่อ
การพฒันาในอนาคต 

6.     ปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูในเร่ืองที่เก่ียวเน่ืองกับการก ากับดแูลกิจการและแนวปฎิบตัิ
ในการก ากบัดแูลกิจการ 

7.     ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละคนสามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้ กรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชมุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมีข้อมลูถูกต้องครบถ้วนและเพียง พอต่อการ
พิจารณา มีการระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี จดัส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่าง
น้อยก่อนการประชมุ 7 วนั 

ในการประชมุคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสนับสนนุให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบโป ร่งใส และจดัสรร
เวลาอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหารในการน าเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการสามารถที่จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดย
คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ รับผิดชอบโดยตรง บริษัทให้การสนับสนนุให้
กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยในปี 2557 มี
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ครัง้ และมีการบันทึกการประชุมเป็นทางการ เม่ือเสร็จสิน้การประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษรครอบคลุมทกุประเด็น เนือ้หา และความเห็น ซึ่งจะถกูจดัเก็บไว้อย่าง มี
ระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่2 หวัข้อที ่8 โครงสร้างการจดัการ 
 

 8-11  

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในปี 2557 มีดังนี ้      

ชื่อ-สกลุ 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 8 12 13 5 7 
1.  นายปลิว มงักรกนก 8 -  -  - - 
2.  นายฮอน คิท ชิง 
 (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

6 -  - 
 

4/4 - 
 

  3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  8 12  - - - 
4.  รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ 8 - 13 -   - 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร 8  - - 5 - 
6.  นางภทัรียา เบญจพลชยั  8  - 13  - 7 
7.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 8  - 5/3 

(จากจ านวน 5 ครัง้) 
 - 6/5 

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 8   - 8/3 

(จากจ านวน 8 ครัง้) 
- 1/5 

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
9.  นายสถิตย์ ออ๋งมณี 6/1 

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
- - - 7/6 

(จากจ านวน 7 ครัง้) 
10. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ 7 12 - 4  - 

    11. นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซุน) 8 10/2 - - - 
    12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 8 12 - - - 
    13.นายพิชยั ฉันทวีระชาต ิ  2/1 

(จากจ านวน 2 ครัง้) 
- - - 1/6 

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
หมายเหต ุ /1 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 นายพิชยั ฉันทวีระชาติ ได้แสดงความจ านงท่ีจะไม่ต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้เลือกตัง้นาย

สถิตย์ อ๋องมณี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป  
/2  นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง 2 ครัง้ แต่มีสว่นร่วมในการประชุมผ่านทางโทรศพัท์ 
/3 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา  กนกวฒัน์ โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 

/4 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง 1 ครัง้ แต่มีส่วนร่วมในการ
ประชมุผ่านทางโทรศพัท์  

 /5 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ แทนศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557  

 /6 นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดแูลกิจการแทนนายพิชัย ฉันทวีระชาติ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 
เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชมุในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้  
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8.1.6 รายละเอียดคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มทสิโก้ 

8.1.6.1    คณะกรรมการธนาคาร 
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายปลวิ มงักรกนก ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.    ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.    นายสถิตย์ ออ๋งมณี กรรมการ 
7.    นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8.    นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

ช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานกรรมการบริหาร ลงลายมือช่ือและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท หรือกรรมการสองคนจากรายชื่อดงัตอ่ไปนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตราส าคญับริษัท นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) หรือ 
นายยาสโุร่ โยชิโคชิ หรือ นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล  

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ  

1.  รับผิดชอบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2. เป็นประธานในที่ประชมุ เพื่อหามติและข้อสรุปในการตดัสนิใจของคณะกรรมการ   
3. เป็นตวัแทนในการให้มมุมองของคณะกรรมการตอ่ผู้บริหาร 
4. แนะน าและให้ค าปรึกษาแกส่มาชิกของคณะกรรมการ 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 

 ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  ที่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับบริษัททัง้หมดในกลุ่ม
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้จะประกอบด้วยนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกับโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจการบริหารและการด าเนินกิจการ กา รควบคมุ
และบริหารความเสี่ยง ทัง้นีค้ณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่ต้อปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. อนมุตัิแผนธุรกิจ และแผนการด าเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยทุธ์ทางธุรกิจและแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. จดัให้มีบทบญัญัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

3. ติดตามการด าเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานด าเนินกิจการของธนาคารตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

4. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการงานของธนาคาร รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 

5. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

6. ดแูลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร่ืองที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการ 
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7. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขัน้ตอน และการควบคมุส าหรับความเสี่ยงทกุประเภท โดยคณะกรรมการธนาคารจะท า
หน้าที่อนมุตัิและควบคมุการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 

8. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตามภารกิจและงานเฉพาะด้านเพื่อ ให้
มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ 

9. ดแูลให้ธนาคารมีนโยบาย แนวทาง และขัน้ตอนการควบคมุในการอนมุตัิสินเช่ือ และเงินลงทนุกบับคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

10. ดแูลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของ
ธนาคารตอ่คณะกรรมการโดยไมล่า่ช้า 

11. จดัให้มีการถ่วงดลุอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยให้ความส าคญัต่อ
สดัสว่นหรือจ านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร 

12. ดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทใหญ่ได้รับข้อมลูที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบรูณ์ 

13. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการตอ่ผู้ ถือหุ้น 

14. รายงานการด าเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับ
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ในเร่ืองตอ่ไปนีค้ณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั ง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้ข าย
สินทรัพย์ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล 

ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชดุอื่นๆ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งด าเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบ
อ านาจดังกล่าว หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบัธนาคารหรือบริษัทยอ่ยของธนาคาร 

 

8.1.6.2 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท   

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของธนาคารประกอบด้วยกรรมการดงันี ้ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) กรรมการบริหาร 
3. นายยาสโุร่ โยชิโคชิ กรรมการบริหาร 
4. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  ที่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับบริษัททัง้หมดในกลุ่ม
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้จะประกอบด้วยนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกับโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจการบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุ
และบริหารความเสี่ยง ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ก ากบัดแูลและควบคมุการด าเนินธุรกิจของธนาคารตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง 

2. อนมุตัิธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงู หรือเกินอ านาจของฝ่ายจดัการของธนาคาร 

3. พิจารณาเร่ืองเร่งดว่น ซึง่ในกรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร โดยจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการเพื่อรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

4. รายงานการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคารตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
 
8.1.6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทใหญ่  คือ   
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ - กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นชดุเดียวกนักบักรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้  ที่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับบริษัททัง้หมดในกลุ่ม
ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่ทิสโก้จะประกอบด้วยนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกับโครงสร้างการก ากับดแูลกิจการและการด าเนินธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจการบริหารและการด าเนินกิจการ การควบคมุ
และบริหารความเสี่ยง ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดแูลกิจการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. เสนอชื่อบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวตามที่ก าหนด
โดยคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

4. ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารมีความถกูต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 

 รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้ บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เปิดเผยการกระท าดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมการธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 

9. รายงานการปฏิบตัิงานตรวจสอบตอ่คณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อยา่งสม ่าเสมอ ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการธนาคารในปี 2557 มีดังนี ้ 

ชื่อ-สกลุ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชมุทัง้หมด (ครัง้) 7 12 13 

1. นายปลวิ มงักรกนก 7  -  - 
2. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  7 12 - 
3. รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์  7 - 13 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  7 - 13 
5.    ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 6/1 

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
 - 8/4 

(จากจ านวน 8 ครัง้) 
6.    นายสถิตย์ ออ๋งมณี 6/1 

(จากจ านวน 6 ครัง้) 
 - - 

7.    นายชือ-เหา ซนุ (นายโฮเวิร์ด ซนุ) 6/1 
(จากจ านวน 6 ครัง้) 

10/3 - 

8.    นายยาสโุร่ โยชิโคชิ 6 12 - 
9. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล 7 12 - 
10.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 1/1 

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
- 5/4 

(จากจ านวน 5 ครัง้) 
11.  นายพิชยั ฉันทวีระชาติ 1/1 

(จากจ านวน 1 ครัง้) 
- - 

12. นายฮอน คิท ชิง 
(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 

-/1/2 
(จากจ านวน 1 ครัง้) 

- - 

หมายเหต ุ/1 นายพิชยั ฉันทวีระชาติ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ 
หุ้นได้เลือกตัง้ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ นายสถิตย์ อ๋องมณี นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน)เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

/2 นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 1 ครัง้  
/3 นายชือ-เหา ซุน (นายโฮเวิร์ด ซุน) ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารด้วยตนเอง 2 ครัง้ แต่มีสว่นร่วมในการประชมุผ่านทางโทรศพัท์ 
/4 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 
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8.2 ผู้บริหาร  

 บริษัทท าการโอนย้ายผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารของกลุม่ที่รับผิดชอบดแูลหรือก ากับส่วนงานหลกัที่มีความส าคญัต่อการด า เนินธุรกิจ
ของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสงักัดของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ จากบริษัทตัง้แต่ปี 2553 ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมาย 
(Secondment) ให้ผู้บริหารดงักลา่วไปบริหารจดัการบริษัทยอ่ยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเชน่เดียวกับก่อนการโอนย้าย  เพื่อให้มัน่ใจว่า
สามารถอทุิศเวลาในการบริหารจดัการบริษัทดงักลา่วได้อยา่งเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนของกลุม่ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

คณะผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งในบริษัท ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายในบริษัทย่อย 

1. นางอรนชุ  อภิศกัดิ์ศิริกลุ /1 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้ - 
2. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล /1 กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
3. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายยอ่ย 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
4. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม /1 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 
5. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

สายสินเช่ือรายยอ่ย 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

6. นางสาวอารยา ธีระโกเมน /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการผู้จดัการใหญ่สายหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ   
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั 

7. นายไพบลูย์ นลนิทรางกรู /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษัท หลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั 

8. นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
สายธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

9. นางยถิุกา สนธยานาวิน ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 
10. นายชาตรี จนัทรงาม /1 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 
- 

/1  ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงู 
1.   ประสานงานและร่วมแก้ไขประเด็นส าคญัตา่งๆ ระหวา่งกลุม่ธุรกิจ ในด้านการด าเนินธุรกิจ ปฏิบตัิงาน และควบคมุความเสี่ยง 
2.   ดแูลให้หน่วยธุรกิจตา่งๆ ด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 

1.   ก ากบั ดแูล ควบคมุ การปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ เพื่อความมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกบัเป้าหมาย 

2.  ก าหนดแผนกลยทุธ์การด าเนินงาน และแผนธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ 

3. ติดตามดแูลการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของกลุ่มทิสโก้ และควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์การด าเนินงานและ
แผนธุรกิจโดยรวมของกลุม่ทิสโก้ให้มีประสิทธิภาพ  
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4.  ก ากับดูแลการก ากับดแูลกิจการและโครงสร้างการบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึง การปฏิบตัิการ การบริหารความเสี่ยง และระบบ
ควบคมุ 

5.   ติดตามดแูลกิจกรรมทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของกลุม่ทิสโก้ และรายงานให้กบัคณะกรรมการ 
6.  ตรวจสอบงบประมาณทางการเงินและการบริหารทรัพยากรของกลุม่ทิสโก้  
7. ควบคมุดแูลให้การท าธุรกิจของกลุม่ทสิโก้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกเหนือจากคณะผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ ผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 33 ราย/1 ประกอบด้วยบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ /1 /2 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้ 
2. นายชาตรี จนัทรงาม /1 /2 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายควบคมุการเงินและบริหารความเสี่ยง 
และรักษาการหวัหน้าการลงทนุ 

3. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ 
4. นายวศักร เทพทิม หวัหน้าสายทรัพยากรบคุคล 
5. นางดลุยรัตน์ ทวผีล หวัหน้าก ากบั 
 6. นายเสถียร  เลีย้ววาริณ                                                           หวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์                                                
 7.นางเพ็ญจิตต์  แต้ไพสิฐพงษ์      
                                                

  หวัหน้าระบบปฏิบตัิการ   
  รักษาการหวัหน้าวางแผนและก ากบัเทคโนโลยี                            

 8. นางสทุธินี เมืองแมน ที่ปรึกษา 
9. นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ    
10. ดร.ก าพล อดิเรกสมบตัิ หวัหน้าวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ 
11. นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชยั หวัหน้าการจดัการทรัพยากรบคุคล 
 12. นางกสุมุา ประถมศรีเมฆ                                                            หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ                                                       
 13.นางจินตนา  วรมงคล                                                                หวัหน้าบริหารโครงการ                                                        
14. นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบลูย์ หวัหน้าตรวจสอบภายใน 
15. นางสาวชตุินธร ไวกาสี /2 หวัหน้าบญัช ี
 16. นางสาวชื่นจิต  ตระการรัตต ิ                                                         หวัหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร                                       
17. นางสาวณฎัฐินี สวุรรณพาณิชย์ หวัหน้ากฎหมาย 
 18.นายนพวสัส์ ตัง้บรูณากิจ                                                          หวัหน้าชอ่งทางดิจิทลั                                                       
19. นางสาวนาถฤดี ศิวะบตุร หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์ 
20. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒัน์ หวัหน้าบริหารความเสี่ยง 
21. นายประยกุต์ เจริญจรัสกลุ หวัหน้าเพ่ิมผลผลิต 
22. นายพิชิต ตรีเทพาสมัพนัธ์ หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน 
 23.นายพิสิษฐ์  ปิยพสนุทรา                                                           รักษาการหวัหน้าจดัการข้อมลู                                                 
24. นายภวูรินทร์ กลุพฒัน์กานนท์ หวัหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ 
 25. นายมนตรี  สิริปาณสาร                                                             หวัหน้าพฒันาระบบ                                                            
26. นางสาวมณีรัตน์ วฒันจกัร์ หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
27. นายศีล นวมานนท์ หวัหน้าพฒันาผลิตภณัฑ์และการตลาด 
28. นางสาวสกรรัตน์ มานวุงศ์ หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร 
29. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ หวัหน้าธุรการส านกังาน 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
 30. นางสทุธิภิรมย์ อารีสกลุสขุ หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบคุคล 
31. นางสภุาพร อร่ามเธียรธ ารง หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
32. นางสาวสรุางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสนิเช่ือ 
33. นางอารยาภา พานิชปรีชา หวัหน้าบริหารความปลอดภยัด้านสารสนเทศ 

 

  /1 นางอรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ และ นายชาตรี จนัทรงาม เป็นผู้บริหารระดบัสงูของกลุม่ทิสโก้ 
  /2 ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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8.2.1 ผู้บริหารของธนาคาร 
ผู้บริหารของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารดงันี ้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล /1, 2 
2. นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์ /1, 2 
3. นายพิธาดา วชัรศิริธรรม /1, 2 
4. นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์ /1, 2 
5. นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ /1, 2 
 
6. นายเดชพินนัท์ สทุศันทรวง 
7. นางสาวนิภา เมฆรา 
8. นายพิชา รัตนธรรม 
9. นายยทุธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา 
10. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกลุ 
11. นางสาวกรัณฑรัตน์ วงษา 
12. นายกิตติชยั ต้นนาจารย์ 
13. นายณฐันนัท์ อนนัต์ปรียาวิทย์ 
14. นายถนอม ชยัอรุณดีกลุ   
15. นายทรงศกัดิ์ นิลเทียน 
16. นายธีรยทุธ ประเสริฐรัตนเดโช 
17. นางสาวปภสัสร  อรรถจินดา 
18. นายประกฤต ชณุหศรีวงศ์   
19. นางสาวปรียารัตน์ พุ่มดนตรี   
20. นายพรพิบลูย์ ศขุะวิริยะ 
21. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบญุเจริญ 
22. นางมลัลี พีรวณิชกลุ    
23. นายมานพ  เพชรด ารงสกลุ 
24. นางมาลาทิพย์  สวินทร   
25. นางสาวรพีพร  อุ่นชลานนท์ 
26. นางลดัดา กลุชาติชยั  
27. นายวรพจน์ ติรการุณ 
28. หม่อมหลวงวราภรณ์ วรวรรณ 
29. นางวนัทนา กิจพานิช 
30. นายวิทยา เมตตาวิหารี 
 
31. นางสาววิภา เมตตาวิหารี   
32. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์ 
33. นายสมศกัดิ์ วงศ์วชิรวาณิชย์     
34. นายสมหมาย แซ่อึง้    
35. นางสรัญญา เกตอุดุม   
36. นายสกิุจ สกลุวงศ์ใหญ่   
37. นายสเุทพ ตรัยวรรณกิจ 
38. นางสาวสนุี ทองสมบตัิพาณิช 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสินเช่ือรายย่อย  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสินเช่ือรายย่อย 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธรุกิจธนบดีธนกิจและบริการ
ธนาคาร 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าปฏิบตัิการสินเช่ือรายย่อย 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าสายบรรษัทธนกิจ 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าธรุกิจธนบดีธนกิจ 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 
ผู้อ านวยการสายอาวโุส หวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ 
หวัหน้าบริหารเงิน 
หวัหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หวัหน้าศนูย์บริการลกูค้า 
รองหวัหน้าธนบดีธนกิจ 
หวัหน้าพฒันาหนีแ้ละกฎหมายสินเช่ือรายย่อย 
หวัหน้าพฒันาธรุกิจสินเช่ือรายย่อย 
หวัหน้าการจดัการสินเช่ือและความเสี่ยง  
หวัหน้าสินเช่ือเคหะ 
หวัหน้าศนูย์ช าระเงิน 
หวัหน้าเช่าซือ้โครงการพิเศษ 
หวัหน้าก ากบัสินเช่ือรายย่อย 
หวัหน้าธนบดีธนกิจ 
หวัหน้าธรุกิจขนาดใหญ่ 
หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและความเสี่ยง 
หวัหน้าบริหารสินเช่ือ 
หวัหน้าบริการคสัโตเดียน 
หวัหน้าบริหารสินเช่ือรายย่อย 
หวัหน้าธนบดีการลงทนุ 
หวัหน้าปฏิบตัิการสาขา 
ผู้ ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา 
รักษาการหวัหน้าพฒันาธรุกิจสาขาภมูิภาค 
หวัหน้าสินเช่ืออเนกประสงค์และการขายตรง 
หวัหน้าธนกิจส่วนบคุคล 
ผู้ ช่วยหวัหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพฯ 
หวัหน้าธรุกิจขนาดใหญ่ 2                                      
หวัหน้าควบคมุการปฏิบตัิการ 
หวัหน้าสนบัสนนุสินเช่ือ 
หวัหน้าเช่าซือ้รถยนต์ 
หวัหน้าวิเคราะห์ธรุกิจและความเสี่ยง 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

39. นางสวุรรณดี ขาวละออ 
40. นางสาวิกา จงภกัดิ์ไพศาล    
41. นายโนบทุากะ อิเดะ 

หวัหน้าธรุกิจจดัการการเงิน  
หวัหน้านิติกรรมสญัญา         
หวัหน้าธรุกิจญ่ีปุ่ น 

/1    ผู้บริหารตามเกณฑ์นิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
/2   ผู้บริหารสงักดับริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้ ท่ีได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจดัการ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหต:ุ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบัญชี ได้แก่นางสาวชุตินธร ไว กาสี สังกัด 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่ทิสโก้  
 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ของธนาคาร 

ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานประจ าวัน 
รวมทัง้ควบคมุดแูลให้ธนาคารปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

1. วางกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของกลุม่ทิสโก้ 

2. ควบคมุดแูลให้การด าเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
กลุม่ทิสโก้ 

3. ก ากบั ดแูล และควบคมุการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของธนาคาร  ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่ทิสโก้ 

4. ควบคมุดแูลการให้บริการ การปฏิบตัิงาน รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงและควบคมุของธนาคาร 

5. ติดตามการด าเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ควบคมุงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคมุดแูลให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
8.3  เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตัง้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ เป็นเลขานกุารบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ด าเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด (ประวตัิ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ตามปรากฎในเอกสารแนบ 4) 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

8.4.1 นโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทก าหนดโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งผ่านการพิจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจ านวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถและมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความจ าเป็น ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการจะ
พิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน ความรู้ความสามารถ ความตัง้ใจและทุ่มเท รวมทัง้
คณุประโยชน์ตา่งๆ ที่กรรมการแตล่ะคนสามารถท าให้กบับริษัทได้ และเปรียบเทียบกบับริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อยู่
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดท าหน้าที่เพิ่มเติม (เช่น การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น ) 
กรรมการรายนัน้จะได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่เพ่ิมเติมดงักลา่ว ส าหรับค่าตอบแทนผู้ บริหารจะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้ บริหารแต่ละคน รวมทัง้
เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

การก าหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนมุตัิตามล าดบัอ านาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส เช่น  
ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
คา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

อนึ่ง นอกเหนือจากการก าหนดคา่ตอบแทนจา่ยให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แล้ว กลุ่มทิสโก้จะจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทยอ่ยเฉพาะรายที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทิสโก้ โดยจา่ยในรูปแบบและอตัราเดียวกบัที่จา่ยให้กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2557 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั คา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และโบนัส 
ให้แก่ประธานคณะกรรมการในอตัราไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอ่ืนในอตัราไม่เกินท่านละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้มีผล
ตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอน และจ านวนเงินที่จะจา่ย
จริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ไมร่วมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ปฏิบตัิหน้าที่เพ่ิมเติม จากนัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2557 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2557  ได้อนมุตัิจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
ดงันี ้

 

คณะกรรมการ  คา่ตอบแทนรายเดือน  
 (บาท / เดือน) 

 เบีย้ประชมุ 
 (บาท / การประชมุ) 

คณะกรรมการบริษัท     
ประธานคณะกรรมการ 200,000 - 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 40,000 
 40,000 

- 
- 

คณะกรรมการบริหาร     
ประธานคณะกรรมการบริหาร  -  40,000 
กรรมการบริหาร  -  35,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  -  50,000 
กรรมการตรวจสอบ  -  40,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  - 50,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  - 40,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ     
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - 50,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  - 

  
40,000 
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 คา่ตอบแทนกรรมการในชว่งวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 เป็นดงันี ้ 
 

รายนามคณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

รวม 
คา่ตอบแทน 
รายเดือน คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ คา่เบีย้ประชมุ 

1.  นายปลิว  มงักรกนก  2,400,000 - - - - 2,400,000 
2.  นายฮอน คิท ชิง  
     (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  

            480,000 - -             160,000 
 

- 640,000 

3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ              480,000             480,000 - - - 960,000 
4.  รศ. ดร. องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์             480,000 - 650,000 - - 1,130,000 
5.  ศ. ดร. ปราณี ทินกร             480,000 - -            250,000 - 730,000 
6.  นางภทัรียา เบญจพลชยั             480,000 -             520,000 -            350,000 1,350,000 
7.  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  /1/2             480,000 -             200,000 -             240,000 920,000 

8.  ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ /1/2             480,000 -             320,000 -             40,000 840,000 

9.  นายสถิตย์ อ๋องมณี/3/4             360,000 - - -          440,000 800,000 
10.  นายยาสโุร่ โยชิโคชิ             480,000 420,000 - 160,000 - 1,060,000 
11.  นายชือ-เหา ซุน 

(นายโฮเวิร์ด ซุน) 
            480,000 350,000 - - - 830,000 

12. นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล             480,000             420,000 - - - 900,000 
13. นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ/3             160,000 - - - 40,000 200,000 

14. นางกฤษณา ธีระวฒุิ/5             480,000 - - - - 480,000 
รวม          8,200,000          1,670,000          1,690,000          570,000 1,110,000      13,240,000 

 

หมายเหต ุ /1 นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ แทน ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 

                       /2 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 

   /3 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 นายพิชัย ฉันทวีระชาติ ได้แสดงความจ านงท่ีจะไม่ต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้เลือกตัง้
นายสถิตย์ อ๋องมณี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป  

   /4นายสถิตย์ อ๋องมณี ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการแทนนายพิชัย ฉันทวีระชาติ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22       
เมษายน 2557 ทัง้นีก้่อนได้รับการแต่งตัง้ ได้ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีปรึกษารายเดือน เดือนละ 
50,000 บาท 

          /5 นางกฤษณา ธีระวฒุิ ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท 
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ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จ านวน 12 ราย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จ านวน 1 ราย และคณะผู้บริหารระดบัสงูของ
กลุ่มทิสโก้รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 411 ราย เป็นจ านวนรวม 296,527,201.83 บาท โดยอยู่ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
เงินเดือน เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และโบนสัซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของกลุม่ทิสโก้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย  

อนึ่ง ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุม่ทสิโก้ นอกเหนือจากการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนน- 
เชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่แล้ว ในปี 2557 กลุม่ทิสโก้มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุม่ทสิโก้ ในรูปแบบและอตัราเดียวกบัที่จา่ยให้
กรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยแตล่ะ
บริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นจะก าหนดจ านวนเงินทีแ่น่นอน และจ านวนเงินที่จะจา่ยจริงในแตล่ะคราว ทัง้นี ้ ไมร่วมถึงสิทธิที่กรรมการ
จะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัหิน้าที่เพิ่มเติม 

 โดยในปี 2557 จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของธนาคาร2  จ านวน 38 ราย3 (ไมร่วมผู้บริหาร 5 รายที่สงักดับริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย 
(Secondment) ให้มาบริหารจดัการธนาคาร) เป็นจ านวนรวม 148,468,994.56บาท โดยอยูใ่นรูปคา่ตอบแทนรายเดือน เงินเดือน เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และโบนสัซึง่แปรผนัตามผลการด าเนินงานของธนาคาร  
 
8.4.3  ค่าตอบแทนอื่น 
 นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีรถประจ าต าแหน่ง
ส าหรับประธานคณะกรรมการ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ตรวจสภาพ คา่ซอ่ม ทะเบียนรถ และประกนัภยัรถยนต์ตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ทิสโก้มีพนกังานรวมทัง้หมด 4,245 คน (ไมร่วมผู้บริหารระดบัสงู) แบง่เป็นพนกังานประจ า 3,914 คน และ
พนกังานสญัญาจ้าง 331 คน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ในปี 2557 จ านวนพนักงานของกลุ่มทิสโก้เพิ่มขึน้  99  คน หรือร้อยละ 2.3 โดยกลุ่มทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 
2,237,466,463.81  บาท ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

8.5.1 กองทุนส ารองเลีย้งชีพของกลุ่มทสิโก้ 
กลุม่ทิสโก้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

สง่เสริมการออมระยะยาวของพนกังานกลุม่ทิสโก้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน และได้น าเงินกองทนุ
ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ. 2530 ตัง้แต่วนัที่ 21 

                                                           
1 ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
2 ผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
3 โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารธนาคารจ านวน 2 ท่าน คือ นายเสถียร เลีย้ววาริณ หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ และ นายธีระวฒุิ ลือวงศ์ศภุกิจ หวัหน้าวิเคราะห์และประเมินความ  
เสี่ยง 2 ระหวา่งเดือนมกราคม 2557-กนัยายน 2557 

 31 ธ.ค. 2556 (คน) 31 ธ.ค. 2557 (คน) 

1. สายกลุม่ลกูค้ารายยอ่ย   2,388 2,421 
2. สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท 162 157 
3. สายจดัการธนบดีและกองทนุ   935 981 
4. สายบริหารงานสว่นกลางและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 661 686 

รวม 4,146 4,245 
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มิถนุายน 2533 ในนาม “กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” พร้อมทัง้มีข้อบงัคบัของกองทุน เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ 
และสิทธิตา่งๆ ตัง้แตก่ารเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการสิน้สดุสมาชิกภาพกองทนุ โดยให้พนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพแล้ว จะ
ได้รับเงินตอ่เม่ือสิน้สมาชิกภาพจากกองทนุ 

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุ โดยให้นายจ้างหกัจากค่าจ้าง แล้วน าส่งเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจ้างตลอดไป 
หรือในอตัราเดียวกนักบัอตัราเงินสมทบของนายจ้าง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความสมคัรใจของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหกัเงินสะสมได้
ปีละ 1 ครัง้  

เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุตามอายงุานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง 
ดงันี ้

 
อตัราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ) 

จ านวนปีที่ท างาน อตัราปกต ิ อตัราพิเศษ อตัรารวม 
ปีที่ 1 5 - 5 
ปีที่ 2  6 - 6 
ปีที่ 3 7 - 7 
ปีที่ 4 8 - 8 
ปีที่ 5 9 - 9 
ปีที่ 6 10 - 10 
ปีที่ 7  10 1 11 
ปีที่ 8 10 2 12 
ปีที่ 9 10 3 13 
ปีที่ 10 10 4 14 
ปีที่ 11  และปีตอ่ ๆ ไป 10 5 15 

 
กองทุนยังได้จัดตัง้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ของนายจ้าง  
กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตัง้ 
หรือแต่งตัง้แล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการก าหนด
นโยบายการลงทนุแทนสมาชิกทัง้หมด นอกจากนี ้กลุม่ทิสโก้ได้เพ่ิมทางเลือกนโยบายการลงทนุให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทนุประเภทหลายนโยบายการลงทนุ  (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึน้  ทัง้นี ้
กองทนุ Master Fund ของกลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4  นโยบายการลงทนุ ได้แก่ นโยบายตราสารหนี ้นโยบายผสม นโยบายหุ้น และ
นโยบายที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ โดยสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทนุที่มีสดัส่วนการลงทนุแต่ละประเภทได้มากถึง 15 ทางเลือก โดย
กองทนุเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุได้ปีละ 2  ครัง้ ในเดือนเมษายน และตลุาคม 
  
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของกลุ่มทิสโก้  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนดนโยบายทัว่ไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท 
เพื่อให้มีมาตรฐานสงูในระดบัเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเน่ืองสม ่าเสมอของงาน เช่น  ระบบการบริหาร
โครงสร้างเงินเดือน ระบบการจา่ยเงินเดือน การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานเบือ้งต้น ในขณะเดียวกนักลุม่ทิสโก้ได้กระจายอ านาจเพื่อเปิดโอกาสให้
สายงานธุรกิจแตล่ะสายได้ด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคลของตนอยา่งเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละ
บริษัทภายใต้แนวนโยบายทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้
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1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทสิโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group) 

เน่ืองจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความส าคญัอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึงได้ว างแนวคิด
ค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทศันคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของกลุ่มทิสโก้อนัจะมีส่วนส่งเสริมให้
องค์กรประสบความส าเร็จ คือให้คนทิสโก้เป็นคน เก่ง ดี และมีความสขุ โดยยดึคา่นิยม  6 ประการของกลุม่ทิสโก้  ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1. เช่ียวชาญอยา่งผู้น า (Mastery) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

3. ซื่อสตัย์มีคณุธรรม (Integrity) 

4. สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ (Reliability) 

5. ลกูค้าเป็นหลกั (Customer Priority) 

6. การให้ค าแนะน า (Guidance) 

2.    การว่าจ้างพนักงาน (Hiring) 

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการด ารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จึงใช้ขีด
ความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core Competencies) ขีด
ความสามารถในการท างาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้น า (Leadership Competencies) ทัง้นี ้กลุ่มทิสโก้มี
นโยบายวา่จ้างพนกังานที่มีทศันคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถกูต้องเหมาะสมและชว่ยให้พนกังานเหล่านัน้พฒันาศกัยภาพ เพื่อที่จะท างาน
ร่วมกบักลุม่ทิสโก้ในระยะยาว 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่จดัหาเคร่ืองมือที่เหมาะในการรับสมคัรและคดัสรรพนักงาน แต่การตดัสินใจว่าจ้างเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในสงักดันัน้ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายที่จะไมพ่ิจารณาวา่จ้างญาติสนิท และสมาชิก
ในครอบครัวของ คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ทิสโก้ และฝ่ายบริหารของกลุม่ทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวโุสที่มีอ านาจบริหาร  

กลุม่ทิสโก้มีนโยบายเน้นการเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายต าแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง  อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและ
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบคุลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็นวา่มีความเหมาะสม เพ่ือรักษา
มาตรฐานคณุภาพของทรัพยากรบคุคลให้อยูใ่นระดบัที่ดีตลอดเวลา โดยพนกังานใหมจ่ะต้องมีทกัษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้า
กบัวฒันธรรมของกลุม่ทิสโก้ได้อยา่งกลมกลืน 

3. การท างานที่กลุ่มทสิโก้ (Employment at TISCO Group) 

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กลุ่มทิสโก้ได้ก าหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business Code of 
Conduct) ขึน้เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นพลเมืองดีของสงัคม หลกัเกณฑ์เหล่านีจ้ะต้องได้รับการเคารพและปฏิบตัิตามในทกุสถานที่และทกุ
โอกาส โดยฝ่ายบริหารจะด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เหล่านีใ้นทกุระดบัชัน้  ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม 
“หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” ดงักลา่วจะไมส่ามารถท างานกบักลุม่ทิสโก้ตอ่ไปและจะต้องถกูขอให้ออกจากกลุม่ทิสโก้ 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึน้เฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลกัการของกลุ่มทิสโก้ การ
กระท าความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอาย ุการลาออกโดยสมัครใจ และการกระท าซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่ก าหนดในระเบียบและ
ข้อบงัคบัที่กลุม่ทิสโก้จดทะเบียนไว้กบักระทรวงแรงงานเทา่นัน้ เม่ือใดก็ตามที่กลุม่ทิสโก้ไมส่ามารถด ารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิส
โก้จะด าเนินการเทา่ที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการวา่งงานและเพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงาน
ของกลุม่ทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 
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4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development) 

4.1 การประเมินผล 
การประเมินผลพนักงานเกิดขึน้ทุกขัน้ตอนนับตัง้แต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาอาชีพการ

ท างาน และการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้ น า 
รวมถึงความสอดคล้องกบัคา่นิยมองค์กร เพราะการสร้างคณุคา่บคุลากรเร่ิมต้นจากคณุภาพของบคุลากรที่มีความเหมาะสมกับกลยทุธ์ วฒันธรรม 
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุม่ทิสโก้ ทัง้นี ้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่จดัหาเคร่ืองมือในการประเมินให้ในระดบัองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่
ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้เคร่ืองมือดงักลา่วภายใต้ค าแนะน าของฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานของแต่
ละแหง่ และสามารถรักษามาตรฐานคณุภาพบคุลากรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกนั 

4.2 การพฒันาบคุลากร 

เพ่ือให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง การพฒันาพนกังานซึง่เป็นทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุจึงถือเป็นนโยบายที่ส าคญัของ
กลุม่ทิสโก้ เพื่อให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้ กลุม่ทิสโก้จงึมีนโยบายสนบัสนนุให้มีการพฒันาทัง้ในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพฒันา
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเน่ือง วฒันธรรมในการเรียนรู้ของพนั กงานนีจ้ะ
สง่ผลให้กลุม่ทิสโก้พฒันาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสงูอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การวางแผนพฒันาบคุลากรนี ้ค านึงถึงสมรรถนะ 4 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทัว่ไป ด้านธุรกิจ ด้านความรู้เฉพาะทาง และด้านการ
บริหารจดัการ ซึง่จะค านึงถึงสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งนัน้ ๆ เป็นส าคญั 

ในระดับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่วางแผนการพฒันาพนักงาน เพื่อสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
สง่เสริมวฒันธรรมองค์กร และให้ความรู้และพฒันาทกัษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของบริษัท ในระดบัสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านเทคนิคและวิธีการพฒันาเพ่ือให้การเรียนรู้และการพฒันาต้นทนุด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสงูสดุและเป็นการ
เพ่ิมคา่ให้กบัธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลยงัมีหน้าที่เก็บบนัทกึความรู้และทกัษะความสามารถของหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในกลุม่ทิสโก้ไว้ด้วย 

5 การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management) 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทกุคนควรมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการ
ท างานทัง้ในระดบัเดียวกันและในระดบัสงูขึน้ กลุ่มทิสโก้เน้นเร่ือง “การเลื่อนต าแหน่งจากภายใน” ส าหรับต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่
ภายในองค์กรไมมี่ผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดบัชัน้ของต าแหน่งต่าง ๆ ค านึงถึงระดบั และความเหมาะสมของ
สมรรถนะของพนกังานเป็นส าคญั 

กลุ่มทิสโก้เปิดกว้างส าหรับการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานในทุกระดับชัน้ ภายในกลุ่มทิสโก้ทัง้ภายในหน่วยธุรกิจ
เดียวกนัและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเก่ียวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าในชีวิตการท างานระหวา่ง หวัหน้าสายงานและพนกังานจะต้องกระท า
อยา่งเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือให้ความคาดหวงัเป็นที่เข้าใจโดยชดัเจน 

6   การบริหารผลงาน (Performance Management) 

การบริหารผลงานมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า และเพื่อสร้างสมัพนัธภาพ
และความไว้เนือ้เชื่อใจระหว่างหวัหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันการบริหารผลงานเป็นความรับผิดชอบอนัส าคญัของหวัหน้าทกุคนที่มี
บทบาทหน้าที่ในการก ากับดแูล การให้ค าแนะน าและการชีแ้นะแนวทางอย่างสม ่าเสมอเป็นเคร่ื องมือที่ดีที่สดุในการพัฒนาผลงานและช่วยให้
พนกังานได้พฒันาทกัษะความสามารถของตน การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการเป็น
ความรับผิดชอบหลกัของหวัหน้าทกุคน โดยหวัหน้าจะต้องมีความตัง้ใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิ ธีการบริหารผลงาน ตามแนวทาง
และคูมื่อปฏิบตัิภายใต้นโยบายทรัพยากรบคุคล โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าที่พฒันาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคูมื่อปฏิบตัิดงักลา่ว 
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7 ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits) 

กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สดุที่จะต้องดูแลในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้พนักงาน
ท างานอย่างมีความสขุ กลุ่มทิสโก้จึงได้จดัให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ าทกุปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสขุภาพของตนเองเพื่อการดู แล
รักษาที่เหมาะสม  และจดัให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ท างานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนัน้ กลุ่มทิสโก้ยงัมีการจดั
โปรแกรมกิจกรรมสง่เสริมให้พนกังานออกก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างสขุภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนกังานอีกด้วย 

กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจงูใจให้กับพนักงาน กลุ่มทิสโก้ใช้โครงสร้าง
ค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน อปุสงค์และอปุทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน โบนสั เงินจงูใจทัง้แบบคงที่และผนัแปร รวมถึง เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และ
ผลประโยชน์สวสัดิการอ่ืนๆ 

กลุม่ทิสโก้ใช้ระบบการบริหารคา่จ้างโดยเทียบเคียงกบัตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดบัชัน้และลกัษณะของประเภทงาน 
เพ่ือให้ระบบนีมี้ความเหมาะสมและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนีมี้ความยืดหยุน่มากพอที่จะให้
รางวลัตอบแทนแก่ผลงานและความช านาญในวิชาชีพตลอดจนศกัยภาพของพนกังานทัง้ในระดบัผู้ เช่ียวชาญและพนกังานทัว่ไป 

ในการก าหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อก าหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้เป็นเกณฑ์  
กลุ่มทิสโก้ยงัพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านัน้ที่เป็นแรงจงูใจส าหรับพนักงาน  การตัง้เป้าหมายร่วมกันระหว่างหวัหน้าและพนักงาน ผ่าน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การพฒันาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
โดยรวมก็ถือเป็นสิ่งส าคญัที่จะรักษาทรัพยากรบคุคลอนัมีคา่ไว้ได้อยา่งดี 

กลุม่ทิสโก้ให้รางวลัตอบแทนแก่พนกังานในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 คา่ตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
งานทกุต าแหน่งในกลุม่ทิสโก้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้จากการท า Job Evaluation งานแต่ละต าแหน่งมี

การก าหนดอตัราค่าตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจข้อมลูของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทดัฐาน (Benchmarking)  ผู้ท างานจะได้รับ
ค่าตอบแทนภายในขอบเขตอตัราค่าตอบแทนตลาดของงานนัน้ ๆ  ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจะพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ พฤติกรรม 
ทศันคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศกัยภาพในการมีสว่นสง่เสริมธุรกิจ   

7.2  คา่ตอบแทนตามผลงาน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานท่ีสามารถท าได้ตาม

เป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวลัในรูปเงินโบนสั หรือเงินจงูใจ หรือรางวลัในรูปอ่ืนใดตามที่กลุม่ทิสโก้ประกาศก าหนด 
ประเภทธุรกิจที่แตกตา่งกนัในกลุม่ทิสโก้สามารถได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบที่แตกตา่งกนัไปตามที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  และกรรมการอ านวยการเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อผลส าเร็จของธุรกิจ 

8   การด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration) 

เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การด าเนินการใดๆ ทัง้หมดในด้านทรัพยากรบุคคลของ
กลุม่ทิสโก้ในสว่นที่เก่ียวกบักฎหมายแรงงานจะรวมอยูท่ี่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพ่ือให้สามารถจดัการได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคลใดๆ ที่ขดักบักฎหมายแรงงานของประเทศจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมตัิ รวมถึงการก าหนดระเบียบปฏิบตัิให้สอดคล้อง
กบักฎหมายแรงงานที่ได้ก าหนดออกมาใหม่ 

การเก็บบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ในระดบัสงู
และระดบัทัว่ไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องด าเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิด้าน
ทรัพยากรบคุคลของกลุม่ทิสโก้ 
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9   การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

    เพ่ือเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับอนาคต งานในต าแหน่งส าคญัๆ ทัง้หมดจะต้องมีการพฒันาตวัผู้สืบทอดต าแหน่งและมีการ
วางแผนการพฒันาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดต าแหน่งจะก ากับดแูลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยการสนบัสนนุจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทท าหน้าที่ดแูลให้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารสงูสดุ
ของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและต่อเน่ือง โดยจะด าเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะท าหน้าที่คดัเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงู ในบริษัท และบริษัทยอ่ยที่มีสดัสว่นรายได้เกินกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุม่ 

 
8.5.3   งานด้านการพัฒนาองค์กร 

กลุ่มทิสโก้ยังคงด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning 
Organization) โดยได้มีการจดัตัง้ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ ากดั (TISCO Learning Center Co., Ltd.) เป็นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวาง
แผนการพฒันาและจดัหลกัสตูรการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กบัองค์กร ผ่านการพฒันาศกัยภาพและประสิทธิผล  การเพิ่มผลิต
ภาพ และการพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น า โดยการพฒันาองค์กรและบคุลากรในทกุระดบัชัน้ เพื่อพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพให้กับทรัพยากร
บคุคลให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและน ามาซึ่งการพฒันาเชิง
ยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เน่ือง โดยระหวา่งปี กลุม่ทิสโก้ได้มีการจดัหลกัสตูรการพฒันาตา่ง ๆ ดงันี ้
 

1.   โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) 
กลุ่มทิสโก้ได้มีการร่างหลักสตูรเฉพาะเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มีความรู้และทกัษะที่

จ าเป็นในการให้บริการได้อยา่งเชี่ยวชาญ โดยยงัคงค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กับ
ลกูค้าได้ โดยมีการจดัอบรมส าหรับพนกังานใหม่ และมีการจดัการอบรมซ า้เป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอส าหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบตัิหน้าที่ในสาขา
ของธนาคารอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy) 
กลุ่มทิสโก้ได้มีการพฒันาเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทางด้าน

การเงินอย่างครบถ้วน กว้างขวาง เหมาะสมกับอปุนิสัยทางการเงินของลกูค้า เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
สมรรถนะและขยายทีมขายและบริการลกูค้าตามแผนงานหลกัขององค์กรให้เป็นไปได้อยา่งราบร่ืน 

1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ (Smart CMR Program) 
พนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มีบทบาทส าคญัในการน าเสนอและให้

ค าแนะน าผลิตภณัฑ์สินเช่ือรายยอ่ย กลุม่ทิสโก้จงึได้ก าหนดหลกัสตูรอบรมเพ่ือให้พนกังานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ของการ
เป็น CMR และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภณัฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร พร้อมฝึกทกัษะที่เก่ียวข้องเพื่อให้บริการลกูค้าได้อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

 
1.4 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเช่ือรายย่อย (Micro Finance Training Program) 

โครงการอบรม Somwang Training Program เป็นโครงการอบรมที่ครอบคลมุกลุ่มพนักงานที่เก่ียวข้องในธุรกิจ Micro Finance 
โดยฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้กับพนักงานสินเชื่อและพนักงานให้บริการสินเชื่อ รวมถึงหวัหน้าทีมบริหาร ผู้อนุมตัิสินเชื่อ รวมถึงกลุ่ม
พนกังานที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกนั และพร้อมให้บริการลกูค้าได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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1.5 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการและสนับสนุนสินเช่ือรายย่อย (DSS - Delivery Service & Support) 
โครงการอบรม Delivery Service & Support เป็นโครงการอบรมที่พฒันาพนักงาน DSS ให้มีความรู้ในด้านสินเชื่อและการ

ด าเนินการเบือ้งต้น เพื่อให้สามารถสนบัสนนุธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยที่เติบโตของทิสโก้ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

1.6 โครงการพัฒนาผู้แนะน าสินเช่ือเพื่อการเคหะ 
โครงการพฒันาผู้ แนะน าสินเชื่อเพื่อการเคหะเป็นโครงการอบรมที่ให้พนักงานสินเช่ือรายย่อย ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ธุรกิจสินเช่ือบ้าน และวิธีการน าเสนอสินเชื่ออยา่งถกูต้อง รวมทัง้กระบวนการท างานและการน าเสนอความคุ้มครองและการท าประกนัที่เก่ียวข้อง 

2.   โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Program) 
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลง  ทัง้ในแง่ของ

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสยัทศัน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้ โอกาสสร้างได้"  ดงันัน้ผู้ด ารง
ต าแหน่ง “หวัหน้างาน”  ในทกุระดบัที่เป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์กรทกุคน ถือเป็นบคุลากรที่มีความส าคญัยิ่งตอ่องค์กร ไมเ่พียงแต่จะต้องตระหนักและ
เข้าใจถึงบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (External Change) เพื่อการปรับตวัให้ทนั แต่ยงัจะต้องสามารถกระตุ้นจงูใจให้ทีมงาน
ภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ตลอดจนวิธีการท างาน  ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้
ด้วย  และเพื่อให้การพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารในทกุระดบัเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัง้องค์กร  ทิสโก้จึงก าหนดให้มี "โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผู้บริหาร TISCO Leadership Program"  ส าหรับพนักงานระดบัหวัหน้างานทกุคน โดยแบ่งเป็นโครงการส าหรับผู้บริหารระดบักลาง และผู้ บริหาร
ระดบัต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้น าที่ดี มีความสามารถทัง้ในด้านความเข้าใจเร่ือง
องค์กร ความส าคญัของภาวะผู้น ากบัการบริหารคน การท าความเข้าใจประเภทของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อ
รับมือกับองค์กรยคุใหม่ และสามารถน าไปพฒันาศกัยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ยงัมีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภายนอก และผู้ทรงคณุวฒิุ มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมมุมองและกรอบความคิดในการจดัการของผู้บริหาร
ด้วย 

3.   การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies) 
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคัญกับการพฒันาศกัยภาพพนักงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน ทัง้ความรู้เฉพาะทาง 

ความรู้ด้านธุรกิจ และการพฒันาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทกัษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผน
ฝึกอบรมตาม Training roadmap ที่เหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของแตล่ะหน่วยงาน และสนับสนนุให้พนักงานได้เข้าอบรมอย่างต่อเน่ือง 
ไมว่า่จะเป็นการฝึกอบรมที่จดัโดยหน่วยงานภายใน และการฝึกอบรมที่จดัโดยสถาบนัภายนอก  

4.    โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values) 
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความส าคญัในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานยึดมัน่ในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ (Mastery) ความ

ซ่ือสตัย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลกูค้า (Customer Priority) นอกจากนี ้ยงัได้ก าหนดอปุนิสยัเพิ่มเติม คือ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และการให้ค าแนะน า (Guidance) เพ่ือให้พนกังานทิสโก้เป็นผู้ ร่วมสร้างโอกาสแก่ลกูค้าและสงัคมไทย และในปี 2556 มีการ
ปรับสญัลกัษณ์โลโก้ของกลุ่มทิสโก้เป็น “วงแหวนแห่งโอกาส” โดยออกแบบการสื่อสารและหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างชดัเจนและบรรจไุว้ในกิจกรรม
พนกังานตา่งๆ นบัตัง้แตก่ารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอ่ืน ๆ กบัได้เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้เบือ้งต้นด้านการเงิน ผ่านการ
จดัแคมป์วิชาการให้กับเยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา รวมถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและน าค่านิยม
ขององค์กรมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านโครงการประกวดต่าง ๆ เช่น CEO Awards และ Employee of the Month เป็นต้น โดยมีการตัง้ทีม
พนักงานสัมพันธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบและวางกลยทุธ์ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมวฒันธรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมใน
องค์กรเป็นการเฉพาะอีกด้วย 

5.   โครงการการจัดการองค์ความรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning) 

กลุม่ทิสโก้ตระหนกัถึงความส าคญัของการที่พนักงานทกุคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพฒันาศักยภาพและความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จึงได้พัฒนาระบบจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
การศกึษาในรูปแบบ e-learning และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อยา่งเป็นระบบ นอกจากนัน้ ยงัเป็นจดุเร่ิมต้นที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ในองค์กรให้อยูร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อเป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพฒันาบุคลากรได้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 
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9. กกกกก 

9.1 กกกกก 

9.1.1 กกกกก  

กกกกก   กก 
กกกกก กกกกก
กกก  ก ก      

กกกกกกกก (Corporate Governance Policy) กกกกกกก
  2549 กก กกก กกก
กก ก กก ก 
กกกกกก  

กกกกกกกก (Corporate Governance Policy) กก
กก  30  2557 กกก  กกกก
ก กก กก ก  
ก กกกก 
 กกกกกกกกกก  5 กก 
ก   ก 
กก     (กกกกก ก 
(www.tisco.co.th)  

กกกกก  ก  
ก กกกกกกกก ก
 (Human Resource Policy Testing)   Intranet  
กกก กกกกกกก
ก กกก ก
กกก กก กกกก
กก กกกกก
กกกกก  กกกก
กกก 

กกกกกกกก      
ก กกก  กก 2556 (NACC Integrity Award 
2013) ก กกกกก (...) กกก
ก  กกกกกก- 2556 
(Board of the Year for Distinctive Practices) กกกก (Audit Committee of the Year) 
ก 7  ก กก ก ก
 ก   ก 
กกก ก กก
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ก  ก ก  ก ก   
  

กก กกกกกกกกก
  กกก ASEAN CG Scorecard  2556-2557 กก
 กกกกกกกก ก กก
 101.52  ก 142  กกกกกก  กกก
 1  17 ก 90  กก ก
กกกกกกกกกกกกก 

กก  กก 2557  
 กกกกกกก   กก
 528   ก SET Awards 2557 ก
 (Top Corporate Governance Report Awards)  4 ก  กก
ก กกกกกกก
กก ก ( 56-1)   
ก กกก กกก
กกกกกกก   2557 กกกก
 กกกก 
ก  กกกกกกก 
กกกกกกก 

ก กกก 
กก กกกกก 
กก 

1. กก 

 กกกก ก
ก กก ก
 กก กกก
กกก กกกกก  

 กก    
  

1) กกกก  

2) กก 

3) กกกกกกกก ก
กก 

ก (  ก) 
ก กกก
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  ก. ( )  . ( กก
)  . (ก) 
   กก กก Custodian 
 กกกกก กก 
ก 

ก กกก 4   
กกก  กกก  กก 1  5 
 ก 25  กก 1  10 
กกกก ก
ก  กกก   กก 1 
ก   

กก กก
 กก ก  

• กกก กกกก 

ก 100,000  กก 
ก  
กก ก กก
กก ก กกก
ก กกกกกก กก
กกก 
กกก / กก 
ก  ก 

ก 2557  กก
 กกก  29  2556 - 31 
 2556 กก ก
กกก   ก
กกกกกกก
กกกกก ก
ก 

• กกกก 

กกก กกกก
 กกก  
กกกก ก
กกกกก 7  กกก  
ก ก กก (1)  (2) ก  
(3) กกก (4)  ก กก 
( กก กก)  (5) ก (6)  (7)   
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(8) ก (9)   (10) ก กก ก
กกก 3 ก กก 3 ก  
ก  ก กกก 

ก 2557 กก
ก 28 ก 2557 กกก ก
กกก   3  2557 
กกกก 31  2557  

• ก 

กกก
กกกก 
กก กก 
กก ก
 ก กก ก ก
ก      กก
 กกกก 1   
กก ก ก
กก กก  
ก กก 

ก 2557 กก  
 4  ก กก กก กก 
กกกกกก   . กก
ก กกกก 

• กกก 

ก กกกกกก
กกกก  
กกกก  
กกกก   
กก กกก 

ก 2557 กกก (12 ) 
กก  กกก 
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• กกก 

ก 
ก กก
กกกก ก
 ก ก 
ก กก  
 ก 1  1  กกกกกก 
(Cumulative Voting)  กก กกกก
กกกกกก  
กก กก ก
 กก ก   
ก 

ก 2557  ก
  กก 
 กก ก  ก ก
กก   ก  ก กกกก
ก  

 กกกกก ก (Cumulative Voting) ก
กกกกก กกกก
ก 

ก กก
 กกก  1 กก
ก ก กก  
 ก   ก ก 
ก  14 ก กก  ก  
กก กกกกก (CD) ก 
กกก 

ก 2557  22  2557 
ก ก 8  2557 ก
กก 

 กก กกก
 ก ก  
กก กกก   4 
ก ก ก 4 ก ก
กกกกก 
กกก 3 กกก กกกก
กกกกกก ก ก  
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กกกก ก ก
ก 7 กกก  2 กกก
ก  

กก   4 ก ก ก
 4 ก กก 
 กกกกกกกกก  30 ก
 กกก 3 กกก กก กก
กกกกกก กก
กกกกกกกกกกก 

 กกกก
กกกกกกก กก กกกก
กกก ก   ก 
กกกกกกกกกก 

กกกกก กกกกกก 
(Good Governance) กกกกกก กก กก
กกกกกกกก 
 /กก กกกกกก
กกก กกกกก  

2.  

 ก
ก กกก กกกก
กก 

   ก  ก ก    

 2.1  

กกกกกกก  
 กก  กกก 
กก ก
กก 

2.2 ก 

กกก 
กก กกกกกก ก
กก 
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2.3 ก 

กกก 
 

2.4  

กก  กกก
  (Collective Action Coalition) กกก
 

2.5  

กก กกก
กกกกกกกก 

2.6  

กกก 
ก  กกก
ก กกก กก กกกกก
ก กก กกก 

กกก   กก 
กก กก ก  ก
ก กก   
     กก
  กก กกก (TISCO HR Help Line) 
กกกก กกกกก  
 กกกก กกก ก
กกกกกกก กก / กก
 กกกก 
กก  ก ก   ก 
 กกกก  
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ก 

  กกกก  4   

 1    กก ก 
กกก 

 2  ก   

กก  
.กก 
48/49 ก  21  
  ก  
ก 10500 

 3  กกก  
: 0 2633 6000 : 0 2633 6800 

   4  ก 

   5  กก (TISCO HR Help Line) ก 

3. ก 

ก ก
 กก กก 
ก 

       กก   
ก กก กกก กก
กกกกกกก 

       กกก
กก 

 ก
ก กกกก 
กกกกกก กก
กกกกก กก
ก กกกกกก
กก กก ก 
กกกกก กกก
กก  กก กก 
 ก ( 56-1)    



 
 2  9 กกกกก 
 

9-9 

ก กก กก ก 
กก กก  กก  ก 
  

กก (Corporate Secretariat Office) ก (Investor Relations) 
ก กก ก กก 
ก กกก  ก กก ก
กกกกกก  ก ก
ก กก กกก กกกก 
ก กกกกกกก (Quarterly 
Analyst Meeting)  ก (Press Conference) กกกก
ก กก  กกกกก
 2557   

1.  กกกก (Quarterly Analyst Meeting)  4  
 60  

2. ก (Press Conference)  1   50  

3. กกก  (SET Opportunity Day) ก 
 1  กก 60   

4. ก (Company Visit)  37  ก (Conference Call)  24  
กกก กก  

5. กกก  ก ก  
   

5.1    กก (Investor Conference)  12   8   4  
ก 160  

 ก  

 : ก  7 . 

     ก ก 10500 

 : 0 2633 6868 

 : 0 2633 6855 

 : ir@tisco.co.th 

 : www.tisco.co.th  
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กก กกกก 
 4 ก   

4.  กก 

 กกกก  กกกก 
กกกกก กกกกกก กกกกก
กกกก กกก
กกกก ก
กกกก 

กก กกกกกก 
ก  กก 

4.1 กก 

กกกกก ก ก ก  
ก กกก กกกก 
กก กก กกก 
กก  กกก 1  กก
กกกก กกกกก
กก ก ก 

กกกก กกก
กก กก กก 
ก 3  กก กก กก กก
กก  

กกกกกก กก 
กกกกกก กก กกก
กกกกกกก  
กกก กก กก
กกกกกกก  
 กก กก กก กกกกกก  
กกกกก กก ก
กก กกกก ก ก  
กกก 

 กก กก .. 2535 กกก
กก (กก .. 2551) ก
กก ก กกก
กกกก  
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4.2 กกก  

กก กกกก กก
กกก  กก
กกก  

กกกกกก 
กกกกกกกกก กกก  
ก กกก 

กกก 2556 กก
กกกกกก
 กก 6  ก 1) กก  2) กกก  3) กก  
4) กก  5) กกกก   6) กกก ก
กกก 2 ก 1) กก  2)   
2556 กกกกก  กก  กกก 
กก กกกกกก  
กกกก 6 ก  ก กกก
กก กกกก กก    กก
 ก ก  

 ก 2557 กกก กกก
กกก กกก
 2558  

4.3     

กกกก กกกก
กกกกก กก ก
ก กก ก
 กกกกก
กก   กก
กกก กก  ก กก
กกก 

4.4 กกก 

 กกกก กกกกก 
กกก  กก   ก
กกกกกกกกก  กก กกกกกก
ก  กกกกกก 
 กกกก   กก
ก กก 
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กกกกกกกก    31 
 2557  

-ก ก  

1.   กกก • Role of the Chairman Program 
• Directors Certification Program  

2.  กก • Directors Certification Program 
• IOD Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives 

3. . .  ก • Directors Certification Program 
• Directors Accreditation Program 
• Audit Committee Program 
• Monitoring the Internal Audit Function Program 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program 
• Monitoring Fraud Risk Management Program 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting Program 
• Financial Institutions Governance Program 
• Anti-Corruption for Executive Program 

4. . .   • 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 

5.  กก • Directors Certification Program  
• Directors Accreditation Program 
• Financial Institutions Governance Program 
• Anti-Corruption for Executive Program 
• Risk Management Committee Program  
• Director Certification Program Update 

6.   • Directors Certification Program 
• Financial Institutions Governance Program 
• Directors Certification Program Update 

7. . .   • Directors Certification Program 
• Financial Institutions Governance Program 
• Directors Certification Program Update 

8.   • Directors Certification Program 
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-ก ก  

9.    • Directors Certification Program 
10. ก  • Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 
11.   • Directors Certification Program 
12.  ก • Directors Certification Program 
13.   ก • Directors Certification Program 

• Directors Accreditation Program 
• Audit Committee Program 

14.  ก • Directors Certification Program 
15. ก  • Directors Certification Program 
16.   • Directors Certification Program  

 

 4.5     กกก 

กกกกก
กก กกกก
กก ก 2 ก  กก (Financial KPI) ก
ก (Non-Financial KPI)  กก ก 
กก  

ก กกกก
กกกก กก กก
กก กก กกกกกก
กก ก กก กกกกกก กกกกก
ก กกกก  

4.6 กก (Succession Planning) 

 กกก กก  
กกกกกก
กก  ก   กกก
 กก 

  

5.        

กกกกก 
กกกกก ก
    กก   
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กกก 

กกกกก
กก   

ก) กก 
) กกก

กก 
) ก    กก

 
) กก 

กก  

 2554  "ก" (Anti-Corruption Policy)  กกกก
กกกก กกก 
กกก  กกก ก
กก (Collective Action Coalition Against Corruption  CAC) กกกก
กกก  8   2556  กก "ก" ก
กกก ก กกก  
กก  2557  6 ก 2557  ก  
กก กกก 
กกกกกก กกกก  

กก  กกกกกก
ก  กกกกกกกก  ก
ก CG Forum  2/2557  Corporate Governance in the Perspective of Investors ก
ก "ก"  กกก
 (Financial and Social Responsibility Club (FSR))  กกก ก
ก ก 

9.2 กก 

กกกกก กก กกก
กกกกกก   
กก กก กก กกกกกก  กก
กกก กก กกก
 ก   กก กก ก 
กกก กกกกกก  กกก
กกกกกก  

กกกกก กก กก
 กก กกกกกก กก   
(ก 8.1)  
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กก กกกกกก ก
 กกกกก กก กก
ก  กกกก ก
กกกก กกก
กกกกกกก
  

กกก ก
ก กกกกก
กกกก 

กกกกกก กกกกก 3 
 กก 3  ก . .   (กก) 
 . .   กกก กกกก ก
ก 1  

กก กกกกกก
กกก กก 
 กกกก กกก
ก กกกกกกก
ก ก ก . ก . ก กก ก กก
 กกก กกกก กก
 ก 

กกกกกก กก
กกก 3  ก ..  ก (กก) 
   (ก  )   กกกก
 

กกกกกก กกกกกกกก กก
กก กก  กกกกก ก กก
ก 

กกกกกกกกกก กกกกกก ก
กก 3  ก   (กกกกกก)    กก 

กก  กก กก  ก
ก กก กกกกก กก
 กกกกก กก
กก กกก
กก  

กกกกกก กก กกก
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1 4  ก  กก (กก)       - 
 ( ) 

กกก  

• กก กก กก ก
กกก ก ก
ก กกกก 
กกกกกก  

• กกกกกกก กก ก
, กกก  ก 
ก กก กกกกกกก 
กก กกก ก
กก กกกก
 

• กก กก กก
 กกก  ก 
    ก กก 
กก กกก กกกก
 กก  

• กกก กก ก
ก ก กก กก
 กกก   

กกก   

• กกก  ก
  กก
กกกกกกก
 

      กก 
กกกก ก
กกก กกกก 

• กกกกก กก
ก กก กก 
ก ก

                                                           
1 กกกกกกกกกกก 
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กก กก  (Credit 
Review) กกกก 

9.3 กกกกก กก 

9.3.1  กกกกก 

กกกกก  
 ก ก ก กก ก ก 
 ก กกกกก  กก
    กกกกกก ก
กกกกกกกก    
9.1.1  

กกกกกก/กก
กกกกกกกก 
กกก/กกกกก กกกกกกก
กก 

1)  กกก   
ก 5  กกกกกก ก กก
กก 

2) กกกกกกกก 

(1) กกกก 

(2)  (1) กกกก ก
กกกกกก 

(3)  กกกกกก ก
กก กกกก กก
กก   

3) กก กกกก กกกก
กกกกกก กกก
กกก 

4) กกก ก ก
กก กกก ก กก
 กกก  กกกกก
กกก กกกก 
กกก กกก
 กกกก 
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5) กกกกกกก
ก กกก
ก 

กก กกกกกกก 
กก 

9.3.2  ก 

กกกกก 
 กก ก   ก
ก กกกกกกก
กก กกกก
กกก กกกก
กก   

 กก  
กก 

9.3.3 กก 

กกก กกกกกก
กก (TISCO CG Policy) กกกกกกก ก 
 

1. ก 0.50 ก    
  กกก   

2. กก ก ก ก 
     กกกก
ก 2   

3.  กก ก    
     ก 
  

4. กกกกกกก ก   
 กกก 
 กกกก  กก  
   กกกกก 2  

5.      
 กกกก  กก     
   ก กกกก  
ก 2  



 
 2  9 กกกกก 
 

9-19 

6. ก กกกกกก 
กกก ก      ก
ก ก กกกก  
กก กกกกก 2  

7. กกกกก  กก 
 

8. กกกกกกกก 
 กก ก ก ก  ก
ก กกกกกก
กก  

9. กกกก 

9.3.4   กกกกก1 

   -    

9.4  กกกก 

กก กกก กก   
 กกกกก  ก กก ก
 กก (Strategic Business Unit) ก
ก ก กกก 8-2  

  2553 ก  ก   กกก 
กกกก กก  (Secondment) 
กกกกกก
กกก กก 

กกกกกก กกก2 ก
กกกก ก
ก กกก 
กก กกก
กก กกกก กกกก
ก  กกก 8.1 
 9.2  กกกก ก กก
  กก กก กกก
กกกก   ก กกก

                                                           
1 กกกกกกกก . 4/2552 กกก ( 2) 
2 กกกกกกกกกกก 
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กกกก กกกกก กกกกกกกก
 

9.4.1 กก  

กกก 2  ก ก กกกกก 
กกกกก ก
 ก ก 
ก กก   

(1)  ก - กกก 

กกก กก กก 
 ก ก
 กกกกกกก
กก กกกกก ก
กก กกกกก
 กกก กกกกก
ก กก
กกก กกก 

กกกกกกกกกก
ก กก กก กก 
กกกก กกก 
กกกกก กก
กก กกก กกก 

กกก 
ก กก กกกกก
 กกก กกก
 กกก 

กกกกกกก
ก ก กก
กกก 

กกกกกกกกกก กก
กกกกก กกกก  กก
กกกกกก  / กก
ก กกกกกก 
กกกก 



 
 2  9 กกกกก 
 

9-21 

(2)  กกกกก - ก     

กก  กกกก 
กกกกกกกกกก
กก กกก 
กก ก ก ก กกก
กกก  
กกก กก กกกกก
   ก ก ก ก ก
 

กกกก กก กก
   ก กกกก   ก 
 กก ก กกกก
 กก  
  กก  กกกก กก
 กก ก   กก 

กกกกกกกก ก
กกก ก ก กก
ก ก กกกกกก
กกก กก  ก ก
ก กกกกกกก ก 
กกกกก  

กก กกก  
กกกกกกก
 กก ก กก
กกกก 

กกก ก ก  
กกก กกก ก
กก กกก ก ก ก
ก ก กก 

9.5 กก 

กกก ก ก 
กกก กก
  ก ก กกก
 (Compliance Manual)  

กก กกกกกก ก ก
กก . ก  กกก กก 
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ก 7 กกก  2 กก
ก ก กกก
 

9.6  

9.6.1   ก (Audit fee)  

กกกก  ก  ก  2557  7,380,000   

9.6.2    ก (Non-audit fee)  

กกก  2557 ก กกก
 ก  ก  ก   240,000  

9.7  กกกกกกก 

9.7.1  ก 

กกกก (Compliance Manual) 
กกกกกก  Employees 
Code of Conduct กก กกก
กกกก กก  
กกกกก กกก
  กกกก 

1. ก 
 

ก  
ก  ก กก 
 กกกก ก 

2.   กกกกกก 
 กกก 
 กก ก 

3. กกก
 

กก กก 
ก ก   
ก กกก 
ก 

4. กกก
 

กกก กกก
 กก ก 
กก กก 
ก กกก
กก 
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5. กกก ก กกกก ก กกกก 
กก กกกกกก
ก ก กกก  ก
กก กกกก   
ก 
ก กกกก
ก  กกก
 

6.  กกก 
กก กก 
กก ก กก
  ก 
  กกกกก
กกกก ก 

กกกก  
กก กก ก 

7. กก กกก กก ก
ก ก กก  

8. กก  

 

กกกกกก
ก ก
กก ก Contact center 
 24  

9. กก 

 

กกกกก 
ก ก 
กกกกก 

10. กก 

 

 

กกก กก 
กกกกก 
ก  กก กกกกก  
    
กก
  

11.   

 

กกกกกกกก
ก  ก
กกกก กก กก
กก  ก 
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12.  ก 

 

กกกกกก
 กก
ก 

13.  กกกก   

 

กก กกก
ก กกกก
 กกกกก
กก 

14. กกก
 

กกก 
ก   
 ก 

15. กกกกกก 

 

กกกกกกกก  
กกก ก
กกกกก
กกกก  

16.   กกกก กก ก
กก   

17.  กก
กก 

  

กกกก
ก  กกกก ก 
 กกกก  

กกกกก ก
ก กกกก  กกกกก
     

กกกกก
 

18. กก 

 

กกกก
  กกก 
กกกกกกก 
กกกกก 
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10.   

10.1    

กกกกกกก กกก ก
 กกก กก ก
  กก ก
กกกก กก กก
 ก 

กกกกก 45  กกกก
กก กกกก 
กกกกก กกก  8 ก กก
กก ก 

1. กกก 
2. กก 
3. ก  
4. ก 
5.  
6. กก 
7. ก 
8. กกกกก   

กกกก กกกกกกก กก
กก กกก ก  
 กกกก กกกกกก
 ก ก ก ก
กก   กกก กก
  กกกกกกก  กก
กกกกก    ก   
Corporate Social Responsibility (CSR) ก  กกก ก
 กก กก CSR กก  
กกก  กกก 

10.2 กก   

10.2.1 กก 

กกก  
กกก  2549  
ก  กกก ก ก   
 http://www.tisco.co.th  

  2557  . กก  ก 1 
ก 2557  31  2557 กก ก กก 
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ก Global Reporting Initiative (GRI) G 4 In accordance-Core ก
ก (GRI Content Index) กกก http://www.tisco.co.th/th/aboutus/social.html 
ก   กก  

ก  กกกกก 
ก ก   
  

10.2.2 ก 

กกกก กกกก
   

1. กกก 

กกก กก (Code of Corporate 
Ethics) กก  ก 
ก กกก กกก  กกก
กกกกกกกกก (Competency KPI) 
กกกกก 

กกกกกกก 
ก (Operational Risk Management) กกกก กกกกกก 
(Know Your Customer - KYC) กกก (Customer Due Diligence) 
  กกกกก กก  (
 9.7.1 ก  2  9 กก) 

2. กก 

 กกกกกกกกก กก
ก 45   ก ก กก 
 2553 กกกก  "กก
 (Collective Action Coalition) กกก" กก
 (IOD)  กก  ก   กกก
กกก  กก (Collective Action Coalition) กก
กกกกกกก  ...   Center for 
International Private Enterprise (CIPE) ก  กก
กกกกก  8   2556  

 2554 กก "ก"  กกกก
   กกกกก
กกก  

กก กกกกก 
กก (Competency KPI) กก กก ก
กก กกกกก   กก  ก
ก (Collective Action Coalition) กกก  ( 10.5 
กกกกกกกก) 
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3. ก  

 กกกกก ก กก
ก กกกก  ก
 ก กก 
ก กกกกก 
กกกกกกก 

กกกก  กกกกกก
 ก กกกกก
ก   (Cumulative Voting) 
กก กกกก   

ก กกกกก  กกก
กกก กก กก ก 
 ก กกกก
ก  

4. ก    

 กกกกกก กกก
ก กก กกก กกกกก
ก กกกกก ก
ก กกกก
ก ก ก กก
ก ก  

กกกก กก 
ก กกกก ก กก กก กก
 ก ก  ก
 ก ก  ก กก
กก   กกกกกก   กกกกก 
กก   

กกกกกกกก 
กกก กก ก กก 
กกก กก กก ก
กก กกกกก 

กก กก (TISCO Learning Center) กกก ก
 กก  กกก ก TISCO Learning Center ก
กก (Organization Competency)  (กกกก 8.5 ก 
 2  8 กก) 

กก กกกก กกก ก
กก 
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5.  

กกกก กกกก
 กก  ก ก 45  
กกกก ก กก
ก กกก กกกก
 กกก 4  ก กก (Retail Banking) กก (Corporate Banking) 
กก (Wealth & Asset Management) ก (Corporate Affairs & 
CSR)  

กกกกก ก  
กกกกกกก ก
กกกกก (Contact Center) ก 24 . 

 กก กกกกก  กก
 กกก กกก
 กกกกก  
กก กกกกก กก 
 กก กกก กกกกก
ก  กก กกกก
 กกก  

6. กก 

 กกกกกกกกก กกกก
 กกกก  กกก ก
กกก กกกกก
ก ก ก กกกก กก
กก  กกกกกก 
กกกก  

 กก กกก ก
 2535 ก กก  กก
 2534 กกกกก 25  (
กกกกก 10.4 กก (After process) 

7. ก  

 45  กกกกกกก กกก
   กก  ก  ก  
กกก 2556 กกกก TISCO Fun-nancial Champion, ก
กกกก ก กก กกกก
ก กก ก ก ก
 . กก 2554 

กกกกกก กก
 กกกกก ก ก .. 2525 
30 ก กกกก กก กกกกกก
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 กกก 4  ก กก
 กก ก กกก กก ก
ก  กกกกกก  (
กกก  10.4  กก (After process))  

8.  กกกก   

 กกกกกก 
กกก  กก กก (Productivity Improvement) 
กกกก  ก ก
กกก กกกก กกก  

 กก  กกกก  e-statement กกก 
กก 24 . กกกกกกก
ก  กกกกกกกกกกก 
 ก  กกก 

10.3 กกก 

 กก ก ก
ก กกก กกก (.)ก ก
  กก กก Corporate Compliance  ก
ก ก กก 
ก  กกกกกกก  
 8 กก  
10.4 กก (After Process) 

กก กกกกกกกก 
   2556  กก  (CSR Roadmap)  กก
ก   กกกก  3   กก    

กกกกกก  (TISCO CSR Framework) 
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1.  กกกก   (Educational Support) กกกกก  
กก  กกกก  ก
 กกก  /กกก 

2. กก (Social Financial Literacy)  กกก  กก
กกกกกก   
    ก 2556     กกก
      กกกกก    กก
  กก   ก        กก ก    ก
ก    ก  ก     ก กก
  กก     

3. กกก   (Environment, Social and Governance - ESG) 
กกกกกก กก  ก  ก   
กก     กก    
กกก  ก   

กกกกกก    กก  กก
ก  กก   ก  กก      
ก   กก  กก
ก 

กกกกกก  กกก  
กก ก กกก 

กกก 2557 

1. กกกก  

1.1  

 2557 กกก กก ก กกก
   6  ก 

-  ก  . 

ก  กก .  ก
กกก   ก 2 
 4     4   กกกก      
กก 36  กก  
  

ก กกก กกก "ก
กก"  กกกก ก    ก (),  
 ก     ก ()  กกก 2558 
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- / ก 3  .   .  

กก  กกกก  . 
  กก  37 ก กกก
ก 816   ก   ก
ก กกกก 

  .   กก กก ก  ก
กก   กก  ก 
กกก ก ก 

- กก ก .ก  กก 
 .  

1.2 ก   

กกก      
 กกก    ก 
  กกกก กกก
ก  กกกก 

ก  ก 2555  กก ก
ก (.)  กกก  3 
  กก    1   3-4 
ก  กกก    

ก 

 1  2  3 

.. 2555 .. 2556 .. 2556 .. 2557 .. 2557 .. 2558 

 1  4  2  5  3  6 

 1/2 
( 2) 

 2/2 
( 1) 

1/2  
( 2) 

 2/2 
( 1) 

 1/2    
( 2) 

 2/2           
( 1) 

  2557 ก 1-6   100  ก 39  18    
ก ก  กกกก 
กก 30   ก 70%  
ก   กกกกก
กกก 

กก กกก ก
ก กกก ก  กก
ก กกก กก  ก
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ก  กก ก  ก  
กก  กกกกก   70% 
ก     

ก กกกกก ก 3  กก
กก กกก  กก ก
  กก  ก กก กก   
ก  ก   กกก ก ก
ก   

 
 . ก    1.  
 .    2. ก   
       3.    
       4.  
       5. ก   
       6.    
       7.     
       8.    
       9.  
       10.  
 .     11.  
 .     12.  
 .      13.  
       14.  
       15.   
       16.  
 .      17.  
 .   18.  3   
       19.  
 .     20.    
       21.    
       22.  
 .     23.    
       24.  
 .      25.  
 .     26. ก  
       27.  
 .      28.  
 .   29.  
 .   30. ก  
       31.   
       32. ก  
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       33.   
 .     34.   
 . ก     35. ก  
 .   36.    
       37. ก 
 .      38.   
       39.  

1.3 กกกก 

 กกกกกกกกก ก ก ก ก
กกก 32  กกกก (TISCO Foundation for 
Charity) กกก  2525 กก  กกก 
(Capital Fund)  ก กกกกก  
กกกก    

 

กก (: ) 

 กก 

2525-2551          139,960,862 

2552 19,347,800 

2553 19,715,000 

2554 19,586,000 

2555 27,023,000 

2556 26,993,000 

2557 28,040,500 

 

   

  2557  กกกกกกก  ก   ก   ก
กก  7,502      28,040,500    ก   3,401  
(45%)   4,101  (55%)   

กก  ก กกกกก 
 กกก กก
 กกกก ก กกกกก
ก กกกก 
กก  กกก ก
 ก กก 1-2  ก 
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 กก กก 1 ก    2557  ก กก
กก  

 - ก  ก    
ก     ก  

 -  ก   "ก"     
ก     33 

 กกก   กก
  ก กก 379 กกก ( 135) 
 ก กกก   2543    

 กก  กกกกกก  กกก
กกกกก 6  ก        
 1,572   

1.4  

กกกก กกก  กก
ก  กกก  กก 
 ก กก 550     

2. กก 

ก กกกก   
ก กก  กกกก   
กก  กกก  กกก
กก 

2.1 กกก   

กกกกก 2555  กก 
กก  กกกก
ก   ก กกก  
    2556  2 ก  กกก  ก
กกกกก   

  2.1.1 ก 

   กกกก   TISCO Fun-nancial Champions  
 ก ก  กกกกก   
 กกกก  ก  กกก
 กก  ก  TISCO Fun-nancial Champions  กก  ก
 กกกกก 2547 ก
  กก ก   ก ก  
 ก  กก  กก  ก     
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  2.1.2 ก   

  กกกก   TISCO Young Financial Planner  ก  
 ก  กกกกกกก
  กกก   กกกก 
 TISCO Fun-nancial Champions   กกก  กกก ก  
  ก  กก กกก
 ก  

   2 กก  ก 2 กก   

  1. ก  กกกก 5  4   ก ก  
 กกก  กกก ก
  กก  กก   80   

  2. กก  กกกก  
 กกก  กกกก   ก  ก     
 3   กกกกก  ก 
 กกกกก  กกกก   2 
 กก  

กกก  ก   ก
กกก  ก ก 5   ก  1. ก   2. 
  3. ก  4. กก  5. ก   กก 3 
    กกกกกกกก  ก
   กกกกกกก     

ก 2557 

กกก  :  กก 4   กกกกก  
396   กก 

 

ก  ()  ()  

2556  1 80 40 30 

2557 
 2 80 39 24 

 3 78 39 28 

 238 91 43 
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กก  ()  ()  

2557 
 1 79 8 8 

 2 79 24 14 

 158 30 16 
 

 กก :  กกกกกก  กก  1 
  2  กกกกก  55% กก   
กกก 10,000   กกกกก   
กกกกกก  30%  กกก
 กก  กกก 2 ก
 1,200   (กก  1 กกกก) 

2.2 กกก 

กกก  กก   กกกกกก
   ก  (Smart Savings, Smart Spending)  ก
   กก  ก   ก 
กกก  ก ก กกก   
2557 กก 44   33   กก 7,200  

กก  กก ก CSR  กกกก 
ก ก    ก กก  กก
  ก  กกกก . 
  กกกก กกกกก
ก  

 

3. กกก     (ESG) 

3.1 ก 

ก : กกกกกกกก  2534  ก
กกก   2557    29  กก ก...กก  กก 
"ก ก "  กก   120   กกก 1,500   
กกก       ก    2   
ก 84  .ก  กกก ก  ก กก
ก  กก กก  ก
    กก ก กก  กก กก 
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ก ก ()   () 

 2534  2555 348,000 1,100 

 2557 1,500 2 

 349,500 1,102 

 

กกกกกก กกกกกกก     ก  
กก United Nations Environment Programme Finance Initiative      ก กก
กก กกก กก
ก  ก กกก กก  กกก
 กกก ก  กกก  กก...ก ก
กกก  กกกกก  
กกก  90     

 2557   กกก   กกก (World Business 
Council for Sustainable Development  WBCSD)  กก  
ก ก ก  กกกก 
กก (Park & Ride Option)  ก  
       

3.2  

 : กกกกก 30   กกกก
กก ก     ก   
กก    2557   กกกก 
ก  ก ก 87   10  
 4,169   1,624,750    กก ก 12,000    
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ก  2553-2557 

   

 (Units)  (cc.) 

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 

2557 10 4,169 1,624,750 

 

กก : กกกกกก ก
  กกกกกกก  ก 
กกกกกก   ก
กก ก ก    
2557  ก  กกกกก  ก 
 282,818   ก 145,720  

 : กกกกกก  กก  ก   

- ก Bright Smiles & Happy Hearts    ก
   กกกก กก   

- กก กกกก
 กก  

-  กกก   ก 100  ก 
ก 

กก :   2557 กกกก ก
กก ก ก    ก   ก
กก   ก กก  
 กกก      

กกกกกกกก  ก
 กก ก   ก 100   กก   
  ก  กกก  .   กก TISCO Art Collection  
ก   ก ก  ก  กกก กก
ก  กกก    

กก ก กกกก ก
ก ก,    , 
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    ก SME กก  กกก  กก ก
ก 

  กก  ก กกก 
ก   กกก กก  ก    

 : กกก  ก
 

-    2513    กกกก ก
ก  กกก
กก ก 450  กกก
 ก กกก 
 ก  กก  ก
 ก   www.tiscoart.com  
กก   

-    กกกก
  กก   2557 ก
กกก   5  ก  .,  
  ., ก .,  .   .ก  

3.3  

กกกกกกก กกกก
กกกก  ก ก
ก กก  กกกกก  
2557 กก ก  กกกกก (...) ก  
... ก  ก ก กกก  
กก  กก  กก
 96   กกกกกก   1  19 
ก  Anti-corruption Progress Indicator  4 (Certified) ก 5    กกกกก
     กก   2557 :  HAND IN HAND...ก  
"  ก (),  กก ก
 ก     "ก.ก"  ก 
(ก.)     กกกกกกกก  ก
กกกกก  กกก  
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กกกก  2557 

 

กกก 2553 2554 2555 2556 2557 

1. กกกก    

 1.1  - - - 1,950,581 4,841,605 

 1.2 ก - - 312,505 767,310 939,805 

 1.3 กกกก  20,275,000 19,968,000 27,059,065 26,993,000 29,120,500* 

2. กก      

 
2.1 ก  
      - ก  
      - ก 

- 
- 

- 
- 

384,811 
 

3,786,995 
 

3,689,298 
4,901,638 

 2.2   - - - - 753,475 

3. กกก   (ESG) 

 3.1  1,985,000 603,087 1,160,437 329,803 453,422 

 3.2  10,692,611 16,021,604 11,676,369 6,255,816 1,933,738 

 3.3  -  -  -  389,309  600,408 

 32,952,611 36,592,691 40,593,187 40,472,814 47,233,889 

  * กกก    2557 ก 10.1   1.08   

กกกกก  

กกกก  กกก กก  ก
กก กกกกก
กก 

กกกกก ก
ก กกกก ก
 ก กก ก
กกก  

กกกก กก 3  กก
กกก ก ก 6 ก กกก 
  กก กก 
 กกกกกก กก 
กกกก 20   2  กกก  
กก 300  กก     ก
กกก  กกก กกก กก
กกกก    
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กกกกกก
กก  

กกกกกกก กก กก 
ก  กกกก กก
กกก กก กกกกก  

กก กกก กก
กกก กกกกกกก
 

10.5 กกกกกกกก  

กกกกกกกกกกกกกก
กกก (Anti-Corruption Policy) กกก,  กก
กก กกกกกกกกกก ก
ก, ก กก กก  ก
 กกก ก กก
กก   

 2553 กกกกก 
กก (Collective Action Coalition) กกก 
กก (IOD) กก ก   ก
กกกกก ก (Collective Action Coalition) ก
กก  กกกกก  ...  Center for International 
Private Enterprise (CIPE) ก 

กกกกกกกกกกก ก 

1. ก  (Integrity) ก (Core Value) ก กกกก
 กกก
ก กกกกก 

2. กก (Corruption Risk) กก  

3. กกก   ก 
กกก ก
กกกก 

4. กกก ก
 12  ก 500  กก (Competency 
KPI) กกกกก 90%  

5. กกก กกก
 กก กก 
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6. กก กกกกกกก   ก
ก  กก (Collective Action Coalition) 
กกก  5  6 ก 2557  ก  

 กกกกกกก ก
ก (กกกกกก  
http://www.tisco.co.th/th/aboutus/governance.html) 

 2557  กก กก 
ก  ก 

- ก   2556 (NACC Integrity Award 2013) กกกกก
 (...) ก  กก  2 
 1  4 ก  กก 

- กกกกกก กก
กก กกก 1 กกกก 
กกก  

10.6 กก  2557  

   กก กกก ก
กก  2557  

ก (NACC Integrity Awards) 

 ก ก ก ()  ก (NACC Integrity Awards)  4  2556 
กกกก (...) ก   
ก ก กกกก  ก 7    
กก ก  ก ก 
กกก 

ก ก 2557 (Top Corporate 
Governance Report Awards 2014) 

 ก ก ก () ก (SET Award of Honor)  
ก 2557 (Top Corporate Governance Report Awards 2013) กกก SET Awards 2014 
ก (.) ก กก
กกกกกกกกก 4 ก 
 ( 56-1)    ก
 

ก กกกกกก (Outstanding Securities Company Awards 
2014  Retail Investors)  

ก ก ก  ก กกกกกก 2557  
Outstanding Securities Company Awards 2014 - Retail Investors กกก SET Awards 2014 
ก (.) ก กกกก
 กกกกก ก
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ก กกก
กกก 

 ก กกกก (Outstanding Securities Company Awards 2014                  
  Institutional Investors)  

 ก ก ก  ก กกกก Outstanding Securities 
Company Awards 2014 - Institutional Investors กกก SET Awards 2014 ก 
(.) ก กกกก ก
กกกก กก
 กกกกกก 

 กก   2557 

 ก กก   2557 กก
กก (.) ก (.) กกก  ก
กกกกกกก กก
 กก ก กกกกกก (.) 
กก กกกก  
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11. กกก  
 
กกกกก
กกก ก
กกกกก กกกกก กก
กกกกกกกก
กก กก กก กก
กก  

 กกกก 
กกกกกกกก

กกกกกก กกกกก
กกกกกก  
 

1. กก กกกกกกก
กกกกกกกก
   กกกกกก
 ก กก กกกกกกก กก
  กก กกกกกกกก
กกกก ก กก กก
กก   กก กกกก
กกกกก
 กกกกกกกก
ก กกกกกก กก
   

2. กก ก ก
กกกกก กก กก
กกกกกกก
กก  กกก กกกกก
 กกกก
ก กกกกกก
กกกกกกก กก
 กก กกก 
กกกกกกกกก  
กกกกกกกกกก
ก กกกกก 
กกกก
กก กกกกกกก 
กกกก ก  
กกกก 
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กก 
กกกกก ก

กกก  ก 
ก ก 5 ก  

1) ก   
กกก กกก
กก กกกกก , ก
กกกกกกก
ก กกกก กกกกกก
กก กก
กกกกกกก กก ก
 กกก 
กกก กกกก
 กกกกกก
กกกก  ก
กก กกก
กกกก กกกก
กกกกก
กก  

2) ก 
กกกก ก
กกก ก
 กกกก กกกก
ก ก   
ก ก ก กกกกก
กกก
กกกก กก
  

3) กก 
กกกกกกกกกก
กกกก กก
กกกกกก 
กก กกกก
 กกกก
 กกกกกกก
 กกกก  
กก กกกกก กกก
 กกกก (at arms length basis) 
กกกกกก 

4) ก 
กกกกกก
กก  ก
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กกกก
กกกก กก กกกก
กกกกก ก
กก  

5) ก 
กกกก ก
 กกกกก กกก
กกกกกกกก
 กกกกกกก
กกกกกก
ก กกกกกกกก
กกก 

 
11.1  กกกกก 

         กกก 1/2558  16 ก 2558 กก 7 กก 3  
 กกกก
กก กก 5 ก  กก 
ก กก ก ก กก 
กกก กก
กกก กกก
กกกกกกกกก
 

 
11.2  กกกกกกก 

   

 กกกกกก ก 5 กกก
 กก  ก    ก  
 2557  

11.3 กกก 

(1)   (Internal Audit Department) 

กก    กก
ก กกก
 กก 4 

 (2)  กก (Compliance Department)  

  กก  กก (Corporate Compliance Department) 
กกกกกกกกกกกกก   กก
กกกกก (Governance Office)  กก   กกก
กก กก 4 
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12. กก  

 2557 กกก กกกกกก
กกกก กกกกก 
กก 3.34 

12.1 กกกกก 
 กกกกกก กกกก
ก กกกกก  กก
กกกกกก  

12.2 กกก 
กกกกก กกกกกก (Good 

Governance) กกกกกก กก กกกก
/ก (Related Party Transaction Policy) กกก กก
กกกก ก กกก กกก
กกก  
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 3 

 

13. ก  

13.1 ก 

 ก 

ก  31  2557  2556 

ก ก  31  2557 
ก 31  2556 ก      3734 ก ก        
 ก   

กก กก    31  2557                            
31  2556  กก ก กก ก () 
  กก ก () กกก   

 

ก  31  2556  2555 

ก ก  31  2556 
ก 31  2555 ก      3734 ก ก        
 ก ก   

กก กก    31  2556                               
31  2555  กก ก กก ก () 
  กก ก () กกก   
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ก 
 

31  2557 31  2556 31  2555
() ()


 1,180,482          1,130,971     1,046,297       
ก 38,057,993        53,214,350   31,177,538     
 -                        28,220          41,863            
 14,795,457        11,489,593   7,015,515       
ก 207,228             157,283        124,580          
กกก
   กก 286,017,305      314,332,796 268,268,767   
   ก 572,383             535,851        352,769          
   กกก 286,589,688      314,868,647 268,621,536   
   ก:  (23,233,476)      (27,918,134)  (24,461,207)    
   ก:  (6,950,423)        (6,331,224)    (5,098,907)      
   ก: กกก -                        -                    (3)                    
กกก 256,405,789      280,619,289 239,061,419   
ก 120,905             124,757        271,133          
ก 17,267               16,856          304                 
 ก 2,483,759          2,456,855     1,321,404       
 324,927             111,964        126,709          
 296,074             245,383        306,126          
กกก 1,819,258          1,546,662     2,223,792       
 1,964,366          2,264,128     3,215,305       
 317,673,505      353,406,311 285,931,985   

 
ก

 กก ก () 

(: )
ก
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31  2557 31  2556 31  2555
() ()



ก 205,383,788      264,642,177 219,824,303   
ก 10,897,493        12,182,921   9,673,297       
 399,916             344,864        652,310          
กก -                        -                    163                 
 40,729               310,945        -                      
กก 65,406,219        43,083,619   27,877,250     
ก 403,572             332,602        321,743          
 30,155               144,962        116,315          
กก 1,250,067          1,511,017     1,523,645       
ก 1,129,253          1,688,431     1,758,073       
 566,574             457,100        428,307          
 6,342,046          5,653,318     5,505,994       
 291,849,812      330,351,956 267,681,400   

 
ก ()

 กก ก () 

ก
(: )
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31  2557 31  2556 31  2555
() ()



   
       33,858   10 
      (31  2555: 372,287,914   10 ) 339                    339               3,722,879       
       800,669,437   10 
      (31  2555: 727,912,086   10 ) 8,006,694          8,006,694     7,279,121       

8,007,033          8,007,033     11,002,000     
   ก
       33,558   10 
      (31 ก 2556: 33,858   10 ) 336                    339               339                 
       800,621,925   10 
      (31 ก 2556: 800,621,625   10 )
      (31  2555: 727,878,228   10 ) 8,006,219          8,006,216     7,278,782       

8,006,555          8,006,555     7,279,121       
ก

ก -                        -                    -                      
ก 1,018,408          1,018,408     -                      

1,018,408          1,018,408     -                      
ก 1,680,354          1,570,190     1,040,375       
ก
   -ก 596,300             496,200        405,200          
    14,429,068        11,895,567   9,471,665       
 25,730,685        22,986,920   18,196,361     
 93,008               67,435          54,224            
 25,823,693        23,054,355   18,250,585     

 317,673,505      353,406,311 285,931,985   

ก

 
ก ()

 กก ก () 

(: )
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31  2557 31  2556 31  2555
() (/

)

ก 18,890,867       18,960,910     14,981,079       
ก (9,351,077)        (10,144,033)    (8,041,512)        
ก 9,539,790         8,816,877       6,939,567         
ก 5,187,250 5,416,910 4,407,551
ก (211,639)           (225,837)         (278,884)           
ก 4,975,611         5,191,073       4,128,667         
กกก
    27,612              74,647            167,256            
กก 263,716            353,774          120,532            
กก 52,129              45,689            24,195              
 96,930              99,090            82,802              
กก 344,030            283,731          249,216            
กกกก 268,333            736,858          1,259,511         
กก 55,638              53,298            93,635              
กก 15,623,789       15,655,037     13,065,381       
กกกก 274,765            900,370          1,422,668         
กก 15,349,024       14,754,667     11,642,713       
กก
กกก 3,550,195         3,419,752       3,195,458         
กก 13,240              13,095            13,345              
กกก 919,076            883,767          818,085            
ก 224,003            216,170          174,655            
กกก 898,432            732,381          763,606            
กก 5,604,946         5,265,165       4,965,149         
  กก 4,426,460         4,140,603       1,909,151         
กกกก 5,317,618         5,348,899       4,768,413         
 1,043,443         1,040,706       1,060,588         
ก 4,274,175         4,308,193       3,707,825         

 กก ก () 

(:  กก)
ก


ก
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31  2557 31  2556 31  2555
() (/

)
ก
กกกกก
    -                        (81,795)           (1,467)               
ก () กกก 184,533            (397,546)         174,090            
ก () กกก
   กก (28,716)             12,984            (62,721)             
ก () กก (27,000)             1,176,123       -                        
กกก -                        -                      (128,277)           
กก:
   ก () กกก
      กกก (443)                  55                   463                   
   กกกก (2,117)               (11,067)           7,694                
ก (29,399)             (158,508)         1,770                
ก 96,858              540,246          (8,448)               

ก 4,371,033         4,848,439       3,699,377         

กก
 4,249,515         4,249,050       3,705,180         
 24,660              59,143            2,645                

4,274,175         4,308,193       3,707,825         
กก
 4,345,059         4,790,562       3,696,488         
 25,974              57,877            2,889                

4,371,033         4,848,439       3,699,377         

ก
ก 5.31               5.55             5.09              


ก ()

 กก ก () 

(:  กก)
ก
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31  2557 31  2556 31  2555
() (/

)
กกกก
กกกก 5,317,618         5,348,899       4,768,413         
กกกกกก
    () กกก 
    230,494            274,984          305,572            
    5,642,990         5,011,222       2,736,629         
   กก (52,129)             (45,689)           (24,195)             
   ก (ก) (13,058)             (4,987)             (66,896)             
   กก (ก) (67)                    (17)                  (315)                  
   กกกก (262,848)           (351,862)         (50,892)             
   (ก) กก

        17,467              (51,436)           (24,420)             
   (ก) กกก (6,140)               (5,443)             (5,964)               
   กกก 1,759                -                      870                   
   กก 5,282                -                      -                        
   กกกก (412)                  (16,850)           -                        
   (ก) กกก -                        -                      21,688              
   กกกก (22,841)             (5,789)             (54,938)             
   กกกก -                        -                      (100,761)           
   ก 65,002              47,651            62,307              
    ()  (22,658)             66,325            (95,410)             
    167,932            348,623          647,418            

    ก (9,539,790)        (8,816,877)      (6,939,566)        
     (96,930)             (99,090)           (82,856)             
    ก 18,639,189       18,546,588     14,757,606       
    ก (8,626,107)        (8,976,177)      (7,672,915)        
     100,930            97,295            82,856              
     (1,129,610)        (739,873)         (652,551)           
กกกกก
    10,416,073       10,627,497     7,611,680         
 () 
   ก 15,151,442       (22,032,922)    (627,968)           
   กก 15,236,649       (48,818,894)    (65,927,644)      
   กกก (272,596)           677,130          (1,499,141)        
   กกก (20,527)             (135,450)         -                        
   ก 3,138,099         2,899,962       1,810,095         
    337,517 721,070 (1,166,670)        

ก
(: )

 กก ก () 
ก
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31  2557 31  2556 31  2555
() (/

)

 ()
   ก (59,258,389)      44,817,874     181,844,344     
   ก (1,285,429)        2,509,624       (1,777,510)        

     55,052              (307,446)         204,261            
   กก (260,950)           (12,628)           1,054,105         
   กก 23,922,600       15,317,069     (114,123,148)    
   กก 554,382            (553,494)         567,939            
   ก (22,749)             (23,807)           -                        
    (1,100,336)        (736,404)         416,625            
กกก 6,590,838       4,949,181      8,386,968       
กกกก
กก (28,880,497)      (16,643,600)    (5,883,645)        
กกกก 26,038,728       12,186,959     2,831,237         
ก (230,236)           (180,334)         (119,074)           
กก (274,208)           (49,012)           (22,325)             
กกก 6,180                13,978            8,959                
กก                               - -                      49,000              
กก (3,340,033)      (4,672,009)     (3,135,848)      
กกกก
กก -                        -                      (3,639,200)        
กกกก 2,400,000         1,243,000       1,243,000         
ก (4,000,000)        (1,353,700)      (1,000,000)        
 (1,601,294)        (1,745,845)      (1,710,573)        
กก -                        1,745,842       -                        
กก (3,201,294)      (110,703)       (5,106,773)      
กกก -                        (81,795)           (1,467)               
 49,511           84,674          142,880          
   1,130,971         1,046,297       903,417            
   1,180,482       1,130,971      1,046,297       

-                        -                      -                        
กก
ก
   ก -                        1,176,123       -                        

(: )
ก

 กก ก () 
ก ()
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13.2 ก 
   2557  2556  2555 
กก (Profitability Ratio)     
ก (%) 60.4 57.6 57.3 
ก (%) 21.3 22.1 26.5 
 (%) 17.4 20.6 21.4 
ก (%) 5.6 6.0 6.0 
ก (%) 3.1 3.5 3.1 
ก (%) 2.5 2.5 2.8 
กก (%) 5.3 7.0 8.6 
     
ก (Efficiency Ratio)     
ก (%) 2.8 2.8 2.7 
ก (%) 1.3 1.3 1.5 
ก () 0.1 0.1 0.1 
     
ก (Financial Ratio)     
 () 11.3 14.3 14.7 
กก (%) 96.9 93.0 98.2 
กก (%) 127.9 108.2 110.9 
ก (%) 70.4 80.1 82.1 
ก (%) N/A 37.2 47.1 
     
 (Asset Quality Ratio)     
 (%) 2.6 2.2 2.1 
 (%) 1.9 1.3 0.8 
1  (%) 2.8 1.9 1.4 
กก (%) 103.0 127.5 164.5 
ก (%) 0.2 0.2 0.1 
     
 (Other Ratios)     
ก (ก .) (%) 16.80 13.37 12.79 
ก (ก ก.) (%) 54.73 58.70 52.40 
1 กกก 
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14. กก 
 
กกกกก 2557            
 กก ก ()  ก 2556  

 

  2557 กกกก 0.7 ก
กก 2556  2.9 กกกกกกก
ก กกกก กก
ก กก กก
กก 
  ก (Repo-1 )  1 ก 2.25  2.00 
 กกก กก 3  4 
ก 1.76   2556  1.30   2557 กกก (MLR) 
 4 ก 6.84    2556  6.75   2557   
  2557  กก ก
กกก  ก  1,497.67  
ก 2556  1,298.71  กก 41,605  ก 48,267  2556 

 

ก 

ก 31  2557  กก ก () () 
กก 10 ก (ก 1 ก 2558) กกกก
ก ก 31  2557 กก
ก ก ก  ก ก ก 
กกกกกก กก
ก 2557 ก  31  2556 
   

กกก  ก  ก  () () กกก                              
 99.99  ก 2557 กก
 กก (Right Offering)  8  ()  1 
  23.89  กก 1,023.96  
 9,215,676,920  ก 921,567,692   104   10   

14.1 ก 

  กก ก ()  กกกกก  2557   2,000.73  
กก กกก ก () กกก 
(Holding Company) กกกก กกก ก
ก กกกก 2 ก  กกกกก ก
กก  

 ก 2557  4,249.51   0.47   0.01 ก 
2556 ก 8.2 กก   2556 ก
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กกก1 ก 0.2 กกก กก
 กก กกก 14.5 กก 
กก กกก 10.7 กกก
กกก  ก (Basic earnings per share)  2557 ก 
5.31  กก 5.55 ก    2557  
17.4 ก 20.6  2556 

 กก 4  2557 ก 1,234.07   145.11 
 ( 13.3) กก กกก  21.5 ก 3 
กกกก 2.7 กก กก
กก  4.7 กกกก ก ก
กกกก 2.1 กก  ก 
(Basic earnings per share)  4  2557 ก 1.54  ก 1.36    3  2557 

(1)  

 2556  2557   
 1 :   2556  2557 

 
 2556  2557  

()     
() () () () 

ก      
    5,896.03  40.0   6,157.31  40.1  4.4  
  ก  996.40  6.8   674.76  4.4  (32.3) 
  ก  11,851.74  80.3   11,654.05  75.9  (1.7) 
    216.75  1.5   404.75  2.6  86.7  
ก  18,960.91  128.5   18,890.87  123.1  (0.4) 
  ก (10,144.03) (68.8) (9,351.08) (60.9) (7.8) 
ก  8,816.88  59.8   9,539.79  62.2  8.2  
      
  ก  5,416.91  36.7   5,187.25  33.8  (4.2) 
  ก (225.84) (1.5) (211.64) (1.4) (6.3) 
ก  5,191.07  35.2   4,975.61  32.4  (4.2) 
  ก()ก ก 
   

 
 428.42  

 
2.9  

 
 291.33  

 
1.9  

 
(32.0) 

  กก  45.69  0.3   52.13  0.3  14.1  
    1,172.98  7.9   764.93  5.0  (34.8) 
กก  15,655.04  106.1   15,623.79  101.8  (0.2) 
กกกก (900.37) (6.1) (274.76) (1.8)  
กก  14,754.67  100.0   15,349.02  100.0  4.0  
  กก (5,265.16)  (5,604.95)   
    ก  ก (4,140.60)  (4,426.46)   
กก  5,348.90    5,317.62   (0.6) 
  (1,040.71)  (1,043.44)   
กก  4,308.19    4,274.17   (0.8) 
 (59.14)  (24.66)   
ก  4,249.05    4,249.51   0.0  

 
 

                                                                        
1 กกกก กกกก 
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(2) ก 

  2557 ก  9,539.79   722.91  ( 8.2) กก 
ก 18,890.87   70.04  ( 0.4) ก 9,351.08   792.96 
 ( 7.8) กก กกก 2557 
กก    2557  6.5 ก 6.6 กก
 ก 3.5  2556  3.2 กกก  
 กก กก 2557   5,113.33 
  437.06  ( 9.3) กก   กก 4,426.46 
 ก 4,140.60  2556 กกกก 

 2 :  ก 2556  2557  
   2556 

() 
 2557 
() 

       (Yield on loans) 6.6 6.5 
     ก (Cost of Fund) 3.5 3.2 
    ก (Loan Spread) 3.1 3.3 

(3) ก 

กกกก 5,677.42   12.10  ( 0.2) กก
 กกก 8.85  ( 0.2) กก 
กกก 154.35  ( 14.5) ก 2556 กก
กกก ก กกก  90.44  ( 10.7) 
กกก กกกกกกก 

(4) ก 

 2557 ก 5,604.95   339.78  ( 6.5) ก 2556 
กกกกกก  ก
   36.5 กก 35.7  
2556  

(5)  
 2557  1,043.44   19.6  

ก 2556  
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14.2 ก  

 ก 31  2557 กก 10 
ก (ก 1 ก 2558) ก ก ก  ก
กกกกก
 

(1)   

   31  2557  317,673.50   10.1 ก 2556 ก
กกก 286,414.66  2556  262,783.83  ( 8.3) กก
 กก กก 53,214.35  ก  38,057.99  
( 28.5) กกก  

 กก  ก ก  ก กก 
   31  2557  325,261.16   9.5 ก 2556  270,392.54 
  7.4 กก 

 3:    31  2556  2557 

 

  31  2556   31  2557 
 

() 
            
() () () () 

   1,130.97  0.3  1,180.48  0.4  4.4  
  ก 53,214.35  15.4  38,057.99  12.0  (28.5) 
   28.22  0.0  -  -  (100.0) 
   9,840.22  2.8  13,119.50  4.1  33.3  
   1,649.38  0.5  1,675.95  0.5  1.6  
   157.28  0.0  207.23  0.1  31.8  
  ก 51,121.63  14.5  53,083.22  16.7  3.8  
   198,415.24  56.1  181,494.16  57.1  (8.5) 
  กก 32,034.44  9.1  23,389.51  7.4  (27.0) 
   4,843.35  1.4  4,816.94  1.5  (0.5) 
  ก                    
  กก 

 
(6,331.22) 

 
(1.8) 

 
(6,950.42) 

 
(2.2) 

 
9.8  

   7,302.46  2.1  7,598.94  2.4  4.1  
 353,406.31  100.0  317,673.50  100.0  (10.1) 

  

   31  2557  14,795.45   3,305.86  ( 28.8) ก  
 2556 กก  

 ก  

   31  2557  262,783.83   23,630.83  ( 8.3) 
ก 2556 ก  2557  
ก  69.1 ก 20.2 กก 8.9   1.8 
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 4 : กก   31  2556  2557 

ก 

  31  2556   31  2557 
 

() 
    
() () () () 

  กก  17,739.39   6.2   18,862.96  7.2 6.3  
  กก  11,417.61   4.0   12,160.59  4.6 6.5  
  กก  21,554.03   7.5   21,802.94  8.3 1.2  
  กก  410.61   0.1   256.73  0.1 (37.5) 
ก  51,121.63   17.8   53,083.22  20.2 3.8  
กก  32,034.44   11.2   23,389.51  8.9 (27.0) 
    182,562.55   63.7   165,095.00  62.8 (9.6) 
  ก  1,428.19   0.5   1,310.82  0.5 (8.2) 
  ก  14,424.50   5.0   15,088.34  5.7 4.6  
 198,415.24   69.3   181,494.16  69.1 (8.5) 
     4,843.35   1.7   4,816.94  1.8 (0.5) 
 286,414.66  100.0   262,783.83  100.0 (8.3) 

 กก  

  2557 กก 2.57 ก 1.73 ก 
กกกกกก 
ก กก กกกกก
  กก กกก 3.32 
กกก 0.49 กกกก 
1.02 กก 6,750.20   1,786.22  ( 36.0)  
5,902.06   848.14  กกก
กก ก ก  ก  2.50 ก 1.70 
ก 

  5:   กกก   31  2556  2557 

ก 

  31  2556   31  2557 
 

() 
   

() 
   

()  ()  () 
  กก  0.77   136.16   2.7   0.61   115.63  1.7 (15.1) 
  กก  0.40   45.18  0.9  0.55   66.97  1.0 48.2 
  กก  0.32   69.83  1.4  0.34   73.41  1.1 5.1 
  กก  3.11  12.78 0.3  0.75  1.92 0.0 (84.9) 
กก 
ก 

 
 0.52  

  
263.95  

 
5.3 

 
 0.49  

 
 257.93  

 
3.8 

 
(2.3) 

กก 
กก 

 
 0.47  

  
151.64  

 
3.1 

 
 1.02  

 
 239.36  

 
3.5 

 
57.8 

    2.28   4,153.93  83.7  3.35   5,533.19  82.0 33.2 
  ก  4.85   69.23  1.4  7.33   96.04  1.4 38.7 
  ก  1.69  244.44 4.9  2.57  387.39 5.7 58.5 
กก 
 

 
 2.25  

  
4,467.60  

 
90.0 

 
 3.32  

 
 6,016.62  

 
89.1 

 
34.7 

  1.67   80.79  1.6  4.91   236.29  3.5 192.5 
กก  1.73   4,963.98  100.0  2.57   6,750.20  100.0 36.0 
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 กกก 

 กกก 4,426.46   285.86 
กก ก กกก
     2557 กกก 
6,950.42   6,380.34  กกก 
3,517.27  ก 181.40 
ก  กกกกกกก
กก  กกกก 480.72  2557 

 6 :    กกก   31  2556  2557 

  
31  2556 

() 
 
() 

31  2557 
() 

 
() 

 
() 

ก 3,259 56.4 1,822 28.6 44.1 
ก 1,121 19.4 2,494 39.1 122.5 
ก 944 16.3 1,073 16.8 13.7 
 279 4.8 623 9.8 123.3 
 63 1.1 177 2.8 181.0 
ก 109 1.9 191 3.0 75.2 
 5,775 100.0 6,380 100.0 10.5 

(2)  

   31  2557  291,849.81   11.7 กก 
กกกก ก 270,916.80   213,090.11  ( 21.3)  2557 
  กกก 73.0 ก 3.7 ก   
 19.8   3.5  

 7:   ก   31  2556  2557 

 

  31  2556   31  2557 
 

() 
    
() () () () 

ก 270,916.80  82.0  213,090.11  73.0  (21.3) 
ก 12,182.92  3.7  10,897.49  3.7  (10.6) 
ก 36,809.00  11.1  57,699.90  19.8  56.8 
   10,443.24 3.2 10,162.31 3.5 (2.7) 
 330,351.96 100.0 291,849.81 100.0 (11.7) 

(3)  

   31  2557  25,823.69   2,769.34  ( 12.0) ก 
2556 กกกก 2557    31  2557 ก 
32.25  ก 28.80    2556  

(4)  

  31  2557   1,180.48   4.4 ก 2556 กก
กกก 6,590.84  กกกก ก
กก 3,340.03  กก ก
กก 3,201.29  กกก  
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(5)  

  31  2557 ก ก  291,849.81  
 25,823.69  ก 11.3  ก 
ก ก 67.1  ก 3.4 ก ก    
 21.4  8.1  ก    
262,783.83    2557 ก1 123.3 กกก
  ก 

(6) ก กก ก 

  31  2557 ก  ก กก ก 
5,165.66   19.8 ก 2556 กกกก (Interest Rate 
Swap Agreement) กกกกก
ก  

14.3 กกก 

(1) ก 

  

   31  2557  262,783.83   23,630.83  ( 
8.3) ก 2556 ก  2557 กก
ก ก ก  ก    2557  270,392.54   
21,758.11  ( 7.4) กก   ก  69.1 
ก 20.2 กก 8.9   1.8 

 ก 

 ก 53,083.22   1,961.59  ( 3.8) ก 2556 กก
กกกกก กกก 

 กก 

ก 23,389.51   8,644.93   ( 27.0) ก 
2556 กก (Car Inventory Financing) กก
 กกกก
 

  

  181,494.16   8.5 กก ก 
 ก  91.0 ก 8.3 ก 0.7 
 165,095.00   17,467.55  ( 9.6) ก 2556 ก
  2557  881,832   33.7 ก 2556  
1,330,670  กก  กก
 (Penetration Rate)  2557  7.3 กก ก 15,088.34   663.85 
 ( 4.6) กก  

                                                                        
1 ก  กกกก 
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 4,816.94   26.41  ( 0.5) ก 2556 

 ก1 

  ก 213,090.11   57,826.69  ( 21.3) ก 2556 ก
กก    2557 ก 36,022  
กก 12,900  (กก) 
 19.5 กกก .ก 6.0  

 8: ก   31  2556  2557 

ก 

  31  2556   31  2557 
 

() 
          
() () () () 

  2,482.33  0.9  2,915.43  1.4 17.4  
  40,751.44   15.0   49,606.05  23.3 21.7  
  34,056.54   12.6   23,961.31  11.2 (29.6) 
ก  187,351.86   69.2   128,900.99  60.5 (31.2) 
ก  6,274.62   2.3   7,706.32  3.6 22.8  
ก  270,916.80   100.0   213,090.11  100.0 (21.3) 

(2) กก 

 2557 ก . ก  ก 2,196.03   14.3 ก 2556  
2,561.87  กกกกก
กก ก กกกก . 
กกก 3.0  2556  2.9 กกกก
ก 4.1  3.3 ก. ก กก (
ก) ก 7.2  7.7 กกกกกก
ก.  ก กก 2556  2.0  ก
ก .ก กก 28.1 ก 27.2 ก 
44.7    

(3) กกก 

  31  2557 .ก ก 169,716.73   11,454.39  
( 7.2) กก กกก กกกก
กกก  ก.ก ก
 65.1 ก 17.5 ก 17.4  2557  9 
 3.4 ก 3  13.2  กก
 8  6.2 ก 13  0.8 กกก 2557 
ก 933.53   90.44   ( 10.7) ก 2556 กกกกก
 (Equity Trigger Fund)  21 ก  (ก  17 ก) ก
  กก   กก    กก    

                                                                        
1 ก  ก กกกก 
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 9: ก . ก กก   31  2556  2557 

ก 
  31  2556   31  2557  

()     
() () () () 

ก 102,694.50 64.9 110,451.63 65.1 7.6 
ก 31,813.60 20.1 29,645.55 17.5 (6.8) 
ก 23,754.24 15.0 29,619.55 17.5 24.7 
 158,262.34 100.0 169,716.73 100.0 7.2 

14.4 ก 

  กกกกก   31  2557  
24,982.72  กกกก 8,698.38 ก
  1,642.56 ก 2556 กก 
กก 16,284.35  65.2 ก 
  กกกก  ก
 1,745.66   21.3  6,462.22 กก 8.3  
กกก 1.7  2.6 กก
กก กก
ก 334.05   163.92  กกกกกก
ก ก ก (Duration 
Gap)  1.03  กก กก (Duration) 
ก 1.53   1.40  กก (Duration)  0.37   

 10:   กก ก 

 
ก

ก () 
กก 
1 กก 1         

() 
 2556  2557  2556  2557 

 1.53 1.40 1,468.96 1,309.53 
* 0.37 0.37 (2,139.51) (1,780.69) 
ก (Gap) 1.16 1.03 (670.55) (471.16) 

           * กก 

  กกก . ก ก
กกกกกกก กกก
ก IRB กก (BIS Ratio)  16.80 กก
 8.50 ก  ก 1  2  12.55  
 4.24  กก 1 กก 6  . ก ก
 (NCR)  54.73  กกกกกกก ก
ก 7.00 
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 11:   ก   31  2556  2557 
 31  2556/1 

 () 
31  2557/1 

() 
   ก 1 9.15 12.55 
   ก 13.37 16.80 

                                                         1 ก Basel IRB 
 

14.5    

    ก   ก    30  2557    ก
ก A-   กกก 
 กก ก  

 (Unsolicited Rating) ก 
30  2557 

 A-  
  

14.6  ก (Forward Looking)  

กกก 3  ก ก 
ก      

ก 2558 กกกกก
 ก กกก
ก กกก
กก กกก กก
กกกกกกก ก
กกก กกก
กกกก 

ก ก ก
ก 2.00 กกกกก
ก กก 
กก 2557 กก  

กก  ก ก กกก
กก กก ก 



 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

1. นายปลิว มังกรกนก 66 สามญั       2,221,010 - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้
     ประธานคณะกรรมการ บรุิมสทิธิ               -    University of California at Los Angeles, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการอิสระ Master of Science (Industrial Engineering) 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ

   Stanford University, USA 2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551-2553 กรรมการ
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  รุ่น 10 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื่อการกศุล มลูนิธิ
 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2533-2555 กรรมการ
 - หลกัสตูร Audit Committee อืน่ๆ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกับริหารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุ่น 5 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชชัวาลย์-รอยลั แฮสโคนิ่ง จ ากดั ทีป่รึกษาทางด้านวศิวกรรม
2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว มลูนิธิ
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ทีป่รึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สมาคม
2547-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม
2516-2555 กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเทก็ซ์ไทล์ จ ากดั ผลติเส้นด้าย ย้อมตกแตง่เส้นด้าย
2553-2554 กรรมการ บริษัท โซลโิด จ ากดั ร้านอาหาร
2549-2553 กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั สนามกอล์ฟ
2537-2553 กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลติสายไฟ และสายเคเบิล้
2537-2553 กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั ผู้จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เครื่องมือสือ่สาร

โทรคมนาคม
2551-2553 กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2. นายฮอน คิท ชิง 37 สามญั                  -     - Bachelor of Science (Economics) กลุ่มทิสโก้
    (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) บรุิมสทิธิ               -     Massachusetts Institute of Technology, USA 2553-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     รองประธานคณะกรรมการ 2551-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2553-2555 กรรมการบริหาร

2552-2553 รองประธานกรรมการบริหาร
2551-2553 กรรมการ
2553-เม.ย.2557 รองประธานคณะกรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
2553-2555 กรรมการบริหาร
2552-2553 ประธานคณะกรรมการบริหาร
2550-2553 กรรมการ

อืน่ๆ
2555-ปัจจบุนั Managing Director Capcelona Advisors, LLC. ทีป่รึกษา
2551-ปัจจบุนั Senior Advisor CDIB & Partners Investment Holding Corporation การลงทนุ
2548-2554 Managing Director Quintus Capital Group Limited การลงทนุ

3. นางอรนุช อภิศกัดิ์ศริิกุล 56 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ บรุิมสทิธิ               - นิติศาสตรบณัฑิต 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้
     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจบุนั กรรมการ
     ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ทสิโก้  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2552-2553 กรรมการบริหาร

   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่
 - หลกัสตูร Directors Certification ก.พ.2556-ก.ย.2557 รักษาการหวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์
 - หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548-ปัจจบุนั กรรมการ

2554-ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิทสิโก้เพื่อการกศุล มลูนิธิ
2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั การบริการ
2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์
2552-2554 กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
2552-2554 กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
2553-2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
2552-2554 กรรมการ

อืน่ๆ
2555-2556 อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ธุรกิจจดัการกองทนุ
2553-2554 ทีป่รึกษาคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง
2549-2553 ทีป่รึกษาด้านบริหารความเสีย่ง บรรษัทประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ

กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 59 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Accounting) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ บรุิมสทิธิ               -    New York University, USA เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บญัชีมหาบณัฑิต 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

บญัชีบณัฑิต 2554-เม.ย.2556 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2550-2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประกาศนียบตัร International Financial Reporting Standard (IFRS) 2548-2554 กรรมการอิสระ
   The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) อืน่ๆ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2555-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการการเงินงบประมาณและการลงทนุ การไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ขนสง่และโลจิสติกส์
 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2555-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จดัการกองทนุ
 - หลกัสตูร Audit Committee 2555-ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ
 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2552-ปัจจบุนั คณะท างานเพื่อติดตามการปฏิบตัิด้านบญัชีและบรรษัทภิบาล ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ
 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์เครื่องใช้ส านกังาน
 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล กองทนุเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบเีอฟ กองทนุ
 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2545-ปัจจบุนั คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบญัชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ
 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive 2540-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนัการศกึษา
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2535-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาฝ่ายก ากบับริษัทจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์

2554-2555 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ
2547-2555 กรรมการอิสระ (ผู้ เชี่ยวชาญด้านบญัชี) สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ สมาคม
2545-2555 ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) สือ่สาร

5. ศ. ดร. ปราณี ทนิกร 65 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ บรุิมสทิธิ               - Master of Art (Economics) เม.ย.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา    University of Pennsylvania, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ
     คา่ตอบแทน Bachelor of Art (Economics) 2551-เม.ย.2556 กรรมการตรวจสอบ

   Swarthmore College, USA 2552-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
 - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูร Directors  Accreditation อืน่ๆ
 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2555-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานของรัฐ
 - หลกัสตูร Audit Committee 2552-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกริก สถาบนัการศกึษา
 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2551-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) มลูนิธิ
 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 2548-ปัจจบุนั กรรมการสภาสถาบนั TDRI
 - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 2522-2556 อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัการศกึษา
 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 2554-2555 อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกี่ยวกบัการปรับปรุงระบบการเงิน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หนว่ยงานราชการ
 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive และงบประมาณ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-2554 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หนว่ยงานอิสระ

2551-2553 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการเงินอดุหนนุบริการสาธารณะ กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย 60 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค.2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บญัชีบณัฑิต (บญัชีทฤษฎี) 2554-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการตรวจสอบ    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที ่1) 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูรผู้บริหาร (The Executive Program) อืน่ๆ
   University of Michigan, USA 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) กิจการสือ่สารมวลชน
 - ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีชัน้สงู 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2556-ปัจจบุนั กรรมการประเมินกองทนุหมนุเวยีน กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ
 - หลกัสตูร Directors Certification (DCP รุ่นที ่1) 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์
 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2556-ปัจจบุนั อนกุรรมการศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2549-2553 กรรมการและผู้จดัการ และอนกุรรมการบริหาร
- หลกัสตูร Directors Certification Program Update 2554-ปัจจบุนั กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ สภาวชิาชีพ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2556-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สถาบนักรรมการ

2554-ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณากรรมการแหง่ปี
2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า กระทรวงพาณิชย์

แหง่ประเทศไทย
2553-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย สมาคม
2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม หนว่ยงานราชการ
2553-ปัจจบุนั ผู้ พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง ศาลยตุิธรรม
2553-ปัจจบุนั คณะกรรมการวนิยักรรมการและผู้บริหารของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
2550-ปัจจบุนั ทีป่รึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคม
2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กระบี ่เภตรา จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
2551-2555 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนตา่งด้าว กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนว่ยงานราชการ
2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภาคเอกชน
2549-2553 ประธานกรรมการบริหาร
2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี ่โนฮาว จ ากดั ภาคเอกชน
2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากดั ภาคเอกชน
2551-2553 กรรมการตดัสนิรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน่ ประจ าปี 2551-2553 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั หนว่ยงานราชการ
2550-2553 ประธานอนกุรรมการพิจารณาการรับสมาชิก บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ภาคเอกชน
2549-2553 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั ภาคเอกชน
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพื่อผู้ลงทนุตา่งด้าว จ ากดั ภาคเอกชน
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จ ากดั ภาคเอกชน
2549-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั ภาคเอกชน
2549-2553 กรรมการและเลขานกุาร สภาธุรกิจตลาดทนุไทย ภาคเอกชน
2545-2553 อนกุรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี หนว่ยงานราชการ

การด าเนินการเกี่ยวกบั Corporate Governance ในประเทศไทย
2548-2553 กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สมาคม
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

7. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 65 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Banking & Finance) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ บรุิมสทิธิ               -    North Texas State University, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย.2556-เม.ย.2557 กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2551-2554 กรรมการตรวจสอบ
 - หลกัสตูร Executive Program in International Management เม.ย.2556-เม.ย.2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   Stanford-National University of Singapore 2551--เม.ย.2557 กรรมการอิสระ
 - หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization 2554-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   Sloan School of Management,                                                                 2551-2554 กรรมการตรวจสอบ
   Massachusetts Institute of Technology, USA อืน่ๆ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2557-ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จดัการกองทนุ
 - หลกัสตูร Directors  Accreditation 2553-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัการศกึษา
 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance
 - หลกัสตูร Anti Corruption for Executive
 - หลกัสตูร Risk Management Committee
 - หลกัสตูร Director Certification Program Update
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

8. นายพิชัย ฉันทวีระชาติ 64 สามญั        2,324,349 - Bachelor of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้
     ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท บรุิมสทิธิ               -    Marshall University, USA ส.ค.2556-เม.ย.2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

 - หลกัสตูร Directors Certification เม.ย.2556-เม.ย.2557 กรรมการอิสระ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2553 ทีป่รึกษา

2556-เม.ย.2557 กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
2548-2556 กรรมการ
2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายสถิตย์ อ๋องมณี /2 68 สามญั            100,035   - M.B.A. (Finance) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ  บรุิมสทิธิ               -    Fairleigh Dickinson University, USA เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บญัชีบณัฑิต พ.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2556 – เม.ย.2557 ทีป่รึกษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ม.ค. – ก.พ. 2555 NCC Ambassador
2552-2553 ทีป่รึกษา
เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

10. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 58 สามญั                  -     - Doctor of Philosophy (Economics) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการอิสระ บรุิมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA เม.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการตรวจสอบ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ส.ค.2556-เม.ย.2557 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ปริมาณวเิคราะห์) กรรมการตรวจสอบ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อืน่ๆ
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2557-ปัจจบุนั บรรณาธิการวารสารวชิาการ ป.ป.ช. ส านกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ หนว่ยงานราชการ
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2556-ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล สถาบนัการศกึษา
 - หลกัสตูร Directors Certification 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) พลงังานและสาธารณปูโภค
 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance 2555-ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียม ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์ สือ่สาร
 - หลกัสตูร Director Certification Program Update และคา่บริการในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2555-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการศนูย์นิติเศรษฐศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ หนว่ยงานราชการ

คณะอนกุรรมการวจิยั
2554-ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการด้านการก ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงิน ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หนว่ยงานราชการ

และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
2553-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
2554-2557 ทีป่รึกษาคณะอนกุรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลงัและงบประมาณ วฒุิสภา หนว่ยงานราชการ
2554-ปัจจบุนั ศาตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขัน้สงู(ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา
2549-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
2551-2555 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
2552-2556 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการครูและบคุลกรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ หนว่ยงานราชการ
2553-2555 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง องค์การเภสชักรรม หนว่ยงานราชการ
2551-2555 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่เทตลาดและการอดุหนนุ กระทรวงพาณิชย์ หนว่ยงานราชการ
2553-2554 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนญูตามข้อเสนอของ ส านกันายกรัฐมนตรี หนว่ยงานราชการ

คณะกรรมการสมานฉนัท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศกึษาการแก้ไขรัฐธรรมนญู
2553-2554 คณะทีป่รึกษาด้านเศรษฐกิจมหภาค แตง่ตัง้โดยรองนายกรัฐมนตรี

(นายไตรรงค์ สวุรรณคีรี)
2552-2554 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลโครงการตามแผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจ ระยะที ่2 
2551-2553 ทีป่รึกษาประธานคณะอนกุรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค สภาผู้แทนราษฎร หนว่ยงานราชการ

11. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ 52 สามญั                  -     - Bachelor of Law กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ  บรุิมสทิธิ               -    Nihon University, Japan ม.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการบริหาร  - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการบริหาร
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) ม.ค.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

กรรมการบริหาร
อืน่ๆ

ธ.ค.2556-ปัจจบุนั Managing Director MHCB Consulting (Thailand) Company Limited ทีป่รึกษา
2551-ธ.ค.2556 Senior Vice President, International Corporate Advisory Division Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office ธนาคารพาณิชย์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

12. นายชือ-เหา ซุน 37 สามญั                  -     - Master of Science (Finance) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ บรุิมสทิธิ               -    Bentley University, USA 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการบริหาร Master of Business Administration 2554-ปัจจบุนั กรรมการ
     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    Boston University, USA เม.ย.2557-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

Bachelor of Arts (Economics) 2555-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
   Taipei University, Taiwan อืน่ๆ

2556-ปัจจบุนั Vice President CDIB & Partners Investment Holding Corporation การลงทนุ
2555-2556 Assistant Vice President
2553-2555 Senior Manager
2549-2553 Senior Consultant KPMG Corporate Finance (Taiwan) ทีป่รึกษาทางการเงิน

13. นายสุทศัน์ เรืองมานะมงคล 53 สามญั        3,333,333 - Master of Science (Finance) กลุ่มทิสโก้
     กรรมการ บรุิมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA 2553-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     กรรมการบริหาร Master of Business Administration (Finance) 2552-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
     (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)    Western Illinois University, USA 2551-ปัจจบุนั กรรมการ
     กรรมการผู้จดัการใหญ่ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 2552-ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการบริหาร
 - หลกัสตูร Directors Certification กรรมการผู้จดัการใหญ่
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2554 กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

2548-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ
อืน่ๆ

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โดลไทยแลนด์ จ ากดั อปุโภคบริโภค
2553-ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธนาคารไทย สมาคม
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั ผลติสายไฟและสายเคเบิล้
2553-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากดั ผู้จดัจ าหนา่ยสายไฟ สายเคเบิล้ เครื่องมือสือ่สาร

โทรคมนาคม
14. นางกฤษณา ธีระวุฒิ 64 สามญั                  -     - Master of Business Administration (Marketing) กลุ่มทิสโก้
     ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท บรุิมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Madison, USA มิ.ย.2556-ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต (ทฤษฎีบญัชี) 2551-เม.ย.2556 กรรมการอิสระ 
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551-เม.ย.2556 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
 - หลกัสตูร Directors Certification อืน่ๆ
 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทครัวเจริญ จ ากดั อาหารและเครื่องดื่ม
 - หลกัสตูร Effective Audit Committees and Best Practices 2553-ปัจจบุนั อปุนายก สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแหง่ประเทศไทย-อดุรธานี สมาคม
 - หลกัสตูร Audit Committee 2547-2553 เลขาธิการ
 - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2553-ปัจจบุนั ทีป่รึกษา คณะกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสงัคมวฒุิสภา หนว่ยงานราชการ
 - หลกัสตูร Role of Compensation Committee 2551-2553 ผู้ช านาญการ
 - หลกัสตูร Role of the Chairman 2547-ปัจจบุนั รองประธาน ศนูย์สงเคราะห์บคุคลปัญญาอ่อน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ องค์กรการกศุล
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2529-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอดุร จ ากดั โรงแรม
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

15. นายศกัดิ์ชัย พีชะพัฒน์ 47 สามญั             66,177 - Master of Business Administration (International Business) กลุ่มทิสโก้
     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรุิมสทิธิ               -    University of Hawaii at Manoa, USA 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
       วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนิเชื่อรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์
Japan-focused Management Program 2552 รองกรรมการอ านวยการ สายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์
   Japan-America Institute of Management Science, USA 2549-2551 ผู้ชว่ยกรรมการอ านวยการ สายสนิเชื่อรายยอ่ย
Executive Management Program รักษาการหวัหน้าทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร
   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2548-2549 ผู้ชว่ยกรรมการอ านวยการ
 - หลกัสตูร Directors Certification สายทรัพยากรบคุคลและพฒันาองค์กร
 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2553-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เชา่ซือ้
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-ปัจจบุนั กรรมการ
 - หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) 2552-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลสิซิ่ง จ ากดั ลสีซิ่ง
   สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ
อืน่ๆ

2549-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอกซา่ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั
16. นายพิธาดา วัชรศริิธรรม 50 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุม่ทสิโก้
     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรุิมสทิธิ               -    Indiana University of Pennsylvania, USA ม.ค.2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-2555 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลุม่ลกูค้าบรรษัท ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2555-ม.ค.2556 รักษาการหวัหน้าวาณิชธนกิจ
2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

อืน่ๆ
2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) การเงิน
2553 กรรมการบริหาร
2552-2553 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั หลกัทรัพย์
2549-2553 กรรมการบริหาร
2543-2553 กรรมการ
2549-2552 กรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
2545-2553 กรรมการ บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จ ากดั กิจการทัว่ไป
2545-2553 กรรมการบริหาร

17. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ 48 สามญั           195,800 - Master of Business Administration (Finance) กลุม่ทสิโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บรุิมสทิธิ               -    University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) ก.พ.2556-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายสนิเชื่อรายยอ่ย ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553-ม.ค.2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร
 - หลกัสตูร Directors Certification 2554-2555 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ทสิโก้ จ ากดั ทีป่รึกษาการลงทนุ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-2554 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

อืน่ๆ
2542-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขนสง่
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

18. นางสาวอารยา ธีระโกเมน 52 สามญั           212,874 - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บรุิมสทิธิ               -    University of New Haven, USA 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต (การเงิน) 2552-ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2548-ปัจจบุนั กรรมการ
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู อืน่ๆ
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2549-ปัจจบุนั คณะเตรียมการจดัตัง้กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั หนว่ยงานภาครัฐ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2545-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการก าหนดแผนการปฎิบตัิการปฏิรูประบบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (ค.ป.บ.)

2545-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกบัการก ากบัธุรกิจหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ องค์กรอิสระ
    2547-2555 อปุนายกสมาคม ประธานกลุม่ธุรกิจกองทนุ และ สมาคมบริษัทจดัการการลงทนุ สมาคม

ประธานอนกุรรมการ ด้านมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ

19. นายไพบลูย์ นลินทรางกูร 48 สามญั           286,000 - Master of Business Administration (Finance) กลุ่มทิสโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บรุิมสทิธิ               -    Indiana University at Bloomington, USA 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

Bachelor of Arts (Computer Science) 2549-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์
   University of California at Santa Cruz, USA 2548-ปัจจบุนั กรรมการ 
Certified Financial Analyst 2554-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ
   CFA Institute, USA อืน่ๆ
 - หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (วปอ.มส.) รุ่นที ่5 2557-ปัจจบุนั คณะท างานรับฟังความคิดเหน็เกี่ยวกบัการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั องค์กร
   สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ์ 2557-ปัจจบุนั สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 3 2557-ปัจจบุนั คณะท างานเพื่อทบทวนอตัราเงินสมทบและเงินสะสมของสมาชิก กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ องค์กร
   สถาบนัวทิยาการพลงังาน 2557-ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการทีป่รึกษาของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานการคมนาคม คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
คณะกรรมการ

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 5 2552-ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทนุ สมาคม
   มหาวทิยาลบัหอการค้าไทย 2553-2557 ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย องค์กร
 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท. รุ่นที ่4) 2553-2557 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการ
   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 2551-2557 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย คณะกรรมการ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2552-ก.ย.2556 กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคม
 - หลกัสตูร Directors Accreditation 2552-พ.ค.2556 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
 - หลกัสตูร Audit Committee 2550-2555 กรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ชมรม
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

20. นายชลิต ศลิป์ศรีกุล 53 สามญั                  79     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บรุิมสทิธิ               - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี) ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-2555 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่
Financial Executive Development Program (FINEX 14) ก.ค.2556-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   สมาคมสถาบนัการศกึษาธนาคารและการเงินไทย ก.พ.2556-มิ.ย.2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร
Crestcom Bullet Proof Manager (หลกัสตูรพฒันาทกัษะการบริหาร) 2553-ม.ค.2556 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการตลาดสนิเชื่อรายยอ่ย
 - หลกัสตูร Directors Certification 2553-2554 รักษาการหวัหน้าบริหารการขายทางสาขา
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2553-ก.ย.2556 กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เชา่ซือ้

อืน่ๆ
-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

21. นางยุถิกา สนธยานาวิน 56 สามญั                  576 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรุิมสทิธิ               - สถิติศาสตรบณัฑิต 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547-2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - หลกัสตูร Directors Certification อืน่ๆ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย -

22. นายชาตรี จันทรงาม 44 สามญั             30,000 - Master of Finance (Distinction) กลุ่มทิสโก้
     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรุิมสทิธิ               -    Imperial College, London, UK 2553-ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายควบคมุการเงินและบริหารความเสีย่ง บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     สายควบคมุการเงินและบริหารความเสีย่ง Master of Business Administration (International Business) 2555-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าการลงทนุ

   Schiller International University, UK 2552 หวัหน้าสายควบคมุการเงินและบริหารความเสีย่ง
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) 2548-2551 หวัหน้าสายควบคมุการเงินและบริหารความเสีย่ง ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ ลสีซิ่ง จ ากดั ลสีซิ่ง
Certified Financial Analyst 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
   CFA Institute, USA 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั ทีป่รึกษาการลงทนุ
 - หลกัสตูร Directors Certification 2554-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ จ ากดั การบริการ
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เชา่ซือ้

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ โตเกียว ลสีซิ่ง จ ากดั ลสีซิ่ง
2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์
2550-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ

อืน่ๆ
-

23. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 49 สามญั                  -     - พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวชิาบริหารธุรกิจ) กลุ่มทิสโก้
     เลขานกุารบริษัท บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     หวัหน้าส านกัก ากบัดแูลกิจการ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.ย.2556-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.พ.2556-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ
Certified Internal Auditor (CIA) 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าตรวจสอบภายใน
Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ ลสีซิ่ง จ ากดั ลสีซิ่ง
Certified Financial Service Auditor (CFSA) ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จ ากดั เชา่ซือ้
Certified Information System Auditor (CISA) อืน่ๆ
   Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA 2554-ปัจจบุนั กรรมการประเมินผลการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ราชการ
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2553-ปัจจบุนั กรรมการพฒันาการตรวจสอบภายในภาคราชการ  กรมบญัชีกลาง ราชการ
   Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA 2553-ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง กรุงเทพมหานคร  ราชการ
Certified Fraud Examiner (CFE)
   Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
 - หลกัสตูร Company Secretary 
 - หลกัสตูร Company Reporting
 - หลกัสตูร Board Reporting
 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking
 - หลกัสตูร Audit Committee 
 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 - หลกัสตูร GRI Certified Training on G4 reporting Guidelines
   สถาบนัไทยพฒัน์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

24. นายวัศกร เทพทมิ 42 สามญั                  -     - Master of Information System กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าสายทรัพยากรบคุคล บรุิมสทิธิ               -    University of Manchester, UK 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าสายทรัพยากรบคุคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) 2552-2553 ผู้ชว่ยสายพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั รักษาการหวัหน้าผลติภณัฑ์และชอ่งทางการตลาด
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2554-ปัจจบุนั ผู้อ านวยการศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้ บริษัท ศนูย์การเรียนรู้ ทสิโก้ จ ากดั ศนูย์การเรียนรู้
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2554-ปัจจบุนั กรรมการ

2553-2554 หวัหน้าศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้
อืน่ๆ
-

25. นางดุลยรัตน์ ทวีผล 57 สามญั                  -     - บญัชีบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าก ากบั บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2553-มิ.ย.2556 ผู้ชว่ยหวัหน้าสายส านกัองค์กร
2552-2553 หวัหน้าก ากบัและควบคมุภายใน
ก.ย.2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ทีป่รึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทสิโก้ จ ากดั ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภททีป่รึกษาการลงทนุ
2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทสิโก้ จ ากดั จดัการกองทนุ
2552-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์

อืน่ๆ
-

26. นายเสถียร เลีย้ววาริณ 50 สามญั                2,200     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาสงขลานครินทร์ ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาธุรกิจและกลยทุธ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 2554-ก.ย.2557 หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2549-2553 หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ

อื่น ๆ
 -

27. นางเพ็ญจิตต์  แต้ไพสิฐพงษ์ 47 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (สถิติ) กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าระบบปฏิบตัิการ บรุิมสทิธิ               - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต.ค.25557-ปัจจบุนั หวัหน้าระบบปฏิบตัิการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ
     รักษาการหวัหน้าวางแผนและก ากบัเทคโนโลยี ก.พ.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ

2549-ม.ค.2556 รองกรรมการผู้จดัการ
อืน่ๆ

บริษัท เบทาโกร จ ากดั
28. นางสุทธินี เมืองแมน 61 สามญั          101,030  - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) กลุม่ทสิโก้
      หวัหน้าควบคมุสนิเชื่อ บรุิมสทิธิ               - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าควบคมุสนิเชื่อ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2553-มิ.ย.2556 หวัหน้าควบคมุสนิเชื่อ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
อื่น ๆ
-

29. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ 38 สามญั             13,200 - Master of Management (Operation Research) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ บรุิมสทิธิ               -    Case Western Reserve University, USA ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าบริหารความเสีย่ง
เศรษฐศาสตรบณัฑิต อืน่ๆ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -

30. ดร.ก าพล อดิเรกสมบตัิ 37 สามญั                  -     - Doctoral Degree (Economics) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าวเิคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ บรุิมสทิธิ               -    Michigan State University, USA ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าวเิคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ (Chief Economist) บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

Master of Economics 2554-ม.ค.2556 Senior Economist บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จ ากดั หลกัทรัพย์
   National University of Singapore อืน่ๆ
เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-2554 Senior Economist ศนูย์วจิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

31. นายกิตติพงษ์ ติยะบุญชัย 42 สามญั               8,823 - Master of Information Systems กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าการจดัการทรัพยากรบคุคล บรุิมสทิธิ               -    University of Memphis, USA ต.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าการจดัการทรัพยกรบคุคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 2552-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารข้อมลูและรายงาน
บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) อืน่ๆ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -

32. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ 43 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ บรุิมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าประกนัภยัธนกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) ต.ค.2555-ก.ย.2557 ผู้ชว่ยหวัหน้าประกนัภยัธนกิจ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   มหาวทิยาลยับรูพา พ.ย.2552-ก.ย.2555 รองหวัหน้าประกนัภยัธนกิจ

อื่น ๆ
 -

33. นางจินตนา  วรมงคล 49 สามญั              13,500    - วทิยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ) กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าบริหารโครงการ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัศิลปากร ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารโครงการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

ก.พ.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าพฒันาระบบงาน บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
2549-ม.ค.2556 Deputy Head of IT Application Development

อื่น ๆ
 -

34. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบลูย์ 45 สามญั             16,544 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าตรวจสอบภายใน บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วทิยาศาสตร์บณัฑิต (บญัชี) 2549-ม.ค.2556 รองหวัหน้าตรวจสอบภายใน
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อืน่ๆ
Certified Internal Auditor (CIA) -
   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
   ISACA, USA
 - หลกัสตูร Company Secretary 
 - หลกัสตูร Board Reporting
 - หลกัสตูร Effective Minutes Taking
 - หลกัสตูร  Anti-Corruption: The Practical Guide
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

35. นางสาวชื่นจิต  ตระการรัตติ 44 สามญั                  -     - Master of Science (คอมพิวเตอร์) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ส.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต (บญัชี) อืน่ๆ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั FIRST VICE PRESIDENT ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

36. นางสาวชุตินธร ไวกาสี 51 สามญั             13,356 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าบญัชี บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552-ปัจจบุนั หวัหน้าบญัชี บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต (ทฤษฎีบญัชี) อืน่ๆ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -

37. นางสาวณัฏฐินี สุวรรณพาณิช 41 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้ากฎหมาย บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2553-ปัจจบุนั หวัหน้ากฎหมาย บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

นิติศาสตรบณัฑิต 2552-2553 หวัหน้าสว่นทีป่รึกษากฎหมาย
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

38. นายนพวัสส์ ตัง้บรูณากิจ 37 สามญั                  -     - Master of Science in Information Technology กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าชอ่งทางดิจิทอล บรุิมสทิธิ               -    Arizona State University, USA ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าชอ่งทางดิจิทอล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) ก.พ.2556-ก.ย.2557 หวัหน้าเทคโนโลยีใหม่และชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553-ม.ค.2556 หวัหน้าพฒันาชอ่งทางการจ าหนา่ย

อืน่ๆ
-

39. นางสาวนาถฤดี ศวิะบุตร 54 สามญั           126,500 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552-ปัจจบุนั หวัหน้านิเทศสมัพนัธ์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) อืน่ๆ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -

40. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ 37 สามญั                  -     - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การเงิน) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าบริหารความเสีย่ง บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารความเสีย่ง บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

Bachelor of Commerce (Finance & Economics) 2552-ม.ค.2556 หวัหน้าวางแผนและงบประมาณ
   University of Wollongong, Australia อืน่ๆ

-
41. นายประยุกต์ เจริญจรัสกุล 38 สามญั                  -     - Master of Business Administration กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าเพิ่มผลผลติ บรุิมสทิธิ               -    University of North Carolina at Chapel Hill, USA ส.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าเพิ่มผลผลติ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) ต.ค.2556-ก.ค.2557 หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.พ.2556-ก.ย.2556 หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านกระบวนการ

2552-ม.ค.2556 หวัหน้าบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ
อืน่ๆ
-

42. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 41 สามญั                  -     - เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวางแผนทีอ่ยูอ่าศยัและอสงัหาริมทรัพย์ กลุม่ทสิโก้
      หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สนิ บรุิมสทิธิ               - จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สนิ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป 2554-มิ.ย.2556 หวัหน้าประเมินราคาทรัพย์สนิ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
สถาบนัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา อื่น ๆ

 - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมินทรัพย์สนิ -
 - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมินทรัพย์สนิ
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

43. นายพิสิษฐ์  ปิยพสุนทรา 44 สามญั                  -     - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการระบบสารสนเทศ) กลุม่ทสิโก้
     รักษาการหวัหน้าจดัการข้อมลู บรุิมสทิธิ               -    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ต.ค.2557-ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าจดัการข้อมลู บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ก.พ.2557-ก.ย.2557 Transformation Specialist บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั อื่น ๆ

Consulting Manager Pricewaterhousecooper
44. นายภูวรินทร์ กุลพัฒน์กานนท์ 34 สามญั                  -     - Master of Arts in Economics กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าวเิคราะห์ความเสีย่งและธุรกิจ บรุิมสทิธิ               -    New York University, USA พ.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าวเิคราะห์ความเสีย่งและธุรกิจ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2553-เม.ย.2557 หวัหน้าวจิยัความเสีย่ง
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552-2553 Head of Risk Research & Advisory
Financial Risk Manager (FRM) 2548-2552 เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ความเสีย่งอาวโุส ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
   Global Association of Risk Professionals, USA อืน่ๆ

-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

45. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ 45 สามญั                  -     - บญัชีมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บรุิมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บญัชีบณัฑิต 2552-2553 หวัหน้าก ากบัและควบคมุภายใน - หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-
46. นายมนตรี  สิริปาณสาร 46 สามญั                  -     - วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติ) กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าพฒันาระบบ บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยันิด้า ต.ค.2557-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารโครงการ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) ก.พ.2556-ก.ย.2557 Application Development Manager-MIS & Corporate Support บริษัท ทสิโก้อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ก.พ.2551-ม.ค.2556 Application Development Manager-Asset Management

อื่น ๆ
 -

47. นายศลี นวมานนท์ 33 สามญั                  -     - เศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าพฒันาผลติภณัฑ์และการตลาด บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาผลติภณัฑ์และการตลาด บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

อืน่ๆ
2551-2555 Vice President Fraud System & Prevention ธนาคารฮอ่งกงและเซีย้งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ธนาคารพาณิชย์

48. นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์ 44 สามญั                  -     - บญัชีบณัฑิต (บญัชี) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจธนาคาร บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2553 หวัหน้าก ากบัและควบคมุภายใน - ธนาคาร
อืน่ๆ
-

49. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ 52 สามญั                  -     - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าธุรการส านกังาน บรุิมสทิธิ               -    สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าธุรการส านกังาน บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2552-2553 รองหวัหน้าธุรการส านกังาน
อืน่ๆ
-

50. นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข 58 สามญั             39,500 - บริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบคุคล บรุิมสทิธิ               -    มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2555-ปัจจบุนั หวัหน้าบริการงานทรัพยากรบคุคล บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

2548-2554 Head of Compensation & Benefit
อืน่ๆ
-

51. นางสุภาพร อร่ามเธียรธ ารง 58 สามญั            67,372 - พาณิชยศาตรมหาบณัฑิต กลุ่มทิสโก้
     หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์ บรุิมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553-ปัจจบุนั หวัหน้าก ากบั - ธุรกิจหลกัทรัพย์ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2552-2553 หวัหน้าก ากบัและควบคมุภายใน - หลกัทรัพย์
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อืน่ๆ

-
52. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ 39 สามญั                  -     - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) กลุม่ทสิโก้
      หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสนิเชื่อ บรุิมสทิธิ               -    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก.ค.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสนิเชื่อ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 2554-มิ.ย.2556 หวัหน้าส านกัคณะกรรมการสนิเชื่อ ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2549-2553 เจ้าหน้าทีอ่าวโุส Credit Administration

อืน่ๆ
 -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแนบ 1
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วนการถือหุ้น/1 ความสัมพันธ์ คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัติ

(ปี) (จ านวนหุ้น) ทางครอบครัว การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระหว่างกรรมการ และทกัษะของการเป็นกรรมการ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

53. นางสาวอารยาภา พานิชปรีชา 36 สามญั                  -     - Master of Information Technology กลุม่ทสิโก้
     หวัหน้าบริหารความปลอดภยัด้านสารสนเทศ บรุิมสทิธิ               -    Queensland University of Technology, Australia ก.พ.2556-ปัจจบุนั หวัหน้าบริหารความปลอดภยัด้านสารสนเทศ บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การลงทนุ

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2553-ม.ค.2557 ผู้ เชียวชาญ IT Security บริษัท ทสิโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 2550-2553 เจ้าหน้าทีอ่าวโุส IT Security
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) อืน่ๆ
   Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA
GIAC System and Network Auditor (GSNA)
GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
   The SANS Institute, USA 
 - หลกัสตูร Information Security Management System (ISMS)
    Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2005)
 - หลกัสตูร Information Security Management System (ISMS)
   Implementation (ISO/IEC 27001:2005)

หมายเหตุ:      /1 รวมคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะ
หมายเหตุ:      /2 ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 รับทราบความประสงค์ทีจ่ะไม่ตอ่วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทของนายพิชยั ฉนัทวรีะชาติ
หมายเหตุ:      /2 ทีป่ระชมุฯ จงึมีมติแตง่ตัง้นายสถิตย์ อ๋องมณี เข้าด ารงต าแหนง่แทนทีน่ายพิชยั ฉนัทวรีะชาติ (กรรมการทีล่าออก) ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ให้ความเหน็ชอบเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2557   
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร 

 



  ก 2 

 

A 2-1 

 

กกก /1  

 
   ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

1  กกก 2,221,010 2,221,010 - - - - 0.28 

  - - - - - - 0.00 

2 
   
(ก  ) - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

3  กก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

4 . .   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

5 . .  ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

6   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

7  กก  - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 



  ก 2 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

8 . .   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

9   /2 100,035 100,035 - - - - 0.01 

  - - - - - - 0.00 

10    - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

11 -  - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

12   3,333,333 3,333,333 - - - - 0.42 

  - - - - - - 0.00 

13 ก   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

14 ก  66,177 66,177 - - - - 0.01 

  - - - - - - 0.00 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

15   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

16   195,800 195,800 - - - - 0.02 

  - - - - - - 0.00 

17  ก 212,874 212,874 - - - - 0.03 

  - - - - - - 0.00 

18  ก 286,000 286,000 - - - - 0.04 

  - - - - - - 0.00 

19  ก - - - - - - 0.00 

  79 79 - - - - 0.00 

20 ก  576 576 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

21   30,000 30,000 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

         



  ก 2 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

22   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

23 ก  - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

24   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

25    2,200 2,200 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

26   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

27   100,370 100,370 - - - - 0.01 

  660 660 - - - - 0.00 

28 ก  13,200 13,200 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

29 .ก ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

30 ก  8,823 8,823 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

31 ก  - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

32   13,500 13,500 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

33   16,544 16,544 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

34   ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

35  ก 13,356 13,356 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

36   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

37  ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

38   126,500 126,500 - - - - 0.02 

  - - - - - - 0.00 

39   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

40 ก ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

41   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

42   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

         



  ก 2 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

43  กก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

44  ก - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

45   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

46   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

47 ก  - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

48   - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

49  ก 39,500 39,500 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

         



  ก 2 
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ก

 

 

  
  

31 .. 2556 
  

31 .. 2557 

           
()    

/1 

  
31 .. 2556 

  
31 .. 2557 

           
()    

 
 

 50    67,372 67,372 - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

51    - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 

52    - - - - - - 0.00 

  - - - - - - 0.00 
:  /1  กกกก (TSRs)   

 /2    2557 กกก      
  (กกก)  22  2557 



 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 



เอกสารแนบ 3 

A 3-1 

 

 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
    บริษัท บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

 
ช่ือ-สกุล 

บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. 
ทสิโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การเรียนรู้

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทสิโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

1 นายปลวิ  มงักรกนก X X - - - - - - - - - 
2 นายฮอน คิท ชิง  

(นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) 
/ 

VC,NCC 
- - - - - - - - - - 

3 นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ // 
CE,GCE 

// 
CE 

X X - - - // - - - 

4 รศ.ดร.องัครัตน์ เพรียบจริยวฒัน์ / 
CAC 

/ 
CAC 

- - - - - - - - - 

5 ศ.ดร.ปราณี ทินกร / 
CNCC 

- - - - - - - - - - 

6 นางภทัรียา เบญจพลชยั / 
CCGC,AC 

/ 
AC 

- - - - - - - - - 

7 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ / 
CGC 

- - - - - - - - - - 

8 นายพิชยั ฉันทวีระชาติ/2 / /2 
CGC/2 

/ /2 - - - - - - - - - 

9 นายสถิตย์ ออ๋งมณี / 
CGC 

/ - - - - - - - - - 

                                                           
1 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
2 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 นายพิชยั ฉนัทวีระชาติ ได้แสดงความจ านงที่จะไม่ต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้เลอืกตัง้นายสถิตย์ อ๋องมณี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ทัง้นี ้ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป  
 



เอกสารแนบ 3 

A 3-2 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
    บริษัท บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

 
ช่ือ-สกุล 

บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. 
ทสิโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การเรียนรู้

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทสิโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

10 ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์    / 
AC 

/ 
AC 

- - - - - - - - - 

11 นายยาสโุร่ โยชิโคชิ // 
NCC 

//          

12 นายชือ-เหา ซนุ // // - - - - - - - - - 
13 นายสทุศัน์ เรืองมานะมงคล // // 

P/2 
- - - - - - - - - 

14 นางกฤษณา ธีระวฒิุ A - - - - - - - - - - 
15 นายศกัดิ์ชยั พีชะพฒัน์/23 SEVP/23 SEVP/2 - - X - - - - X - 
16 นายพิธาดา  วชัรศิริธรรม/2 SEVP/2 SEVP/2 // - - - - - - - - 
17 นายเมธา ปิงสทุธิวงศ์/2 FEVP/2 FEVP/2 - - - - - - - - - 
18 นางสาวอารยา ธีระโกเมน/2 FEVP/2 - - // 

Pr/2 
- - - - - - - 

19 
 

นายไพบลูย์ นลินทรางกรู/2 FEVP/2 - // 
CEO/2 

- - - - - - - X 

20 นายชลิต ศลิป์ศรีกลุ/2 FEVP/2 FEVP/2 - - - - - - - - - 
21 นางยถิุกา สนธยานาวิน EVP - - - - // - - - - - 
22 นายชาตรี จนัทรงาม EVP - // // // // // // - // // 

                                                           
1 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
2 ผู้บริหารของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ไปบริหารจดัการบริษัทในกลุม่ทิสโก้ 



เอกสารแนบ 3 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
    บริษัท บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

 
ช่ือ-สกุล 

บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. 
ทสิโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การเรียนรู้

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทสิโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

23 นายไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ AEVP - - - // // // - - - - 
24 นายวศักร เทพทิม DH - - - - - - // 

D 
// - - 

25 นางดลุยรัตน์ ทวผีล  DH - // // - - - - - - // 
26 นายเสถียร เลีย้ววาริณ DH - - - - - - - - - - 
27 นางเพ็ญจิตต์  แต้ไพสิฐพงษ์ DH - - - - // - - - - - 
28 นางสทุธินี เมืองแมน AD - - - - - - - - - - 
29 นายกนต์ธีร์ สนุทรประดิษฐ์ FH - - - - - - - - - - 
30 ดร. ก าพล อดิเรกสมบตัิ FH - - - - - - - - - - 
31 นายกิตติพงษ์ ติยะบญุชยั FH - - - - - - - - - - 
32 นางกสุมุา ประถมศรีเมฆ FH - - - - - - - - - - 
33 นางจินตนา  วรมงคล FH - - - - - - - - - - 
34 นางสาวจิราภรณ์ ซอสขุไพบลูย์ FH - - - - - - - - - - 
35 นางสาวชตุินธร ไวกาส ี FH - - - - - - - - - - 
36 นางสาวชื่นจิต ตระการรัตต ิ FH - - - - - - - - - - 
37 นางสาวณฎัฐินี  สวุรรณพาณิชย์ FH - - - - - - - - - - 
38 นายนพวสัส์  ตัง้บรูณากิจ FH - - - - - - - - - - 
39 นางสาวนาถฤดี ศิวะบตุร FH - - - - - - - - - - 
40 นายนิพนธ์ วงษ์โชติวฒัน์ FH - - - - - - - - - - 
41 นายประยกุต์ เจริญจรัสกลุ FH - - - - - - - - - - 
42 นายพิชิต ตรีเทพาสมัพนัธ์ FH - - - - - - - - - - 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 



เอกสารแนบ 3 

A 3-4 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
    บริษัท บริษัทในกลุ่มทสิโก้ 

 
ช่ือ-สกุล 

บมจ. 
ทสิโก้ 

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

บมจ. 
ธนาคาร 
ทสิโก้ 

บล. 
ทสิโก้ 

บลจ. 
ทสิโก้ 

บจ. 
ไฮเวย์ 

บจ. 
ทสิโก้ 

อินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลยี 

บจ. ทสิโก้ 
ลีสซิ่ง 

บจ. 
ศูนย์การเรียนรู้

ทสิโก้ 

บจ. 
ออล-เวยส์ 

บจ. 
ทสิโก้ 
โตเกียว 
ลีสซิ่ง 

บลป. 
ดอยซ์ 
ทสิโก้/1 

43 นายพิสิษฐ์  ปิยพสนุทรา FH - - - - - - - - - - 
44 นายภวูรินทร์ กลุพฒัน์กานนท์ FH - - - - - - - - - - 
45 นายมนตรี  สิริปาณสาร FH - - - - - - - - - - 
46 นางสาวมณีรัตน์ วฒันจกัร์ FH - - - - - - - - - - 
47 นางสาววรนชุ สไุพบลูย์พิพฒัน์ FH - - - - - - - - - - 
48 นายศีล นวมานนท์ FH - - - - - - - - - - 
49 นางสาวสกรรัตน์  มานวุงศ์ FH - - - - - - - - - - 
50 นายสมชาต ิ ลาภาพงศ์ FH - - - - - - - - - - 
51 นางสทุธิภิรมย์ อารีสกลุสขุ FH - - - - - - - // // - 
52 นางสภุาพร อร่ามเธียรธ ารง  FH - - - - - - - - - - 
53 นางสรุางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ FH - - - - - - - - - - 
54 นางสาวอารยาภา  พานิชปรีชา   FH - - - - - - - - - - 

  

1 บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
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หมายเหต ุ:  X = ประธานคณะกรรมการ      / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร     
VC = รองประธานคณะกรรมการ GCE = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่      DH = หวัหน้าสายงาน      
A = ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท P = กรรมการผู้จดัการใหญ่       FH = หวัหน้าหน่วยงาน        
AD = ที่ปรึกษา SEVP = รองกรรมการผู้จดัการใหญ่     - = ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งใดๆ 
AEVP = ผู้อ านวยการสายอาวโุส FEVP = ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส       
CE = ประธานคณะกรรมการบริหาร         EVP = ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
CNCC = ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       CEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร       
NCC = กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      Pr = กรรมการอ านวยการ       
CAC = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      D = ผู้อ านวยการ  
 AC = กรรมการตรวจสอบ         
CCGC = ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ        
CGC = กรรมการก ากบัดแูลกิจการ        

 



 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน 

ก ากับดูแล การปฏิบตัขิองบริษัท 



กกกกกก   31  2557 ก 4
-ก  ก/1  กก / 

() ()  กกก
กก กกกก   /ก ก


1.   49                   -     -  (ก) กก
     ก                -     ..2556- กกกกก  กก ก () ก
     กกกกก ก ก..2556- ก

   ก ก..2556-ก..2556 ก
Certified Internal Auditor (CIA) 2552-..2556 
Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) ก..2556- กก  ก  ก 
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   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA ก..2556- กก   ก 
Certified Information System Auditor (CISA) 
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 - ก Monitoring Fraud Risk Management 
   กก
 - ก GRI Certified Training on G4 reporting Guidelines
   

2.   57                   -     -  () กก
     กก                -     ก..2556- กก  กก ก () ก

2553-..2556 กก
2552-2553 กก
ก..2556- กก  กกก  ก ก กกกก
2552- กก กก กกก ก ก กก
2552- กก กก ก ก ก ก


-

ก 5  

A 4-1



กกกกกก   31  2557 ก 4
-ก  ก/1  กก / 

() ()  กกก
กก กกกก   /ก ก



ก 5  

3.   45            16,544 - ก กก
                     -     ก..2556-   กก ก () ก

 () 2549-..2556 
   ก 
Certified Internal Auditor (CIA) -
   The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
   ISACA, USA
 - ก Company Secretary 
 - ก Board Reporting
 - ก Effective Minutes Taking
 - ก  Anti-Corruption: The Practical Guide
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 7 

รายงานจากคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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เอกสารแนบ 8 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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A 8-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเช่ียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

16 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 8 

A 8-2 

 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะ

สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนัน้ จึงเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานที่ถกูต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้
บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ได้จดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่
ได้ปรับปรุง framework ใหม ่เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกั
ยงัแบง่ออกเป็น 5 สว่นเชน่เดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เข้าใจและ
เห็นภาพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 
บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่งน้อยทกุปี และอาจมีการ

ทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั   การประเมินดงักลา่วควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่
เพียงพอในข้อใด (ไมว่า่จะเป็นการไมมี่ระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแตย่งัไมเ่หมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย  
  

                                           
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แหง่ ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute 

of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American 

Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ  
1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 
 
/ 
/ 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 
1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่องค์กร2 
1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ เชน่ รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการ
เผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
1.3.3การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
/ 
 
/ 
/ 

 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และภายในเวลา
อนัควร 
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าทีข่ดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร 

 
 
/ 
/ 
 
/ 

 

 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุม
ภายใน 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

/  

                                           
2บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

/  

2.3  คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

/  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

/  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน  ในองค์กร ซึ่งครอบคลมุทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และ
การติดตาม 

/  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนนุการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบง่แยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นต้น 

/  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

/  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

/  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

/  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรที่มีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้
ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

/  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคญั /  
 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

/  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั 
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ
ยาวของบริษัท 

/  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

/  

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่
ของบคุลากรแตล่ะคน 

/  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

/  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

/  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง /  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององค์กร 

/  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

/  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยง /  

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้  

/  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing) 

/  

 
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เชน่ การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชนั การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน 
(management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั  การได้มาหรือใช้
ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

/  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ 
ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม เชน่ ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความ
เป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

/  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการ
ที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

/  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที่ก าหนดไว้ /  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว  

/  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

/  

 

มาตรการควบคุม (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

/  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เชน่  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ ขาย  การ
บนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การท าสัญญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม  การค า้ประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการ
ปฏิบตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

/  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

/  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

/  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงานและ
การควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

/  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม /  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

/  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุัติ ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้สว่นตวั   

/  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ /  
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

/  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและ
พนกังาน 

/  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบตัิงาน 

/  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ /  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพ
และเก่ียวข้องตอ่งาน 

/  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  /  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ 
ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เชน่ รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือก
ตา่ง ๆ  

/  

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ข้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

/  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการแตล่ะราย เชน่ การบนัทกึข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่
เห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

/  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้     
     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
     13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุภายใน 
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

 
/ 
/ 

 

 
14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนบัสนนุการควบคมุภายใน  

/  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เชน่ 
การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดตอ่เพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การ
ติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

/  

14.3 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

/  
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15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เชน่ จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์  
ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

/  

15.2 บริษัทจดัให้มีชอ่งทางการสื่อสารพิเศษหรือชอ่งทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

/  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

/  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

/  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษัท /  
16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ /  
16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  /  
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

/  

 
17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

/  

17.2บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามี
เหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั    
        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการ
จดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตราานการบชัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบชัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมลูส าคชัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  งบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบชัชีรับอนชุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนาานะการเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส่ อนัเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ข้อมลูทางบชัชีมีความน่าเช่ือถือ และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง
จากการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคชั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อความ
เช่ือถือได้ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

           ปลิว มงักรกนก      อรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ 
                                         (นายปลิว มงักรกนก)   (นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ) 
                                        ประธานคณะกรรมการ                                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
 

 
 

 

A 9-1

เอกสารแนบ 9 

  

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตราานการบชัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบชัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมลูส าคชัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  งบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขจากผู้สอบบชัชีรับอนชุาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนาานะการเงินและผลการด าเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส่ อนัเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและด ารงไว้ซึง่ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ข้อมลูทางบชัชีมีความน่าเช่ือถือ และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อให้ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง
จากการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคชั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ ดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงิน และ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความเชื่อมั่นต่อความ
เช่ือถือได้ในงบการเงินของบริษัทและและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

           ปลิว มงักรกนก      อรนชุ อภิศกัด์ิศิริกลุ 
                                         (นายปลิว มงักรกนก)   (นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ) 
                                        ประธานคณะกรรมการ                                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทิสโก้ 
 

 
 

 

A 9-1



 

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
 ธนัวาคม  

A 9-2



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย           
ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                      
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง         
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจาก                       
การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึ งหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและ                         
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ งรวมถึง        
การประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก         
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบั                    
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ         
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทังการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

A 9-3



A 9-4



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสด 1,180,482          1,130,971          1,046,297          70                      70                      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.2 38,057,993        53,214,350        31,177,538        529,181             510,072             
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 3.3 -                         28,220               41,863               -                         -                         
เงินลงทุนสุทธิ 3.4, 3.8 14,795,457        11,489,593        7,015,515          843,774             763,957             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สุทธิ 3.5 207,228             157,283             124,580             19,370,029        16,923,874        
เงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 3.6, 3.8

   เงินให้สินเชือแก่ลกูหนี  286,017,305      314,332,796      268,268,767      3,154,300          3,986,000          
   ดอกเบียคา้งรับ 572,383             535,851             352,769             -                         -                         
   รวมเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 286,589,688      314,868,647      268,621,536      3,154,300          3,986,000          
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (23,233,476)      (27,918,134)      (24,461,207)      -                         -                         
   หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 3.7 (6,950,423)         (6,331,224)         (5,098,907)         -                         -                         
   หกั: ค่าเผือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี -                         -                         (3)                       -                         -                         
รวมเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 256,405,789      280,619,289      239,061,419      3,154,300          3,986,000          
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3.8, 3.9 120,905             124,757             271,133             -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3.10 17,267               16,856               304                    778,245             783,170             
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1.5, 3.11 2,483,759          2,456,855          1,321,404          663,751             629,039             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3.12 324,927             111,964             126,709             89,997               56,952               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 296,074             245,383             306,126             110,157             108,845             
ลกูหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้สุทธิ 1,819,258          1,546,662          2,223,792          -                         -                         
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         1,693,238          1,457,244          
สินทรัพยอื์น 3.13 1,964,366          2,264,128          3,215,305          190,777             155,560             
รวมสินทรัพย์ 317,673,505      353,406,311      285,931,985      27,423,519        25,374,783        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

A 9-5



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ
หนีสิน
เงินรับฝาก 3.14 205,383,788      264,642,177      219,824,303      -                         -                         
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3.15 10,897,493        12,182,921        9,673,297          -                         -                         
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 399,916             344,864             652,310             -                         -                         
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย์ -                         -                         163                    -                         -                         
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 3.3 40,729               310,945             -                         -                         -                         
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 3.16 65,406,219        43,083,619        27,877,250        7,669,400          6,128,000          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.17 403,572             332,602             321,743             85,823               71,836               
หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.30 30,155               144,962             116,315             -                         -                         
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,250,067          1,511,017          1,523,645          -                         -                         
ดอกเบียคา้งจ่าย 1,129,253          1,688,431          1,758,073          40,712               36,756               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 566,574             457,100             428,307             30,373               73,364               
หนี สินอืน 3.18 6,342,046          5,653,318          5,505,994          1,098,690          1,021,863          
รวมหนีสิน 291,849,812      330,351,956      267,681,400      8,924,998          7,331,819          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

A 9-6



A 9-7



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

รายไดด้อกเบีย 3.22 18,890,867          18,960,910          137,379               174,064               
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3.23 (9,351,077)          (10,144,033)        (226,747)             (221,293)             
รายได้ดอกเบียสุทธิ 9,539,790            8,816,877            (89,368)                (47,229)                
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 5,187,250 5,416,910 -                           -                           
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (211,639)             (225,837)             (18,244)                (14,318)                
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3.24 4,975,611            5,191,073            (18,244)                (14,318)                
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3.25 27,612                 74,647                 3,949                   56,800                 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.26 263,716               353,774               -                           -                           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3.5.2 52,129                 45,689                 -                           -                           
รายไดเ้งินปันผลรับ 96,930                 99,090                 1,693,238            1,459,449            
ค่าปรับทีเกียวเนืองจากเงินให้สินเชือ 344,030               283,731               -                           -                           
รายไดค่้าส่งเสริมการขายทีเกียวเนืองกบัธุรกิจเช่าซือ 268,333               736,858               -                           -                           
รายไดก้ารบริหารงานสนบัสนุน 3.34 -                           -                           1,549,850            1,563,477            
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 3.28 55,638                 53,298                 66,327                 86,396                 
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 15,623,789          15,655,037          3,205,752            3,104,575            
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายทีเกียวเนืองกบัธุรกิจเช่าซือ 274,765               900,370               -                           -                           
รวมรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 15,349,024          14,754,667          3,205,752            3,104,575            
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 3,550,195            3,419,752            646,117               751,414               
ค่าตอบแทนกรรมการ 13,240                 13,095                 13,240                 12,615                 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 919,076               883,767               344,498               338,303               
ค่าภาษีอากร 224,003               216,170               1,715                   1,619                   
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินการอืนๆ 3.29 898,432               732,381               119,055               90,888                 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 5,604,946            5,265,165            1,124,625            1,194,839            
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3.27 4,426,460            4,140,603            -                           -                           
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,317,618            5,348,899            2,081,127            1,909,736            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.30 1,043,443            1,040,706            80,400                 91,019                 
กาํไรสําหรับปี 4,274,175            4,308,193            2,000,727            1,818,717            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

A 9-8



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 3.31

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน
   ในต่างประเทศ -                           (81,795)                -                           -                           
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 3.20 184,533               (397,546)             75,868                 (105,580)             
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,716)                12,984                 (5,713)                  3,670                   
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ 3.21 (27,000)                1,176,123            -                           288,745               
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้:
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ (443)                     55                        -                           -                           
   การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (2,117)                  (11,067)                -                           -                           
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3.30, 3.32 (29,399)                (158,508)             (14,031)                (37,367)                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 96,858                 540,246               56,124                 149,468               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,371,033            4,848,439            2,056,851            1,968,185            

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 3.33 4,249,515            4,249,050            2,000,727            1,818,717            
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 24,660                 59,143                 

4,274,175            4,308,193            
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 4,345,059            4,790,562            2,056,851            1,968,185            
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,974                 57,877                 

4,371,033            4,848,439            

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 3.33 5.31                     5.55                     2.50                     2.37                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

A 9-9



บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 5,317,618            5,348,899            2,081,127            1,909,736            
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 230,494               274,984               74,987                 86,552                 
   หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ 5,642,990            5,011,222            -                           -                           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (52,129)                (45,689)                -                           -                           
   โอนกลบัค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของเงินลงทุน (13,058)                (4,987)                  -                           -                           
   โอนกลบัค่าเผือขาดทุนจากมูลค่าทีลดลงของทรัพยสิ์นรอการขาย (67)                       (17)                       -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (262,848)             (351,862)             -                           -                           
   (กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

       และตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 17,467                 (51,436)                (3,949)                  (56,800)                
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (6,140)                  (5,443)                  (216)                     (925)                     
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,759                   -                           -                           -                           
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,282                   -                           -                           -                           
   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (412)                     (16,850)                -                           (18,899)                
   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (22,841)                (5,789)                  -                           -                           
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 65,002                 47,651                 11,969                 8,217                   
   รายไดค้า้งรับ (เพิมขึน) ลดลง (22,658)                66,325                 (23,688)                14,651                 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 167,932               348,623               64,141                 294,042               

    รายไดด้อกเบียสุทธิ (9,539,790)          (8,816,877)          89,368                 47,230                 
    รายไดเ้งินปันผล (96,930)                (99,090)                (1,693,238)          (1,459,449)          
    เงินสดรับดอกเบีย 18,639,189          18,546,588          137,553               174,014               
    เงินสดจ่ายดอกเบีย (8,626,107)          (8,976,177)          (222,790)             (215,624)             
    เงินสดรับเงินปันผล 100,930               97,295                 1,457,244 1,834,859            
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,129,610)          (739,873)             (138,733)             (121,854)             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 10,416,073          10,627,497          1,833,775            2,495,750            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 15,151,442          (22,032,922)        (19,109)                55,912                 
   เงินให้สินเชือแก่ลกูหนี 15,236,649          (48,818,894)        831,700               (145,000)             
   ลกูหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ (272,596)             677,130               -                           -                           
   ลกูหนีสาํนกัหกับญัชี (20,527)                (135,450)             -                           -                           
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,138,099            2,899,962            -                           -                           
   สินทรัพยอื์น 337,517 721,070 -11,703 -42,977

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่)

หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก (59,258,389)        44,817,874          -                           -                           
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (1,285,429)          2,509,624            -                           (200,000)             

    หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 55,052                 (307,446)             -                           -                           
   เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ (260,950)             (12,628)                -                           -                           
   ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืระยะสัน 23,922,600          15,317,069          1,541,400            (183,631)             
   เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 554,382               (553,494)             -                           -                           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (22,749)                (23,807)                (3,696)                  (3,797)                  
   หนี สินอืน (1,100,336)          (736,404)             12,686                 (16,666)                
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 6,590,838            4,949,181            4,185,053            1,959,591            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือการลงทุน (28,880,497)        (16,643,600)        -                           -                           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือการลงทุน 26,038,728          12,186,959          -                           -                           
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (230,236)             (180,334)             (74,948)                (22,589)                
เงินสดจ่ายจากการซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (274,208)             (49,012)                (62,912)                (36,306)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,180                   13,978                 256                      1,307                   
เงินสดจ่ายจากการเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (2,446,155)          (1,901,980)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,340,033)          (4,672,009)          (2,583,759)          (1,959,568)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 2,400,000            1,243,000            -                           -                           
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (4,000,000)          (1,353,700)          -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (1,601,294)          (1,745,845)          (1,601,294)          (1,745,845)          
เงินสดรับจากการเพิมทุน -                           1,745,842            -                           1,745,842            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,201,294)          (110,703)             (1,601,294)          (3)                         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                           (81,795)                -                           -                           
เงินสดเพิมขึนสุทธิ 49,511                 84,674                 -                           20                        
เงินสด ณ วนัตน้ปี 1,130,971            1,046,297            70                        50                        
เงินสด ณ วันปลายปี 1,180,482            1,130,971            70                        70                        

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใชเ้งินสด
   การปรับมูลค่าสินทรัพยใ์ห้เป็นราคาทีตีใหม่ -                           1,176,123            -                           288,745               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการปรับปรุง
ผลตา่ง จากการรวมกิจการ ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน(ตํากวา่)ทุน ส่วนแบ่ง จากการแปลงคา่ ตามแผน รวม ส่วนไดเ้สีย
จากการวดัมูลคา่ ส่วนเกินทุน การป้องกนั กาํไรขาดทุน งบการเงิน การปรับโครงสร้าง ส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ส่วนเกินมูลคา่ เงินลงทุน จากการตีราคา ความเสียง เบด็เสร็จอืน ทีเป็นเงินตรา การถือหุน้ภายใต้ รวมองคป์ระกอบอืน ผูถ้ือหุน้ของ ควบคุมของ
หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้สามญั เผือขาย สินทรัพย์ ในกระแสเงินสด ในการร่วมคา้ ตา่งประเทศ การควบคุมเดียวกนั ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 339                7,278,782      -                      278,407         -                    907                     -                          81,795           679,266               1,040,375              405,200         9,471,665      18,196,361    183,889         18,380,250    
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เนืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 1.4 -                    -                    -                      -                    -                    (907)                    907                     -                    -                          -                            -                    -                    -                    (129,665)        (129,665)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 339                7,278,782      -                      278,407         -                    -                          907                     81,795           679,266               1,040,375              405,200         9,471,665      18,196,361    54,224           18,250,585    
เงินปันผลจ่าย 4 -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    (1,745,845)     (1,745,845)     -                    (1,745,845)     
โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            91,000           (91,000)          -                    -                    -                    
ออกหุน้สามญัเพิมทุน -                    727,434         1,018,408       -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    -                    1,745,842      -                    1,745,842      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                    -                    -                      (320,435)        940,899         -                          (8,854)                 (81,795)          -                          529,815                 -                    4,260,747      4,790,562      57,877           4,848,439      
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    -                    -                    (44,666)          (44,666)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 339                8,006,216      1,018,408       (42,028)          940,899         -                          (7,947)                 -                    679,266               1,570,190              496,200         11,895,567    22,986,920    67,435           23,054,355    

ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 - ตามทีรายงานไว้เดมิ 339                8,006,216      1,018,408       (42,028)          940,899         (7,947)                 -                          -                    679,266               1,570,190              496,200         11,895,567    22,986,920    231,138         23,218,058    
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เนืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 1.4 -                    -                    -                      -                    -                    7,947                  (7,947)                 -                    -                          -                            -                    -                    -                    (163,703)        (163,703)        
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 339                8,006,216      1,018,408       (42,028)          940,899         -                          (7,947)                 -                    679,266               1,570,190              496,200         11,895,567    22,986,920    67,435           23,054,355    
เงินปันผลจ่าย 4 -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    (1,601,294)     (1,601,294)     -                    (1,601,294)     
โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            100,100         (100,100)        -                    -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                    -                    -                      143,508         (21,600)          -                          (1,694)                 -                    -                          120,214                 -                    4,224,845      4,345,059      25,974           4,371,033      
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    ไปกาํไรสะสม -                    -                    -                      -                    (10,050)          -                          -                          -                    -                          (10,050)                  -                    10,050           -                    -                    -                    
หุน้บุริมสิทธิซึ งใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั (3)                   3                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    -                    -                    -                    -                    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยลดลง -                    -                    -                      -                    -                    -                          -                          -                    -                          -                            -                    -                    -                    (401)              (401)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 336                8,006,219      1,018,408       101,480         909,249         -                          (9,641)                 -                    679,266               1,680,354              596,300         14,429,068    25,730,685    93,008           25,823,693    

-                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสมทุนทีออกและชาํระแลว้
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ส่วนเกิน(ตํากว่า)ทุน ส่วนเกินทุน
จากการวดัมลูค่า จากการตีราคา รวมองคป์ระกอบอืน

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั เงินลงทุนเผือขาย สินทรัพย์ ของส่วนของเจา้ของ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2556 339                    7,278,782         298                    6,012,817         11,571                          -                            11,571                        405,200            2,365,775         16,074,782       
เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,745,845)        (1,745,845)        
โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  91,000              (91,000)             -                        
ออกหุ้นสามญัเพิมทุน -                        727,434            -                        1,018,408         -                                    -                            -                                  -                        -                        1,745,842         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        (84,463)                         230,996                146,533                      -                        1,821,652         1,968,185         
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 339                    8,006,216         298                    7,031,225         (72,892)                         230,996                158,104                      496,200            2,350,582         18,042,964       

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2557 339                    8,006,216         298                    7,031,225         (72,892)                         230,996                158,104                      496,200            2,350,582         18,042,964       
เงินปันผลจ่าย 4 -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  -                        (1,601,294)        (1,601,294)        
โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                        -                        -                        -                        -                                    -                            -                                  100,100            (100,100)           -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        60,694                          -                            60,694                        -                        1,996,157         2,056,851         
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                                    (1,506)                   (1,506)                         -                        1,506                -                        
หุ้นบุริมสิทธิซึงใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (3)                      3                        (3)                      3                        -                                    -                            -                                  -                        -                        -                        
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 336                    8,006,219         295                    7,031,228         (12,198)                         229,490                217,292                      596,300            2,646,851         18,498,521       

-                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

ทุนทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ
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บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 

1. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี ได้จัดทําขึ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                 
พ.ศ.  และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึนเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที สนส. / เรือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงทีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงวนัที  ธนัวาคม  ซึ งเริมบงัคบัใชก้บังบการเงินทีเริมตน้ในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป  

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วธีิราคาทุน 

. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม  
ก) งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัทิสโกจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) (ซึ งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ตามรายละเอียด
ทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชี และใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญั
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 

ง) สินทรัพย์และหนี สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ งจดัตั งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท            
โดยใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลีย ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง                  
การเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
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จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก           
งบการเงินรวมนีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ย ส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและทีจะมีผลบังคับในอนาคต                     
มีรายละเอียดดงันี  
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 
ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที 27 การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ                  

และหนี สินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะ                     

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29                            

เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที 17 การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทังหมดตามทีกล่าวขา้งตน้ได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีขึนเพือให้มี
เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี   
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต 
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซึ งมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ นเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปลียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั งนี ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี ในปีทีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั ซึ งฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้เลือกทีจะนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน  ฉบบัดงัต่อไปนีมาปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  กาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เนือหาเกียวกับการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 เรื อง                 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี เปลียนแปลงหลกัการเกียวกบัการพิจารณาว่า          
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการทีเขา้
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึงหนึงก็ตาม การเปลียนแปลงทีสําคญันี ส่งผล
ใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการ
ทีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 กาํหนดให้บริษทัฯทบทวนการประเมินเงินลงทุนของบริษทัฯ 
เพือสรุปว่ามีอาํนาจควบคุมในเงินลงทุนนันหรือไม่ ซึ งบริษทัฯเปลียนข้อสรุปผลการควบคุมจากการ
ประเมินเงินลงทุนในบริษทั ทิสโกโ้ตเกียวลิสซิง จาํกดั ณ วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 
10 มาใช้เป็นครั งแรก จากเดิมแสดงรายการเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ เนืองจากไม่เข้า
เงือนไขการควบคุมตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 ดงันันบริษทั ทิสโก้
โตเกียวลิสซิง จาํกดั จึงมีสถานะเป็นบริษทัร่วมคา้ตังแต่เดือน ธนัวาคม  ซึ งเป็นวนัทีบริษทัฯเขา้ซือเงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่าว เนืองจากบริษทัฯไม่ไดค้วบคุมอยา่งเบ็ดเสร็จในบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว ประกอบกบั
สิทธิในการออกเสียงทีเหลือร้อยละ 49 ถือโดยผูถื้อหุ้นใหญ่อีกรายหนึง ซึ งบริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงระหวา่งผู ้
ถือหุน้กบัผูถื้อหุน้รายดงักล่าวเพือตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงาน ดงันัน เมือพิจารณาตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 บริษทัฯจึงไม่รวมงบการเงินของบริษทั ทิสโกโ้ตเกียวลิสซิง 
จาํกดั ในการจดัทาํงบการเงินรวม และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปี 2556 ทีแสดงไวเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
จาํนวนของรายการปรับปรุงทีมีผลต่อรายการในงบการเงินแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที  ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 เรือง ส่วนไดเ้สียในการ

ร่วมคา้ ซึ งไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบันีกาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกนั
โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ในขณะทีมาตรฐานฉบบัที 31 กาํหนดให้กิจการสามารถเลือกนาํเงินลงทุนในกิจการที
ควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วน หรือบนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียก็ได ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน  
มาตรฐานฉบบันีกาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการทีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 5 ฉบบัขา้งตน้ทีบริษทัฯเลือกนาํมาปฏิบติัก่อนวนัทีมี           
ผลบงัคบัใช้ ยงัมีมาตรฐานฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงดงัต่อไปนี ทีมีการเปลียนแปลงในหลกัการสําคญั              
ซึ งฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที เริ มใช ้                 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี เนืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มาตรฐานฉบบันีกาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานทีเกียวขอ้งอืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี  และใช้วิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานนี  

 จากการประเมินเบืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เชือวา่ มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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1.4  ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่         
มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสาํคญัตามทีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ .3 เนืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที10 มาถือปฏิบติั  
จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี    

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ณ วนัที 1 มกราคม 2556 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน        
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิมขึน   207,228 73,245 157,283 73,245 124,580 73,245 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง - 73,245 - 73,245 - 73,245 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบีย

คา้งรับสุทธิลดลง 7,574,672 - 5,712,877 - 4,485,506 - 
หนี สิน - รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงินสุทธิลดลง 5,936,558 - ,519,771 - 4,297,311 - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืลดลง 1,000,000 - 1,000,000 - - - 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลง 215,687 - 163,703 - 129,665 - 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที  

 ธนัวาคม 2557 
สาํหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธนัวาคม 2556 

 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบการเงิน

รวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิมขึน ,129 - ,689 - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิลดลง ,341 - 146,533 - 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆลดลง ,564 - 75,015 - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:     
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้ลดลง 2,560 - ,012 - 

การแบ่งปันกาํไร:     
 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง ,257 - ,553 - 
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม:     
 ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 52,126 - 38,384 - 

ทังนี  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯในงบการเงินรวม  
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.  การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและการบันทกึค่าเสือมราคาจากมูลค่าของสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกบัการบนัทึกบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสาํนกังานจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ ณ สินปี 
 และไดป้ระเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระใหม่ไปพร้อมกนั และตังแต่วนัที  มกราคม  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลียนแปลงประมาณ
การอายุการให้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสํานักงานจาก  ถึง  ปี เป็น  ปี 
เพือให้สอดคล้องกับการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลียนทันที           
เป็นตน้ไป  

จาํนวนเงินทีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กาํไรหลงัภาษีเพิมขึน 

(ลดลง) 
กาํไรต่อหุน้เพิมขึน 

(ลดลง) 
กาํไรหลงัภาษีเพิมขึน 

(ลดลง) 
กาํไรต่อหุน้เพิมขึน 

(ลดลง) 
 (พนับาท) (บาทต่อหุน้) (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
สาํหรับปี 2557 33,697 0.042 2,821 0.004 
สาํหรับปี 2558 33,697 0.042 2,821 0.004 
สาํหรับปี 2559 33,697 0.042 2,821 0.004 
สาํหรับปี 2560 30,664 0.038 2,821 0.004 
ตังแต่ปี 2561 -  (131,754) (0.165) (11,285) (0.014) 

ในการทีบริษทัฯและบริษทัย่อยเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเกียวกบัการบนัทึกบญัชีทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์สาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ 
คาดว่าจะมีผลทาํให้กาํไรหลงัภาษีสําหรับปี  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง
ประมาณ 1 ลา้นบาท และเพิมขึนประมาณ 1 ลา้นบาทตามลาํดบั และกาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานลดลง .257 
บาทต่อหุ้น และเพิมขึน .06 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั เนืองจากฐานมูลค่าสินทรัพยที์นาํมาคิดค่าเสือมมี           
มูลค่าสูงขึนตามมูลค่ายติุธรรม 

 ผลรวมสุทธิของการเปลียนแปลงวิธีราคาทุนไปเป็นวิธีการตีราคาใหม่ และประมาณอายุการให้ประโยชน์
ดงักล่าว คาดว่าจะมีผลทาํให้กาํไรหลงัภาษีสําหรับปี  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึนประมาณ 3 ลา้นบาทและ  ลา้นบาทตามลาํดบั และกาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานเพิมขึน .64 บาทต่อ
หุน้และ .2 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั 
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1.6 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
1.6.1 การรับรู้รายได ้

ก)   ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชือ 

ดอกเบียของเงินใหสิ้นเชือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ รายได้
จากสัญญาเช่าซือ สัญญาเช่าการเงินและสินเชือจาํนาํทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดบนัทึกรายไดด้อกเบียคา้งรับสําหรับเงินให้สินเชือธุรกิจทีผิดนัด
ชาํระดอกเบี ยเกินกาํหนดหนึ งเดือน และสําหรับเงินให้สินเชือประเภทอืนทีผิดนัดชาํระ
ดอกเบียเกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระและจะยกเลิกรายการดอกเบียคา้งรับที
ได้บนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนันออกจากบญัชี สําหรับการบนัทึกรายได้ดอกเบี ยรับหลงั
จากนันจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 

กรณีเงินใหสิ้นเชือเพือซือหลกัทรัพยซึ์ งคา้งชาํระดอกเบียเกินกวา่กาํหนดสองเดือนจะหยุดรับรู้
ดอกเบียเป็นรายได ้และจะรับรู้ดอกเบียจากเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีดงักล่าวตามเกณฑเ์งินสด 
ทังนีบริษทัยอ่ยจะรับรู้ดอกเบียเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเมือบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระหนี ที
คา้งเกินกาํหนดชาํระแลว้ 
ในกรณีทีดอกเบียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยู่ในตัวเงินหรือเงินให้สินเชือแลว้ ดอกเบียหรือ
ส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายได้รอตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉลียเท่าๆ กนั
ตลอดอายขุองตัวเงินหรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือนัน 

ข)  ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบี ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็น
รายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค)  ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์
ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่านายหนา้จากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า
ถือเป็นรายได ้ณ วนัทีเกิดรายการ   

ง) กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 
 ณ วนัทีเกิดรายการ 

จ)  ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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1.6.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ก) ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีทีดอกเบียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัวเงินจ่าย
แลว้ ดอกเบียนันจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลีย
เท่าๆ กนัตลอดอายขุองตัวเงินนัน 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซือ 
บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเมือเริมแรกทีเกิดขึนจากการ 
ให้เช่าซือสําหรับสัญญาเช่าซือทีทาํขึนตังแต่วนัที  มกราคม 2550 โดยการปันส่วนทยอย
รับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริงและแสดงหักจากรายไดด้อกเบี ยตลอดอายุของสัญญา             
เช่าซือและสําหรับสัญญาเช่าซือทีทาํขึ นก่อนวนัที  มกราคม 0 บริษทัย่อยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีทีเกิดรายการ 
รายไดด้อกเบียจากการให้เช่าซือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือ 

1.6.3 หลกัทรัพยซื์อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน 

บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซือหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตาม
ธุรกรรมซือคืนภาคเอกชนโดยมีการกาํหนดวนัเวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต จาํนวนเงินทีจ่าย
สําหรับหลักทรัพย์ซือโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็นสินทรัพยภ์ายใตบ้ญัชี “รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลกัทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืน
ดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั  
ภายใตส้ัญญาซือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืนภาคเอกชน บริษทัย่อยไดรั้บ
หลกัทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายคืนดงักล่าวเป็นหลกัประกนัซึ งสามารถนาํหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนั
ดงักล่าวไปทาํสัญญาซือคืนอีกทอดหนึงหรือขายหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนัได ้
ผลต่างระหวา่งราคาซือและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งตามระยะเวลาของสัญญาโดยวิธี
อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงซึ งแสดงรวมอยูใ่นดอกเบียรับ 

1.6.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของหลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและ
หักดว้ยค่าเผือการด้อยค่า (ถา้มี) บริษทัฯและบริษทัย่อยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากว่า
มูลค่าตราสารหนี ตามอตัราดอกเบี ยทีแทจ้ริง ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะแสดงเป็น
รายการปรับกบัดอกเบียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึ งแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ฉ) บริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนซึ งบริษทัย่อยรับโอนเงินลงทุนดงักล่าวจากลูกหนี ทีมีการ
ปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา และถือหุ้นตังแต่ร้อยละ  เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ งตอ้ง
บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม เนืองจากบริษทัย่อยตอ้งจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวภายในระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ช) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมทีมีสัดส่วนการลงทุนตังแต่ร้อยละ 
20 เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ งตอ้งบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 
เนื องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ มี อิทธิพลในการกําหนดนโยบายการเงินและ                        
การดาํเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าวซึ งอยู่ภายใต้การจดัการทีเป็นอิสระของผูจ้ดัการ
กองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ 
สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี ภาคเอกชน คาํนวณโดยใช้สูตรที
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทยหรือของสถาบนัการเงินอืนแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

ฌ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบ
กาํหนดและเงินลงทุนทัวไปจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ญ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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ฎ) ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน จากประเภทหนึ งไปอีกประเภทหนึง บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอน
เปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอน
จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน 

ฏ) รายการซือขายเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตามเกณฑ์วนัทีครบกาํหนดชาํระ 
(Settlement date) 

1.6.5 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอน 

เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอนซึ งถือเป็นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคา
ทุนทีจ่ายซือสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี  (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอนได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  บริษทัย่อยจะโอนเงิน
ลงทุนในลูกหนีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงมูลค่ายติุธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับซือ
หรือรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  บริษทัย่อยพิจารณาบนัทึกค่าเผือ
หนี สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกบัเงินให้
สินเชือแก่ลูกหนี  

1.6. ลูกหนี /เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 
ลูกหนี สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์เกิดจากการชาํระราคา
ซือขายหลกัทรัพยผ์่านสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิลูกหนีสํานกัหัก
บญัชีสัญญาซือขายล่วงหนา้ รวมถึงเงินทีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้ในการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

 เจา้หนีสํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หนีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์เกิดจากการชาํระราคา
ซือขายหลกัทรัพยผ์า่นสํานกัหกับญัชีของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และยอดดุลสุทธิเจา้หนีสํานกัหัก
บญัชีสัญญาซือขายล่วงหนา้ 

1.6. เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ รายไดร้อตดับญัชี/ส่วนลด
รับล่วงหน้าของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทียงัไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชือแก่ลูกหนี  
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ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน
คงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินทียงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ งแสดงสุทธิจาก             
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึ นเมือเริมแรกจากการให้เช่าซือรอตดับญัชี และเงินรับ
ล่วงหนา้จากลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 

1.6. ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย์
และลูกหนี ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้หลงัหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย์
รวมถึงลูกหนี ทีซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ลูกหนี ธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหนี อืน 
เช่น ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยที์อยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี ประนอมหนีหรือผอ่นชาํระ 

1.6. ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี  
ก) บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่  

ลูกหนี และส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิมด้วยจาํนวนเงินเพิมเติมทีคาดว่าจะเรียกเก็บจาก
ลูกหนีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจากประสบการณ์ในการพิจารณา
ความเสียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  
สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีจดัชันปกติและจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเวน้ลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าซื อทีจ ัดชั นปกติและจัดชั นกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษัทย่อยกันสํารองในอัตรา                 
ไม่ตํากว่าร้อยละ  และอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ  ของมูลหนี หลังหักหลักประกัน ไม่รวม
ดอกเบียคา้งรับ ตามลาํดบั 

สําหรับเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีจดัชันตํากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
ยกเวน้ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือดอ้ยคุณภาพ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี ดังกล่าวในอัตราร้อยละ  สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที
คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาด
วา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือจดัชันปกติ จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษและลูกหนี ตามสัญญา            
เช่าซือดอ้ยคุณภาพ บริษทัยอ่ยกนัเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชือ (Collective Approach) โดยใชว้ิธี
ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือตามพฤติกรรม
ของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

ทังนี การกนัสํารองดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
หนงัสือลงวนัที  สิงหาคม 1  
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ข) บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยประเมินฐานะของลูกหนี
แต่ละรายโดยพิจารณาความเสียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยที์ใช้ค ําประกนั 
และตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญเมือหนี นันมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสทีจะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทังนีบริษทัยอ่ยถือพืนฐานการจดัชันและการตังสํารองตามหลกัเกณฑ์
ทีกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละปัจจยัอืน
ประกอบ 

ค) บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจให้เช่าซือกันเงินสํารองเป็นกลุ่มสินเชือ (Collective Approach) 
โดยใช้วิธีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตประกอบกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือตาม
พฤติกรรมของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

ง) ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี อืนตังขึนโดยประมาณจากจาํนวนหนี ทีอาจเรียกเก็บจาก
ลูกหนี ไม่ได้ ซึ งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี คงค้าง ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน  

จ) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี การตดัจาํหน่าย
ลูกหนี เป็นหนี สูญจะนาํไปลดยอดค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ และหนี สูญทีไดรั้บคืนจะบนัทึกหกั
จากบญัชีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในรอบบญัชีทีไดรั้บคืน 

1.6.1 การปรับปรุงโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา 

  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกรายการทีเกียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหนี ทีมี
ปัญหาตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและตามมาตรฐานการบญัชีเรือง “การบญัชี
สําหรับการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา” โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที
รับโอนมาดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถา้มี) แต่ไม่
เกินยอดหนีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 ในกรณีทีเป็นการปรับโครงสร้างหนี ทีบริษทัยอ่ยยินยอมผ่อนปรนเงือนไขในการชาํระหนี  บริษทั
ยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหนีหลงัการปรับโครงสร้างหนี โดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราตน้ทุนทางการเงิน ณ วนัปรับโครงสร้างหนี  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีอตัราตน้ทุนทางการเงินตํากว่าอตัราดอกเบี ยทีกาํหนดตามเงือนไขใหม่ 
บริษทัยอ่ยจะใช้อตัราดอกเบียทีกาํหนดตามเงือนไขใหม่เป็นอตัราคิดลด ซึ งผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของหนีกบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี  ณ วนัทีปรับโครงสร้างหนีจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทัง
จาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียทีเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี โดย
การยินยอมลดเงินตน้ หรือดอกเบียทีบนัทึกในบญัชีหลงัหกัเงินสํารองทีกนัไวแ้ลว้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือมีการปรับโครงสร้างหนี  
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1.6.1 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

 บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยบ์นัทึกสินทรัพยป์ระเภทเงินสดทีลูกคา้วางไวก้บับริษทัย่อย
เพือการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด และการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยใ์นบญัชี
เพือลูกค้าของบริษทัเพือการควบคุมภายใน และ ณ วนัทีในงบการเงินบริษทัย่อยจะตดัรายการ
ดงักล่าวในส่วนทีไม่มีภาระคําประกนัออกทังดา้นสินทรัพยแ์ละหนี สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์
ทีเป็นของบริษทัยอ่ยเท่านัน 

1.6.1 การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ย
จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัผูย้มืและใหย้มืหลกัทรัพยซึ์ งเป็นลูกคา้ของบริษทั 

บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระทีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยที์ยืมมาซึ งไดน้าํไปให้ยืมต่อเป็น “เจา้หนี หุ้น
ยืม” และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซึ์ งนาํไปให้ลูกคา้ยืมต่อเป็น “ลูกหนี ยืมหลกัทรัพย”์ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัสินปี บริษทัยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หนี หุน้ยมืและลูกหนียมืหลกัทรัพยโ์ดยคาํนวณ
จากราคาเสนอขาย ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึก
การเปลียนแปลงมูลค่าดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี   
บริษทัย่อยบนัทึกเงินสดทีนําไปวางเป็นประกันหรือเงินสดทีลูกหนี ยืมหลกัทรัพยน์ํามาวางเป็น
ประกนัในบญัชี “ลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั” หรือ “เจา้หนีทรัพยสิ์นวางประกนั” ค่าธรรมเนียมการ
ยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลา 

1.6.1 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทียึดคืนจากลูกหนีตามสัญญาเงินให้สินเชือและสัญญาเช่าซือที  
คา้งเกินกาํหนดชาํระเป็นเวลานานหรือลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี  มูลค่าของทรัพยสิ์นทียึดคืน
แสดงตามราคาทุน (ซึ งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์น ณ วนัทีไดรั้บโอนแต่ไม่เกินยอด
หนีคงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ มูลค่าทีจะ
ได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินทียึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน            
การขาย และบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกสํารองเผือการลดมูลค่าของทรัพยสิ์น             
รอการขายเพิมเติมตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและตามประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร 

บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนจาก                     
การจาํหน่ายรับรู้เมือมีการจาํหน่าย 
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1..1 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนซึ งรวม
ตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนัน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีทีเกิดขึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน
ออกจากบญัชี (ถา้มี) 

1.6.1 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสาํนกังานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาทีตีใหม่
หกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอาคารชุดสํานกังานในราคาทุน ณ วนัทีไดสิ้นทรัพย์
มา หลงัจากนันบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสํานกังานโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั งคราวเพือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซึ งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี   

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไร        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ใน
ส่วนของเจา้ของ อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดรั้บรู้ราคาทีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นี จะ
ถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคยลดลงซึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาเพิมขึนและยงัมียอดคงคา้ง
ของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนทีลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในจาํนวนทีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที
เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ัน และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง โดยจาํนวนของส่วนเกินทุนที
โอนไปยงักาํไรสะสมจะเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื อมราคาทีคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยที์ตีราคาใหม่กบัค่าเสือมราคาทีคาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพยน์ัน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ค่าเสือมราคาของอาคารชุดสํานกังานและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาทีตีใหม่ โดยวิธี
เส้นตรง (ยกเวน้การคิดค่าเสือมราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สือสารคาํนวณตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ  ปี โดยวิธีผลรวมจาํนวนปีทีใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  

อาคารและห้องชุดสาํนกังาน  - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน - 5, 20 ปี
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์  - 3, 5 ปี
ยานพาหนะ  - 5 ปี
สินทรัพยที์มีไวใ้หเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - ตามอายขุองสัญญาเช่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเสือมราคาทีคาํนวณไดข้า้งตน้ ดงัต่อไปนี  

-  ค่าเสือมราคาของส่วนทีคาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

-  ค่าเสือมราคาของส่วนทีตีราคาเพิม รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตัง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์
รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

1..1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้
รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ รายจ่ายค่าสิทธิ
เพือใชป้ระโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี  

กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิระบุจาํนวนปีการใช ้ - ตามอายขุองสัญญาใชสิ้ทธิโดยวธีิเส้นตรง 
กรณีสัญญาการใชสิ้ทธิไม่ระบุจาํนวนปีการใช ้ -  ปี โดยวธีิเส้นตรง 
กรณีไมมี่สัญญาการใชสิ้ทธิ -  ปี โดยวธีิผลรวมจาํนวนปีทีใชง้าน 

1.6.1 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชัวคราว ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี สินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หนี สินนัน ซึ งจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมือรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายทีบนัทึกไวเ้กิดขึนจริงและถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามกฎหมายภาษีอากร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการ
ดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนันมาใช้ประโยชน์ได ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี สินภาษีเงินได ้

สินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณขึนตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราทีคาด
ว่าจะตอ้งใช้ในปีทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระ
หนี สินโดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที
เกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิน
รอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

1.6.1 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี ซึ งแสดงว่า
สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่า หรือเมือตอ้ง
ทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประมาณมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ทังนี  มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่า
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบั
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1.6. การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 
 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเมือสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแสเงินสด

จากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไดห้มดไปหรือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเสียงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของทีมีสาระสําคญัทังหมดในสินทรัพยท์างการเงินนัน ถา้บริษทัฯและบริษทั
ย่อยไม่ไดโ้อนหรือไม่ไดค้งไวซึ้ งความเสียงและผลตอบแทนของเจา้ของทีมีสาระสําคญัทังหมด
ของสินทรัพยท์างการเงินนันและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงมีอาํนาจควบคุม บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนันต่อไปตามขอบเขตของความเกียวขอ้งต่อเนืองกบั
สินทรัพยท์างการเงิน หนี สินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือหนี สินทางการเงินนัน
สินสุดลง เช่น เมือภาระผกูพนัทีระบุในสัญญาไดสิ้นสุด ยกเลิก หรือครบกาํหนด 
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1.6.2 เงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใชใ้น
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที เกิดจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดาํเนินงาน  

1.6.2 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน  
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

ส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายโบนสัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นโบนสัประจาํปีซึ งถือเป็นผลตอบแทน             
การปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานทีจ่ายชาํระดว้ยเงินสดโดยอา้งอิงจากราคาหุ้นของบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายและโบนสัคา้งจ่ายส่วนนี เมือพนกังานไดรั้บสิทธิเนืองจาก
ถือวา่ไดรั้บบริการจากพนกังานแลว้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยใชร้าคาหุ้น
ถัวเฉลียรายวนัตั งแต่วนัทีให้สิทธิจนถึงวนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานเป็นเกณฑ์และจะรับรู้
ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนหรือลดลงตามการเปลียนแปลงของราคาหุ้นเพือสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของ
หนี สินโบนสัคา้งจ่าย ณ วนัสินรอบระยะเวลาทีรายงานแต่ละปี จนกว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
จ่ายชาํระโบนสัคา้งจ่ายเสร็จสิน 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลี ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืนๆ ซึ งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนัน บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลั
การปฏิบติังานครบกาํหนดเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ซึ ง            
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

1.6.2 ประมาณการหนี สิน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

1..2 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง  
การบนัทึกตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียงอา้งอิงตามหลกัการของการบนัทึกบญัชี
สําหรับตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ
ฉบบัที  เรือง การรับรู้และการวดัมูลค่าตราสารทางการเงิน (IAS 39 “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement”)  

ก) บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ตามมูลค่ายุติธรรม บริษทั
ยอ่ยรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คํานวณตามราคาตลาด หรือตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับทัวไป กรณีทีไม่มีราคาตลาด 

ข) บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยรั์บรู้กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซือขายล่วงหน้าซึ งมีไวเ้พือคา้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซือขายล่วงหน้าคาํนวณจากราคาทีใช้ชําระราคา ณ สินวนัทาํการของบริษทั ตลาด
อนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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ค) บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสดโดยใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสียง ดงันี  

ณ วนัทีเริมทาํการป้องกนัความเสียง บริษทัย่อยมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซึ งระบุถึง
ความสัมพนัธ์ของตราสารป้องกนัความเสียงและรายการทีมีการป้องกนัความเสียง รวมถึง
วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเสียงของกิจการและกลยุทธ์ในการป้องกนัความเสียง บริษทั
ยอ่ยยงัไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมินประสิทธิผลของตราสารทีใชใ้นการป้องกนัความเสียงวา่มี
ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกบัการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดทีเกิดจากรายการทีมีการ
ป้องกนัความเสียงหรือไม่ โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัทีเริมทาํการป้องกนัความเสียง
และทาํอยา่งต่อเนือง 

ส่วนทีมีประสิทธิผลของการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทีใชป้้องกนัความเสียง
ในกระแสเงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนทีไม่มี
ประสิทธิผลของตราสารป้องกนัความเสียงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนสะสม
ทีรับรู้ในส่วนของเจา้ของจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีรายการทีมีการป้องกนั
ความเสียงมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน 

เมือตราสารป้องกนัความเสียงหมดอายุหรือไม่เขา้เงือนไขของการใช้การบญัชีป้องกนัความ
เสียงอีกต่อไป กาํไรหรือขาดทุนสะสมทีไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของจะรับรู้ใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

1..2 เครืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตามทีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี
ฉบับที  107 เรื อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” 
ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสาร
อนุพนัธ์ เงินลงทุน ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนี สํานกัหักบญัชี 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(หนี สิน) หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม หนี สินตราสารอนุพนัธ์ ตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ยืม 
เจา้หนี ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้า และเจา้หนี สํานักหักบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสียงตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ . 
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ข) มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพยก์นัในขณะทีทัง
สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวขอ้งกนั  

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินนันมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักดว้ยค่าเผือ             
หนีสงสัยจะสูญตามความเสียงทีเกียวขอ้ง สําหรับเครืองมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วง
นําหนกั (Duration) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  ปี มูลค่าตามบญัชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรม
ไดอ้ยา่งน่าเชือถือ สําหรับเครืองมือทางการเงินทีมีระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนกัมากกวา่  ปีทีมี
ราคาซือขายในตลาดจะใช้ราคาซือขายในตลาดเป็นตวัประมาณมูลค่ายุติธรรมทีดีทีสุด ส่วน
กรณีทีไม่มีราคาซือขายในตลาดจะใช้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อตัรา
ดอกเบียในตลาดทีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัสําหรับตราสารทีมีลกัษณะสัญญาคลา้ยคลึงกนัในการ
ประมาณมูลค่ายติุธรรม   

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตาม
หลกัเกณฑด์งันี   

- สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั นหรือมีอตัราดอกเบีย
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี ยในตลาด ไดแ้ก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
(สินทรัพย)์ ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า ลูกหนี สํานักหักบญัชี                 
เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ และเจา้หนีสํานกัหักบญัชีแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบการเงิน 

- เงินลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณ
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับกนัทัวไป หากกรณีไม่มีราคาตลาด 

- เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับ ยกเวน้ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและเงินให้
สินเชือรายย่อยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและ
ดอกเบียคา้งรับตามจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ เนืองจากเงิน
ให้สินเชือแก่ลูกหนี ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียลอยตวั สําหรับลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและ
เงินใหสิ้นเชือรายยอ่ยอืน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตามสัญญาคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี ยสําหรับการปล่อยสินเชือ     
รายใหม่ในปัจจุบนั 
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- ตราสารหนี ทีออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับ
เงินกูย้มืทีมีเงือนไขใกลเ้คียงกนั 

- ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคํานวณตามหลักเกณฑ ์            
การประเมินมูลค่าทีเป็นทียอมรับทัวไป หากกรณีทีไม่มีราคาตลาด  

1.6.2 การหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงจาํนวนสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงินเมือมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนทีรับรู้ไวม้าหกักลบลบหนีกนั และตังใจทีจะ
จ่ายชาํระจาํนวนทีรับรู้ไวด้ว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจทีจะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที
จ่ายชาํระหนี สิน 

1.6.2 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวนี ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทีสาํคญั  มีดงันี  

การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน 
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน               
การพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สิน
ดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี
จากความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที
คาดวา่จะเกิดขึนจากเงินใหสิ้นเชือเมือลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี เงินตน้และ/หรือดอกเบีย 
โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี รายตวั ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชาํระหนี  และการใช้
ประมาณการจากขอ้มูลสถิติในอดีต การเปลียนแปลงมูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนีการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ดงันันการปรับปรุงค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอาจ
มีขึนไดใ้นอนาคต  
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มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ใน
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพนัธ์ และการเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว 

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายและเงินลงทุน
ทัวไป เมือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน 
หรือเมือมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ งประเมินโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมิน
ราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้
เนืองจากไม่มีราคาในตลาดทีสามารถใช้เทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานทีสําคญัทีใช้ในการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ .1 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสํานกังานดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นี ได้
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้ซึ งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช ้เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ใน
การนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาว
อืนของพนักงาน  
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี สินตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ งตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

คดีฟ้องร้อง 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแล้วและเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี สินดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

การนําบริษทัย่อยมารวมหรือตัดออกในการจัดทาํงบการเงินรวม 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า บริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยทีนาํมารวมเพือจดัทาํงบการเงินรวมหรือไม่ 
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2. ข้อมูลทัวไป 
2.1 ข้อมูลบริษัทฯ  
 บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตังขึ นโดยมีวตัถุประสงค์เพือการลงทุน 

(Holding company) โดยมีฐานะเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มทิสโก ้ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ /49 
อาคารทิสโกท้าวเวอร์ ชัน 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2.2 ทุนเรือนหุ้น 
 หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทุกประการ เวน้แต่ขอ้กาํหนดบางประการเกียวกบั

เงินปันผลและบุริมสิทธิอืนๆ ตามทีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เช่น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1 บาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกบัผูถื้อหุ้นสามญั
ดว้ย แมบ้ริษทัฯมิไดจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในปีใด บริษทัฯอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิตามอตัราทีกาํหนดดังกล่าวก็ได้ ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีทีบริษทัฯ
ประกาศจ่ายเท่านันและไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลยอ้นหลงัสําหรับปีทีบริษทัฯมิไดป้ระกาศจ่าย และตังแต่
วนัที  มิถุนายน 2552 ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

2.3 สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามมาตรา 9 

ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กับ
กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย 
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2.5 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งเทียบเคียง
กบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 

3. ข้อมูลเพิมเติม 
3.    งบการเงินรวม 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ งรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม  และ  มีดงันี   
   (หน่วย: ร้อยละ) 
  

จดัตังขึนใน 
อตัราร้อยละของการถือหุ้น

โดยบริษทัฯ 
ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

   2557 2556 
บริษทัย่อยทีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร                ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั จดัการลงทุน ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั เช่าซือและสินเชือรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชันเทคโนโลย ีจาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั เช่าซือและสินเชือรายยอ่ย ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ไพรมสั ลีสซิง จาํกดั  
 (อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 

เช่าซือ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั การบริการ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ ไทย 99.97 99.97 
บริษทัย่อยทีบริษทัฯถือหุ้นโดยอ้อม     
บริษทัหลกัทรัพยที์ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 51.00 51.00 
TISCO Securities Hong Kong Limited                                               

(อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี) 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ จีน - ฮ่องกง 100.00 100.00 

ในเดือนตุลาคม  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารได้รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของ 
TISCO Securities Hong Kong Limited เป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท และ TISCO Securities Hong Kong 
Limited ไดช้าํระบญัชีเสร็จสินแลว้ในเดือนมกราคม  
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3.    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2557 2556 (ปรับปรุงใหม่) 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

และกองทุนเพือการฟื นฟฯู 1,788,596 - 1,788,596 3,121,140 800,000 3,921,140 
ธนาคารพาณิชย ์ 417,037 31,946,178 32,363,215 288,679 45,189,504 45,478,183 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 92 3,875,557 3,875,649  3,778,884 3,779,645 

รวม 2,205,725 35,821,735 38,027,460 3,410,580 49,768,388 53,178,968 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 13,811 15,197 29,008 11,886 26,459 38,345 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - - - - (3,000) (3,000) 
รวมในประเทศ 2,219,536 35,836,932 38,056,468 3,422,466 49,791,847 53,214,313 
ต่างประเทศ       
ดอลลาร์ฮ่องกง 35 - 35 30 - 30 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,490 - 1,490 7 - 7 
รวมต่างประเทศ 1,525 - 1,525 37 - 37 
รวมในประเทศและ

ต่างประเทศ 2,221,061 35,836,932 38,057,993 3,422,503 49,791,847 53,214,350 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 529,065 - 529,065 509,783 - 509,783 

รวม 529,065 - 529,065 509,783 - 509,783 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 116 - 116 289 - 289 
รวมในประเทศ 529,181 - 529,181 510,072 - 510,072 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ ทีมีภาระคําประกนั 
งบการเงินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม ประเภทของการวางเป็นประกนั 
 2557 2556  

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยในประเทศ  10 ค ําประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีการทาํสัญญาซือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซือคืน
ภาคเอกชนโดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนดงักล่าวถือเป็นหลกัประกนั ซึ งมีรายละเอียดดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 หลกัทรัพยซื์อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม 

ซือคืนภาคเอกชน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 

ธนาคารพาณิชย ์ 34,400 47,800 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนัมีรายละเอียดดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์รับเป็นประกนั 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 

ธนาคารพาณิชย ์ 34,218 47,873 

3.3 ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนุพนัธ์เพือคา้ 

บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest rate swap 
agreement) และสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement) เพือเป็นเครืองมือ
บริหารความเสียงทีเกียวเนืองกบัเงินใหสิ้นเชือ ดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
    
 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 

ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา 
อตัราแลกเปลียน - , ,, - 310,945 3,315,434 
อตัราดอกเบีย - 35,510 1,200,000 28,220 - 2,274,303 
รวม - 40,729 4,496,300 28,220 310,945 5,589,737 

ทังนี  ตราสารอนุพนัธ์ขา้งตน้ทังหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบนัการเงิน 
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3.4 เงินลงทุน 
3.4.1   จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
  (ปรับปรุงใหม่) 
เงนิลงทุนเผือขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 12,060,173 5,637,810 
ตราสารหนีภาคเอกชน 811,472 938,819 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 604,417 658,492 
หลกัทรัพยอื์น - หน่วยลงทุนในประเทศ 28,141 27,604 
หลกัทรัพยอื์น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 843,774 763,957 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1,460) (1,460) 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 14,346,517 8,025,222 
ตราสารหนีทีจะถอืจนครบกาํหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 3,000,000 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา 17,816 33,872 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (17,394) (17,722) 

รวมตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด  422 3,016,150 
เงนิลงทุนทัวไป - ราคาทุน   

ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 493,479 494,050 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (44,961) (45,829) 

รวมเงนิลงทุนทัวไป 448,518 448,221 
รวมเงนิลงทุนสุทธิ 14,795,457 11,489,593 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงนิลงทุนเผือขาย - มูลค่ายุตธิรรม   

หลกัทรัพยอื์น - หน่วยลงทุนต่างประเทศ 843,774 763,957 
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ในเดือนสิงหาคม  ธนาคารทิสโก้ได้ทาํรายการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก          
เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนดเป็นเงินลงทุนชัวคราวประเภทหลกัทรัพยเ์ผือ
ขายเพือให้สอดคลอ้งกบัการบริหารสภาพคล่องของธนาคารดว้ยราคายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภท 
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีโอนเปลียนประเภทมีราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ วนัโอนจาํนวนเงินประมาณ , 
ลา้นบาท ธนาคารทิสโกบ้นัทึกผลต่างระหว่างราคาทุนตดัจาํหน่ายและมูลค่ายุติธรรมเป็นกาํไรทียงัไม่รับรู้
จากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท และแสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงิน ทังนี  ธนาคารทิสโกไ้ดจ้าํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน , ลา้นบาท โดยมีกาํไร
ทีเกิดขึนจริงจาํนวน  ลา้นบาท และกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงคงเหลือ ณ วนัที 3 ธันวาคม  จาํนวน               
 ลา้นบาท 

3.4.2    จาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
 ครบกาํหนดภายใน ครบกาํหนดภายใน 

 
ไม่เกิน        

 ปี  -  ปี เกิน  ปี รวม 
ไม่เกิน        

 ปี  -  ปี เกิน  ปี รวม 
เงินลงทุนเผือขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 11,087 97 - 12,06 5,435 203 - 5,638 
ตราสารหนีภาคเอกชน 1 810 - 811 31 907 - 938 
รวม 11,088 1,78 - 12,87 5,466 1,110 - 6,576 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
รวม 11,087 1,78 - 12,87 5,465 1,110 - 6,575 
ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - - - - 3,000 - 3,000 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา 13 5 - 18 32 2 - 34 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (12) (5) - (17) (18) - - (18) 
รวม 1 - - 1 14 3,002 - 3,016 
รวมตราสารหนี 11,088 1,78 - 12,87 5,479 4,112 - 9,591 

3.4.3 เงินลงทุนทีมีภาระผกูพนั 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  

ประเภทเงินลงทุน   ภาระผกูพนั 
ตราสารหนีหลกัทรัพยรั์ฐบาล   คําประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตราสารหนีหลกัทรัพยรั์ฐบาล - ,758 หลกัประกนัการใชย้อดไดดุ้ล                  

การหกับญัชี 
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3.4.4 เงินลงทุนในบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยทีประกอบ
ธุรกิจการธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
   ค่าเผือ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผดินดัชาํระหนี  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
   ค่าเผือ 
  มลูค่า การปรับมลูค่า 
 ราคาทุน ยติุธรรม เงินลงทุน(1) 

บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือผดินดัชาํระหนี  7,060 - 7,060 
(1) ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุนคาํนวณจากมูลค่าของเงินลงทุนหักมูลค่าหลักประกัน 

3.4.5   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์อืนทีบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 1 ขึ นไป                 
ของจาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ของนิติบุคคลนัน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  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 5,707 - 10 
บริษทั พี ดี ที แอล เทรดดิง จาํกดั 5,894 - 10 6,925 - 10 
บริษทั วฒันาอินเตอร์เทรด จาํกดั 5,382 - 10 5,382 - 10 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:       
บริษทั ยเูอม็ไอ พรอพเพอร์ตี  จาํกดั 4,110 - 10 4,647 - 10 
กลุ่มอุตสาหกรรม:       
บริษทั สยามอาร์ตเซรามิค จาํกดั  17,358 - 10 17,083 - 10 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 19,296,784 16,850,629 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 207,228 157,283 73,245 73,245 
 207,228 157,283 19,370,029 16,923,874 

.. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเภทหลกัทรัพยที์ลงทุน  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
สัดส่วนการถือหุน้ 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
เงินลงทุน (วิธีราคาทุน) 

ณ วนัที  ธนัวาคม 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                       

31 ธนัวาคม 
  2557 2556       

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษัทย่อยทีบริษัทฯถอืหุ้นโดยตรง         
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 
ธนาคาร               หุน้สามญั หุน้สามญั .9 .9 17,641 15,195 1,106 655 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จาํกดั 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั หุน้สามญั . . 1,075 1,075 150 458 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

จดัการลงทุน หุน้สามญั หุน้สามญั . . 110 110 400 309 

บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั  เช่าซือและ              หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิ .99 .99 3 3 - - 
 สินเชือรายยอ่ย หุน้สามญั หุน้สามญั 99.99 99.99 270 270 - - 
บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์

เมชันเทคโนโลยี จาํกดั  
การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั . . 22 22 17 15 

บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั  เช่าซือและ            
สินเชือรายยอ่ย 

หุน้สามญั หุน้สามญั . . 137 137 - - 

บริษทั ไพรมสั ลีสซิง 
จาํกดั (อยูใ่นระหวา่ง
การชาํระบญัชี) 

เช่าซือ หุน้สามญั หุน้สามญั . . 142 142 - - 

บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิส
โก ้จาํกดั 

การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั . . 5 5 20 20 

บริษทั ออล-เวยส์ จาํกดั การบริการ หุน้สามญั หุน้สามญั . . 1 1 - - 
      19,406 16,960 1,693 1,457 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า      (109) (109)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ      19,297 16,851   
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3.5.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ก.  รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ งเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

กิจการทีควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   2556  2556  2556 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว           
ลีสซิง จาํกดั  

ลีสซิง . . 73,245 73,245 207,228 157,283 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการทีควบคุมร่วมกนั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

สดัส่วนเงินลงทุน 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

ราคาทุน 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

ค่าเผือการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

   2556  2556  2556  2556 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว              
ลีสซิง จาํกดั  

ลีสซิง . . 73,245 73,245 - - 73,245 73,245 

ข.  ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และรับรู้
เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการทีควบคุมร่วมกนั 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ในระหวา่งปี เงินปันผลรับระหวา่งปี 
  2556  2556 

บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิง จาํกดั  52,129 45,689 - 2,205 
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ค. ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการทีควบคุมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิง จาํกดั % กิจการร่วมคา้ดงักล่าวดาํเนิน
ธุรกิจให้เช่าแบบลิสซิง เงินลงทุนในบริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซิง จาํกดับนัทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
(Equity method) ในงบการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินแบบยอ่ของการร่วมคา้ดงักล่าวแสดงดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 2556  มกราคม  
สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวยีน:    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20 22 16 
ลูกหนี ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2,268 1,606 1,560 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 49 216 138 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,337 1,844 1,714 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน:    
ลูกหนี สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5,309 4,099 2,916 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 167 72 60 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,476 4,171 2,976 
รวมสินทรัพย ์ 7,813 6,015 4,690 
หนี สิน 
หนี สินหมุนเวยีน:    
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 5,220 4,090 3,170 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 426 215 726 
หนี สินหมุนเวยีนอืน 307 132 87 
รวมหนี สินหมุนเวยีน 5,953 4,437 3,983 
หนี สินไม่หมุนเวยีน:    
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มืสุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,291 1,207 398 
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 146 50 55 
รวมหนี สินไม่หมุนเวยีน 1,437 1,257 453 
รวมหนี สิน 7,390 5,694 4,436 
สินทรัพยสุ์ทธิ 423 321 254 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของของบริษทัฯ 49% 49% 49% 
มูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย    

A 9-48



36

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  2556 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ 353 311 
รายไดอื้นๆ 43 42 
รวมรายได ้ 396 353 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24 26 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 168 160 
ค่าใชจ่้ายอืนๆ 71 51 
รวมค่าใชจ่้าย 263 237 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 133 116 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (27) (23) 
กาํไรสาํหรับปี 106 93 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 52 46 

ง.   ภาระผกูพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึนของกิจการทีควบคุมร่วมกนั 

การรับอาวลั การคําประกนั และภาระผกูพนั 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   
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3. เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับ 
3..1   จาํแนกตามประเภทเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนี   
เงินใหสิ้นเชือ 76,978,228 80,719,897 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 208,226,729 232,791,241 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงิน 1,077,970 1,044,972 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี (23,233,476) (27,918,134) 
หกั: เงินรับล่วงหนา้สญัญาเช่าทางการเงิน (265,622) (223,314) 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  262,783,829 286,414,662 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 572,383 535,851 
หกั:  ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (6,950,423) (6,331,224) 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 256,405,789 280,619,289 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนี   
เงินใหสิ้นเชือ 3,154,300 3,986,000 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ  - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 3,154,300 3,986,000 

3..2  จาํแนกตามสกุลเงินและถินทีอยูข่องลูกหนี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 259,487,529 - 259,487,529 283,133,302 - 283,133,302 
เงินดอลลาร์สหรัฐ - 3,296,300 3,296,300 - 3,281,360 3,281,360 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี                             

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 259,487,529 3,296,300 262,783,829 283,133,302 3,281,360 286,414,662 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 3,154,300 - 3,154,300 3,986,000 - 3,986,000 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี                                     

สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 3,154,300 - 3,154,300 3,986,000 - 3,986,000 

3..3   จาํแนกตามประเภทธุรกิจและการจดัชัน 
       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 

ส่วนของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ

บริษทัยอ่ยอืน รวม 
  กล่าวถึง ตํากวา่      
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 678,918 4,782 1,925 - - 685,625 - 685,625 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 26,649,756 4,418,127 82,187 68,003 22,557 31,240,63 - 31,240,63 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 12,581,620 121,227 33,574 21,681 14,989 12,773,09 - 12,773,09 
การสาธารณูปโภคและบริการ 30,290,942 542,126 147,555 40,706 51,002 31,072,33 - 31,072,33 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพือธุรกิจเช่าซือ 141,491,289 15,130,448 2,595,705 1,737,303 388,553 161,343,29 4,362,953 165,706,25 
สินเชือทะเบียนรถยนต ์ 13,237,195 1,121,072 253,833 84,965 12,087 14,709,152 379,192 15,088,344 
เพือทีอยูอ่าศยั 1,163,235 51,545 22,652 22,019 51,366 1,310,817 - 1,310,817 

อืนๆ 4,146,317 511,022 129,270 82,407 37,724 4,906,7 - 4,906,7 
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  230,239,272 21,900,3 3,266,70 2,057,084 578,27 258,041,68 4,742,14 262,783,829 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 315,385 212,121 - - - 527,506 44,877 572,383 
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และ

ดอกเบียคา้งรับ 230,554,657 22,112,47 3,266,70 2,057,084 578,27 258,569,1 4,787,02 263,356,212 

       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

ส่วนของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
ส่วนของ

บริษทัยอ่ยอืน รวม 
  กล่าวถึง ตํากวา่    (ปรับปรุงใหม่)  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม   

การเกษตรและเหมืองแร่ 1,441,228 71,195 23,157 2,795 - 1,538,375 - 1,538,375 
อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย ์ 38,468,365 538,751 140,002 39,767 16,035 39,202,920 - 39,202,920 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ก่อสร้าง 11,749,451 152,775 25,901 10,997 11,912 11,951,036 - 11,951,036 
การสาธารณูปโภคและบริการ 31,235,584 630,004 97,881 78,089 1,777 32,043,335 - 32,043,335 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพือธุรกิจเช่าซือ 160,187,190 14,723,922 2,584,821 824,665 66,641 178,387,239 5,036,17 183,423,41 
สินเชือทะเบียนรถยนต ์ 12,707,215 948,514 188,453 27,427 822 13,872,431 552,065 14,424,496 
เพือทีอยูอ่าศยั 1,302,535 56,425 2,355 9,294 57,583 1,428,192 - 1,428,192 

อืนๆ 2,230,065 124,769 23,695 2,860 21,509 2,402,898 - 2,402,898 
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  259,321,633 17,246,355 3,086,265 995,894 176,279 280,826,426 5,588,23 286,414,66 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 272,962 220,093 - - - 493,055 42,796 535,851 
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และ

ดอกเบียคา้งรับ 259,594,595 17,466,448 3,086,265 995,894 176,279 281,319,481 5,631,03 286,950,51 
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3..4    จาํแนกตามประเภทการจดัชันของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

 

เงินใหสิ้นเชือ 
แก่ลูกหนี       

และดอกเบีย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิทีใช้
ในการตังค่าเผือ
หนีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือหนี                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินใหสิ้นเชือ 
แก่ลูกหนี        

และดอกเบีย                 
คา้งรับ  

ยอดสุทธิทีใช้
ในการตังค่าเผือ
หนีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผือหนี                    
สงสยัจะสูญ(1) (2) 

เงินสาํรองตามเกณฑ ์ธปท.       
- จดัชันปกติ 230,555 207,633 1,822 259,595 235,950 3,259 
-  จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 22,112 17,843 2,494 17,466 17,189 1,121 
- จดัชันตํากวา่มาตรฐาน 3,267 3,242 1,073 3,086 3,083 944 
- จดัชันสงสยั 2,057 2,033 623 996 988 279 
- จดัชันสงสยัจะสูญ 578 524 177 176 107 63 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 191 - - 109 

รวม 258,569 231,275 6,380 281,319 257,317 5,775 

(1) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือแก่ลกูหนีคาํนวณจากมูลหนีหลงัหักมูลค่าหลกัประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้น
กรณีของลกูหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารทิสโก้จะไม่นาํมูลค่าหลกัประกันมาหักจากยอดหนีเงินต้นคงค้าง) 

(2) ณ วันที 31 ธันวาคม  ธนาคารฯมีสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ทีสนส./ จาํนวน 2,826 ล้านบาท (ณ วันที  ธันวาคม 
6 จาํนวน , ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสํารองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจาํนวน 2,635 ล้านบาท (ณ วันที  
ธันวาคม  จํานวน ,236 ล้านบาท) ไปเป็นสํารองของลูกหนีรายตัว ซึ งเมือรวมกับยอดเงินสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท.จํานวน 3,554 ล้านบาท              
(ณ วันที  ธันวาคม 6 จาํนวน ,430 ล้านบาท) จะทาํให้ยอดเงินสาํรองตามเกณฑ์ ธปท.ทังสินมีจาํนวน 6,189 ล้านบาท (ณ วันที  ธันวาคม 6 
จาํนวน ,666 ล้านบาท)  

 อตัราทีใชใ้นการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (1) เงินใหสิ้นเชืออืน (2) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
  2556  2556 

จดัชันปกติ 0.58 0.58 1 1 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3.84 4.67 2 2 
จดัชันตํากวา่มาตรฐาน 23.24 22.95 100 100 
จดัชันสงสัย 23.39 23.13 100 100 
จดัชันสงสัยจะสูญ 23.33 22.75 100 100 

(1) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลียทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนทีเกิน
กว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนีรายตัวแล้ว 

() อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสาํรองขันตําของ ธปท. 
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3..5    ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีลูกหนี ภายใต้สัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าการเงินรวม     
186,036 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 205,919 ลา้นบาท) ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือสําหรับ
รถยนต ์และสัญญาเช่าการเงินสาํหรับเครืองจกัรและอุปกรณ์เพือการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี ยในอตัราร้อยละคงทีตามทีระบุใน
สัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน  ปี                   

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี ทีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตาม

สัญญาเช่า 66,902 129,550 4,746 8,107 209,305 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ * (9,289) (11,508) (38) (2,168) (23,003) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (119) (146) - (1) (266) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา               

ทีลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 57,494 117,896 4,708 5,938 186,036 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ**     (3,285) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    182,751 
*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย 
**  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนทีเกินกว่า

สาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนีรายตัวแล้ว 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 
 จาํนวนเงินทีถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน  ปี                    

แต่ไม่เกิน  ปี มากกวา่ 5 ปี 
หนี ทีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ รวม 
ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตาม

สัญญาเช่า 69,394 150,929 7,216 6,297 233,836 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้ * (10,719) (14,901) (225) (1,848) (27,693) 
 เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่า

 การเงิน (42) (181) - (1) (224) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตํา                 

ทีลูกหนีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 58,633 135,847 6,991 4,448 205,919 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ**     (3,181) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ    202,738 
*  สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการให้เช่าซือรอตัดจ่าย 
**  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวในส่วนของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจธนาคารได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสํารองส่วนทีเกินกว่า

สาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนีรายตัวแล้ว 
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3..6    เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีระงบัการรับรู้รายไดข้องบริษทัยอ่ย 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธนาคารทิสโก ้
มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                   

ธปท.( ) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

มลูค่าคาํนวณตามเกณฑ ์                                
ของธนาคารทิสโก ้                                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีระงบัการรับรู้รายได้ (1) 7,3 5,328 11,494 5,328 

()  คาํนวณจากยอดหนีเป็นรายบัญชี 
() หยดุรับรู้รายได้ดอกเบียค้างรับเมือลูกหนีผิดนัดชาํระดอกเบียเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ยอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ สญัญาเช่าทางการเงิน   
    และลูกหนี เงินใหกู้ย้มือืนทีระงบัการรับรู้รายได ้ 793 749 

3..7    รายไดด้อกเบียรอตดับญัชีซึ งแสดงเป็นรายการหกัจากยอดเงินตน้ของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีของ
บริษทัยอ่ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557  

  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดด้อกเบียรอตดับญัชี (1) 23,233 27,918 

(1) จาํนวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบียรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินซึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ

3..8    การปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหาของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
   

ลูกหนี ทีไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหนี ในระหวา่งปี   
จาํนวนลูกหนี ทีปรับโครงสร้างหนีโดยการเปลียนแปลงเงือนไข               

การชาํระหนี  (ราย) 2,657 133 
ยอดคงเหลือตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี  (ลา้นบาท) 981 138 
ยอดคงเหลือตามบญัชีหลงัการปรับโครงสร้างหนี  (ลา้นบาท) 981 138 
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหา (ลา้นบาท) - - 
อายสุญัญาถวัเฉลียของการปรับโครงสร้างหนี  (ปี)   

ลูกหนี เช่าซือ 5 4 
ลูกหนี สินเชือเคหะ 3 2 
ลูกหนี สินเชือทะเบียนรถยนต ์  - 
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ข้อมูลสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีเกียวข้องกับลูกหนี ทีผ่านการปรับ
โครงสร้างมีดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 
รายไดด้อกเบียจากลูกหนี ทีปรับโครงสร้างหนี   60 32 
จาํนวนเงินตน้และดอกเบียทีไดรั้บชาํระ  366 217 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมียอดคงคา้งของ
ลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหาแลว้ดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
 จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี ทีมี     
การปรับโครงสร้างหนีแลว้ 2,767 1,152 545 390 

3. ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  
3..    ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - จาํแนกตามการจดัชันของลูกหนี  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 3,411,073 1,250,788 1,086,758 377,493 96,161 108,951 6,331,224 
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม                

ในระหวา่งปี (1,453,621) 1,375,573 1,337,125 3,864,061 443,052 81,800 5,647,990 
หนี สูญตดับญัชี (3,533) (26,917) (1,215,399) (3,507,484) (275,458) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 1,953,919 2,599,444 1,208,484 734,070 263,755 190,751 6,950,423 

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 
 

ปกติ 
กล่าวถึง        

เป็นพิเศษ 
ตํากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ สาํรองส่วนเกิน รวม 
ยอดตน้ปี 2,936,329 1,112,046 631,044 177,401 238,647 3,440 5,098,907 
หนีสงสัยจะสูญตังเพิม  

ในระหวา่งปี 476,202 175,311 1,191,378 2,806,117 ,271 105,511 5,006,790 
หนี สูญตดับญัชี (1,458) (36,569) (735,664) (2,606,025) (394,757) - (3,774,473) 
ยอดปลายปี 3,411,073 1,250,788 1,086,758 377,493 96,161 108,951 6,331,224 
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3..2     ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - จาํแนกตามประเภทการกนัเงินสาํรอง 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี  เป็นกลุ่มสินเชือ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 3,058,468 3,163,805 108,951 6,331,224 
หนีสงสยัจะสูญตังเพิมในระหวา่งปี 968,218 4,597,972 81,800 5,647,990 
หนี สูญตดับญัชี (533,715) (4,495,076) - (5,028,791) 
ยอดปลายปี 3,492,971 3,266,701 190,751 6,950,423 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 
 กนัเงินสาํรอง กนัเงินสาํรอง   
 เป็นรายลูกหนี  เป็นกลุ่มสินเชือ สาํรองส่วนเกิน รวม 

ยอดตน้ปี 2,232,973 2,862,494 3,440 5,098,907 
หนีสงสยัจะสูญตังเพิมในระหวา่งปี 1,317,417 3,583,862 105,5 5,006,790 
หนี สูญตดับญัชี (491,922) (3,282,551) - (3,774,473) 
ยอดปลายปี 3,058,468 3,163,805 108,9 6,331,224 

3..3    เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 5,902 4,258 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 1,873 1,285 

3. การจัดคุณภาพสินทรัพย์ 

3..1   เงินลงทุนในบริษัทที มีปัญหาเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยที      
ประกอบธุรกิจการธนาคาร 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   ค่าเผือขาดทุนทีบนัทึก 
 ราคาทุน  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
มลูค่ายติุธรรม  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
ในบญัชีแลว้(1)  

 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) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ซึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนทีเข้าข่ายถกูเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทที

รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่ามีปัญหาเกียวกับการดาํเนินงานต่อเนืองหรือบริษัททีผิดนัดชาํระค่าดอกเบีย
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3..2 สินทรัพย์จัดชั นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 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 

           
ลูกหนีจดัชันปกติ 264,939 307,922 - - - - - - 264,939 307,922 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 21,900 17,246 - - - - - - 21,900 17,246 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 3,267 3,086 - - - - - - 3,267 3,086 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 2,057 996 - - - - - - 2,057 996 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 578 176 46 47 17 18 18 18 659 259 

รวม 292,741 329,426 46 47 17 18 18 18 292,822 329,509 

(1)  มูลหนีจัดชันข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนีโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อืน  และเงินให้สินเชือแก่สถาบันการเงิน (ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
- สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน) 

3..3 สินทรัพยจ์ดัชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือทีกนั
สาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี  (Collective Approach) ของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลหนี  
ยอดสุทธิทีใชใ้นการตัง                
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ() 

อตัราทีใชใ้นการตัง              
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ(2) ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ() 

 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
         

     (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ลูกหนีจดัชันปกติ 159,758 180,736 159,758 180,736 0.58 0.58 933 1,049 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,071 15,660 16,071 15,660 3.84 4.67 616 732 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 2,826 2,777 2,826 2,777 23.24 22.95 657 637 
ลูกหนีจดัชันสงสยั 1,840 922 1,840 922 23.39 23.13 430 213 
ลูกหนีจดัชันสงสยัจะสูญ 459 69 459 69 23.33 22.75 107 16 
รวม 180,954 200,164 180,954 200,164   2,743 2,647 
(1) บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารไม่ได้นาํมูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนีเงินต้นคงค้างในการคาํนวณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีตาม

สัญญาเช่าซือ 
(2) อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลียทีใช้ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ซึงได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรอง

ขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลกูหนีรายตัวแล้ว 
() ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาํรองส่วนทีเกินกว่าสาํรองขันตําตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสาํรองของลูกหนีรายตัว

แล้ว
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3..4 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/สัญญาเช่าทางการเงินและลูกหนี เงินให้กูย้ืมอืนของบริษทัย่อยอืนจาํแนก
ตามประเภทการจดัชันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่าลูกหนี  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่าลูกหนี  - สุทธิ 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

       
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ลูกหนีจดัชันปกติ  3,118 3,898 132 151 2,986 3,747 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ  776 984 105 130 671 85 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน  318 353 136 143 182 210 
ลูกหนีจดัชันสงสยั  276 270 110 99 166 171 
ลูกหนีจดัชันสงสยัจะสูญ  254 83 87 33 167  
รวม 4,742 5,588 570 556 4,172 5,032 

3.  ทรัพย์สินรอการขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2557  

ทรัพย์สินทีได้จากการชําระหนี    
   อสังหาริมทรัพย์   
     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก   

ยอดตน้ปี 3,404 239,700 
โอนเปลียนประเภทผูป้ระเมินราคา - (48,272) 
จาํหน่าย - (188,024) 
ยอดปลายปี 3,404 3,404 

     ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน   
ยอดตน้ปี 73,725 25,453 
โอนเปลียนประเภทผูป้ระเมินราคา - 48,272 
เพิมขึน 83 - 
จาํหน่าย (6,728) - 
ยอดปลายปี 67,080 73,725 

   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - อสงัหาริมทรัพย ์ 70,48 77,129 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2557  

ทรัพย์สินทีได้จากการชําระหนี (ต่อ)   
   สังหาริมทรัพย์   
     ยอดตน้ปี 65,808 25,578 
     เพิมขึน 6,445,79 4,822,600 
     จาํหน่าย (6,443,081) (4,782,370) 
     ยอดปลายปี 68,522 65,808 
   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย  139,00 142,93 
   หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า    
     ยอดตน้ปี 18,180 18,198 
     เพิมขึน 369 918 
     ลดลง (44) (936) 
     ยอดปลายปี 18,10 18,180 
   รวมทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 120,905 124,75 

3.1 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 16,856 304 783,170 764,271 
โอนเปลียนประเภทสินทรัพย ์ - - (4,925) - 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม              411 16,850 - 18,899 
อืนๆ - (298) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 17,267 16,856 778,245 783,170 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นอาคารชุดสํานกังานให้เช่า บริษทัฯและบริษทั
ย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สินปี  โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑ์การประเมินเพือกาํหนดมูลค่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีคาํนวณ
มูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้เป็นกระแสเงินสด (discounted cash flow) ในการประมาณการกระแสเงินสดรับ 
กระแสเงินสดจ่าย อตัราการใช้ประโยชน์ของทรัพยสิ์น อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (capitalisation 
rate) อตัราคิดลด (discount rate) และรายการอืนทีเกียวขอ้ง โดยอา้งอิงขอ้มูลจากขอ้มูลตลาดทีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัทรัพยสิ์นทีประเมินและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้รวมทังพิจารณาผลประกอบการทีผา่นมา
และแนวโน้มในอนาคตของทรัพยสิ์นทีประเมิน ภาวะอุปสงค์อุปทานของตลาดและปัจจยัทีมีผลต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์น ซึ งการประเมินมูลค่าดงักล่าวจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาภายในของธนาคารทิสโกที้มีประสบการณ์
ความรู้ความสารถในการประเมินมูลค่า และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
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3.1 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพยซ์ึ งแสดง

มูลค่าตามราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ งแสดงมลูค่าตามราคาทุน  

 
สินทรัพยท์ีใชใ้น          
การดาํเนินงาน สินทรัพยท์ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

สินทรัพยท์ีมีไวใ้ห้เช่า                                           
ตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน  

 

อาคารและอาคารชุด
สาํนกังานและส่วน

ปรับปรุง ทีดิน 

อาคารและอาคารชุด
สาํนกังานและส่วน

ปรับปรุง 

เครืองตกแต่งติดตัง 
คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ รวม 
ราคาทุน:        
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) - 17,509 2,288,596 911,855 130,965 19 3,348,944 
ซือเพิม/โอนเขา้ 1,320,127 - 78,028 74,361 27,945 - 1,500,461 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน (344,250) - - - - - (344,250) 
ส่วนเพิมจากการตีราคา 1,176,123 - - - - - 1,176,123 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (1,583,804) (5,894) (14,991) (19) (1,604,708) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 2,152,000 17,509 782,820 980,322 143,919 - 4,076,570 
ซือเพิม/โอนเขา้ - - 77,136 128,557 24,543 - 230,236 
รายการปรับปรุง (27,000) - - - - - (27,000) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (21,852) (89,408) (17,825) - (129,085) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 2,125,000 17,509 838,104 1,019,471 150,637 - 4,150,721 
ค่าเสือมราคาสะสม:        
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) - - 1,155,137 790,411 81,975 17 2,027,540 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - - 104,235 85,602 21,092 - 210,929 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีโอนเขา้ 344,250 - - - - - 344,250 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน (344,250) - - - - - (344,250) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (599,253) (4,859) (14,625) (17) (618,754) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) - - 660,119 871,154 88,442 - 1,619,715 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 38,704 - 47,108 64,112 24,607 - 174,531 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (20,567) (88,934) (17,783) - (127,284) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 38,704 - 686,660 846,332 95,266 - 1,666,962 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:        
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) - 17,509 1,133,459 120,518 49,916  1,321,40 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) 2,152,000 17,509 122,701 109,168 55,477 - 2,456,855 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 2,086,296 17,509 151,444 173,139 55,371 - 2,483,759 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม:        
2556 (ปรับปรุงใหม่)       210,929 
2557       174,531 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ์ ง
แสดงมูลค่าตาม

ราคาทีตีใหม่ สินทรัพยซึ์ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

อาคารชุด
สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง 

อาคารชุด
สาํนกังานและ
ส่วนปรับปรุง 

เครืองตกแต่ง
ติดตังและ
อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน:      
ณ วนัที 1 มกราคม 2556 - 353,323 145,367 58,132 556,822 
ซือเพิม/โอนเขา้ 313,088 1,123 19,052 2,414 335,677 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน (30,136) - - - (30,136) 
ส่วนเพิมจากการตีราคา 288,745 - - - 288,745 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - (344,950) (258) (1,670) (346,878) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 571,697 9,496 164,161 58,876 804,230 
ซือเพิม/โอนเขา้ 4,924 184 71,857 2,907 79,872 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก  - - (593) (620) (1,213) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 576,621 9,680 235,425 61,163 882,889 
ค่าเสือมราคาสะสม:      
ณ วนัที 1 มกราคม  - 57,319 94,885 24,346 176,550 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 14,175 36,064 11,751 61,990 
ค่าเสือมราคาส่วนทีโอนเขา้ 30,136 - - - 30,136 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน (30,136) - - - (30,136) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย - (61,998) (47) (1,304) (63,349) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  - 9,496 130,902 34,793 175,191 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 10,714 59 22,598 11,749 45,120 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/โอนออก - - (593) (580) (1,173) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 10,714 9,555 152,907 45,962 219,138 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  571,697 - 33,259 24,083 629,039 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 565,907 125 82,518 15,201 663,751 
ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม:      
2556     61,990 

2557     45,120 
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ณ วนัที  ธันวาคม  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทบทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีในการ
บนัทึกมูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสํานกังานจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธี
ราคาทุนเป็นราคาทีตีใหม่ ซึ งคือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัทีประเมิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดั
ใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุดสาํนกังานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในวนัที  พฤศจิกายน 
2556 โดยใชว้ิธีรายได ้(Income Approach) การเปลียนนโยบายการบนัทึกมูลค่าอาคารชุดสํานกังานนี ไดใ้ช้
วิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป ดงันัน ค่าเสือมราคาของอาคารชุดสํานกังานของปี  จึงคิดจากวิธีราคาทุน 
และจะเริ มคิดจากราคาทีตีใหม่ตั งแต่ต้นปี  ทังนี  การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกาํไรสุทธิสาํหรับปี หากไดมี้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีตังแต่ตน้ปี 

หากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงมูลค่าของอาคารชุดสาํนกังานดงักล่าวดว้ยวธีิราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ  จะเป็นดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557    
อาคารชุดสาํนกังานสุทธิจากค่าเสือมราคาสะสม 943,852 975,877 274,115 , 

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557:   
ราคาทุน 992,444 276,498 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (667,517) (186,501) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 324,927 89,997 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556:   
ราคาทุน 724,472 213,586 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (612,508) (156,634) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 111,964 56,952 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  
แสดงไดด้งันี  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  2557  

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 111,964 126,709 56,952 45,208 
ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 274,208 49,012 62,912 36,306 
ตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (5,282) - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (55,963) (63,757) (29,867) (24,562) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 324,927 111,964 89,997 56,952 

3.1 สินทรัพย์อืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
     
  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 292,043 271,516 - - 
ภาษีมูลค่าเพิมสุทธิ 366,442 423,514 1,043 1,086 
ดอกเบียคา้งรับ 61,426 53,518 - - 
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 233,573 210,915 97,688 74,000 
ภาษีเงินไดร้อขอคืนและภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 24,368 21,302 - - 
เงินมดัจาํ 82,097 46,637 34,080 4,080 
ลูกหนี อืน 496,197 595,223 - 8,025 
เงินปันผลคา้งรับ - 4,000 - - 
สินทรัพยอื์นๆ  408,220 637,503 57,966 68,369 
รวมสินทรัพยอื์น 1,964,366 2,264,128 190,777 155,560 
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3.1 เงินรับฝาก 
 3.1.1 จาํแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินรับฝาก   

จ่ายคืนเมือทวงถาม 2,917,435 2,482,325 
ออมทรัพย ์ 49,606,051 40,751,442 
จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา   

  - ไม่เกิน 6 เดือน 22,613,265 12,917,074 
  - เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 1,034,917 20,938,222 
  - เกิน 1 ปี 313,129 201,249 

บตัรเงินฝาก/ใบรับฝาก 128,898,991 187,351,865 
รวม 205,383,788 264,642,177 

3.1. จาํแนกตามระยะเวลาทีเหลือของสัญญาเงินรับฝาก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
ไม่เกิน 1 ปี * 204,878,240 264,154,235 
เกิน 1 ปี 505,548 487,942 
รวมเงินรับฝาก 205,383,788 264,642,177 
*รวมสัญญาทีครบกาํหนดแล้ว   

3.1.3 ณ วนัที  ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากทังจาํนวนเป็นเงินฝากทีเป็นเงินบาทของผูฝ้ากทีมี         
ถินฐานอยูใ่นประเทศ 
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3. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนีสิน) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   (ปรับปรุงใหม่) 
 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพือการฟื นฟฯู - 23,645 23,645 - 26,118 26,118 
ธนาคารพาณิชย ์ 46,458 1,300,000 1,346,458 95,393 800,000 895,393 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 500,000 500,000 - 532,520 532,520 
สถาบนัการเงินอืน 1,333,577 7,693,813 9,027,390 2,482,474 8,246,416 10,728,890 
รวม 1,380,035 9,517,458 10,897,493 2,577,867 9,605,054 12,182,921 

3. ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยมื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
     
  (ปรับปรุงใหม่)   
เงินกูย้มืในประเทศ     
หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 6,643,000 8,243,000 - - 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 51,056,900 28,566,000 - - 
ตัวแลกเงิน 7,705,522 6,273,822 7,669,400 6,128,000 
ตัวสญัญาใชเ้งิน 797 797 - - 
รวม 65,406,219 43,083,619 7,669,400 6,128,000 
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3.. หุน้กูด้อ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

 ณ วนัที  ธันวาคม  และ  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะยาว              
ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี  

ช่วงเวลา 
ทีออกหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย 
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่า                  
ทีตราไว ้

ยอดคงเหลือ                         
ในงบการเงินรวม  

ณ วนัที  ธนัวาคม 
ปีทีครบ
กาํหนด อตัราดอกเบีย 

   (บาท)     
 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   

ปี  - 2. , - 2,0 ปี 62 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ .          
ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 1 ถึง         
ปีที 3, ร้อยละ 6.  ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปีที 7 
และร้อยละ 6. ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึงปีที 10 

ปี  - . , - 2,000 ปี 62 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ . 
ต่อปี ระยะเวลาตังแต่ปีที 1 ถึง 
ปีที 3, ร้อยละ 5.5 ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 4 ถึง ปีที 7 
และร้อยละ 6. ต่อปี 
ระยะเวลาตังแต่ปีที 8 ถึงปีที 10 

ปี  . . , 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ                    
. ต่อปี  

ปี  . . , 1,000 1,000 ปี 2563 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ           
4.80 ต่อปี  

ปี 5 . . , 1,000 1,000 ปี 2565 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ                  
4.85 ต่อปี  

ปี 5 1.24  1.24  , 1,243 1,243 ปี 2565 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ           
.60 ต่อปี  

ปี  1.60 -  , 1,600 - ปี 2567 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ           
6.00 ต่อปี   

ปี  0.80 - 1,000 800 - ปี 2567 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ                 
6.00 ต่อปี  

รวม    6,643 8,243   
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3.. หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

ณ วนัที  ธันวาคม  และ  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั น                 
ไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั ดงันี  

ช่วงเวลา            
ทีออกหุ้นกู ้

จาํนวนหน่วย                                    
ณ วนัที  ธนัวาคม 

มูลค่า                 
ทีตราไว ้ 

ยอดคงเหลือ                             
ในงบการเงินรวม  

ณ วนัที   ธนัวาคม 
ปีทีครบ
กาํหนด อตัราดอกเบีย 

   (บาท)     
 (ลา้นหน่วย) (ลา้นหน่วย)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)   
ปี 6 - 

 
16.166 1,000 - 16,166 ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ           

2.80 - 3.15 ต่อปี 
ปี 6 - 3.00 1,000 - 3,000 ปี  อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ             

3.15 ต่อปี 
ปี 6 - 3.50 1,000 - 3,500 ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ                

3.15 ต่อปี 
ปี 6 - 3.00 1,000 - 3,000 ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ            

3.10 ต่อปี 
ปี 6 - 2.60 1,000 - 2,600 ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ             

3.05 ต่อปี 
ปี 6 - 0.30 1,000 - 300 ปี 7 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ                 

3.10 ต่อปี 
ปี  51.057 - 1,000 51,057 

 
- 
 

ปี 8 อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ             
2.55 - 2.87 ต่อปี 

รวม    51,057 28,566   

3.. ตัวแลกเงิน 

ตัวแลกเงินประกอบด้วยตัวแลกเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีและอตัราดอกเบี ยลอยตวัซึ งทยอยครบ
กาํหนดชาํระในปี  ถึงปี 2558 โดยตัวแลกเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีมีอตัราดอกเบียอยูใ่นระหวา่ง
อตัราร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 3.20 ต่อปี 
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3.1 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม                                                 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานตน้ปี 249,619 240,216 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,783 18,637 
ตน้ทุนดอกเบีย 11,637 9,040 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (4,042) (5,346) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 28,716 (12,928) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานปลายปี 309,713 249,619 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน 93,859 82,983 
รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 403,572 332,602 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                

ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานตน้ปี 60,2 59,889 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,242 3,542 
ตน้ทุนดอกเบีย 2,70 2,212 
ผลประโยชนจ่์ายในระหวา่งปี (50) (1,684) 
ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,71 (3,670) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงานปลายปี 72,443 60,289 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน 13,380 11,547 
รวมสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 85,823 71,836 
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 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2557 และ  สรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
     

  (ปรับปรุงใหม่)   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 36,770 27,965 5,796 4,560 
ตน้ทุนดอกเบีย 14,409 11,249 3,105 2,539 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 13,823 8,437 3,068 1,118 
รวมผลประโยชน์พนกังาน 65,002 47,651 11,969 8,217 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้เป็นส่วนหนึ งของกาํไรสะสม ณ วนัที  ธันวาคม  และ  มี
จาํนวนประมาณ  ลา้นบาท และ 57 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ลา้นบาท และ 11 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557  

อตัราคิดลด . - . . - . . - . . - . 
อตัราการขึนเงินเดือนเฉลีย . . . . 
อตัราเงินเฟ้อเฉลีย . . . . 

จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพนัทีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและสีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 
ภาระผกูพนัทีถูกปรับปรุง 
จากผลของประสบการณ์ 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 ธนัวาคม 2557 403,572 85,823 22,866 6,506 
 ธนัวาคม 255 332,602 71,836 20,286 1,726 
 ธนัวาคม 255 321,743 71,086 35,181 5,064 
 ธนัวาคม 255 201,933 49,069 ,847 6,556 
 ธนัวาคม 2553 155,817 39,651 - - 

A 9-70



58

3.   หนีสินอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
     

  (ปรับปรุงใหม่)   
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 853,257 298,875 - - 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษีอืนๆ คา้งจ่าย 469,830 315,964 57,189 44,506 
ค่าเบียประกนัภยัคา้งจ่าย 668,113 819,656 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,, 941,497 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,603,923 2,435,991 1,041,433 977,292 
บญัชีพกัเจา้หนี  345,707 583,942 - - 
หนี สินอืนๆ  224,570 257,393 68 65 
รวมหนี สินอืน 6,, 5,653,318 1,098,690 1,021,863 

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายขา้งตน้รวมโบนสัคา้งจ่ายซึ งเป็นโบนสัสาํหรับพนกังานและผูบ้ริหารซึ งเป็นผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานประจาํปี ส่วนหนึงของผลตอบแทนดงักล่าวเป็นโบนสัประจาํปีซึ งจ่ายโดยอา้งอิงจาก
ราคาหุน้ของบริษทัฯสาํหรับพนกังานทีการปฏิบติังานมีผลต่อผลประกอบการของบริษทัฯเพือเพิมแรงจูงใจ
ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อบริษทัฯโดยโบนสัประจาํปีบางส่วนที
พนกังานมีสิทธิจะไดรั้บดงักล่าวนันจะมีการกนัส่วนไวเ้พือจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีขา้งหนา้ ทังนีการ
จ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจะจ่ายเป็นเงินสด โดยคาํนวณจากราคาหุ้นถวัเฉลียรายวนัระยะเวลา 5 ปีจากวนัทีให้
สิทธิจนถึงวนัทีจ่ายชาํระเป็นเกณฑ์ ทังนี  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอด           
คงคา้งของผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายตามโครงการดงักล่าวทีให้สิทธิเป็นจาํนวนเงินประมาณ  ลา้นบาท 
และ 408 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ:  ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3. เงินกองทุนทีต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย 
3.. วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทั คือ การดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนือง และการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสดสภาพคล่อง และอืนๆ ตามข้อกาํหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอืนทีเกียวขอ้ง

3..  ธนาคารทิสโก ้ดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยไดด้าํรงเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี ยงตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) 
สาํหรับสินเชือเช่าซือรายยอ่ย สินเชือธุรกิจรายใหญ่ ฐานะทีเกียวขอ้งกบัตราสารทุนและสินทรัพยอื์น  
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สําหรับเงินกองทุน ณ วนัที  ธันวาคม 2557 และ  นัน ธนาคารทิสโก้ได้มีการจดัสรรเงินสํารอง
ส่วนเกินจากการจดัชันเพือเป็นส่วนหนึ งของเงินกองทุน โดยเงินสํารองส่วนนี ทังหมดจะถูกจดัสรรตาม
สัดส่วนเขา้เป็นเงินกองทุนชันที  และเงินกองทุนชันที  ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินกองทุนทีตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของธนาคารทิสโก ้(ตามหลกัเกณฑ ์Basel III) มีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
  2556 
เงนิกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 9,215,676 8,191,712 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,543,024 1,120,738 
เงินสาํรองตามกฎหมาย 984,000 984,000 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 9,764,407 7,943,322 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 220,913 - 
หกั: รายการหกัจากเงินกองทุนชันที  ทีเป็นส่วนของเจา้ของ (125,120) (620,22) 
รวมเงนิกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ 22,602,900 17,619,5 
เงนิกองทุนชันที  ทีเป็นตราสารทางการเงนิ   
ทุนทีออกและชาํระแลว้ - หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 1  
รวมเงนิกองทุนชันที 1 22,602,901 17,619,550 
เงนิกองทุนชันที    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 6,643,000 7,518,700 
เงินสาํรองส่วนเกิน 340,851 - 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชันปกติ 653,690 608,075 
รวมเงนิกองทุนชันที 2 7,637,541 8,126,775 
รวมเงนิกองทุนตามกฎหมายทังสิน 30,240,442 25,746,325 

 (หน่วย: ร้อยละ)
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด ธนาคารทิสโก ้ กฎหมายกาํหนด 
เงินกองทุนชันที  ทีเป็นส่วนของ 
 เจา้ของต่อสินทรัพยเ์สียง 12.55 4.50 9.15 4.50 
เงินกองทุนชันที  ต่อสินทรัพยเ์สียง 12.55 6.00 9.15 6.00 
เงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพยเ์สียง 16.80 8.50 13.37 8.50 
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3.. เพือใหเ้ป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส./ เรืองหลกัเกณฑ์การกาํกบัแบบ
รวมกลุ่ม ลงวนัที  มิถุนายน  บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการดาํรงเงินกองทุนสําหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน  ไวใ้น Website ของบริษทัฯเมือวนัที 31 ตุลาคม 
 แลว้ 

3.2 ส่วนเกนิ (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
  2556 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดคงเหลือตน้ปี (35,605) 361,941 
มูลค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงเพิมขึน (ลดลง) ระหวา่งปี 184,533 (397,546) 

 148,928 (35,605) 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (47,448) (6,423) 
ยอดคงเหลือปลายปี 101,480 (42,028) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2557 2556 

ยอดคงเหลือตน้ปี (91,115) 14,464 
มูลค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงเพิมขึน (ลดลง) ระหวา่งปี 75,868 (105,580) 

 (15,247) (91,114) 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,049 18,222 
ยอดคงเหลือปลายปี (12,198) (72,892) 
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3.2 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสํานกังาน ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านทีเหลืออยูข่องอาคาร
ชุดสาํนกังานและบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,176,123 - 
ตีราคาใหม่ - 1,176,123 
รายการปรับปรุง (27,000) - 
โอนไปกาํไรสะสม (1,) - 
 1,, 1,176,123 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (22,) (235,22) 
ยอดคงเหลือปลายปี 909,24 940,89 

  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม 
  2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 288,745 - 
ตีราคาใหม่ - 288,745 
โอนไปกาํไรสะสม (,506) - 
 287,239 288,745 
หกั: ผลกระทบของสินทรัพย/์หนี สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (57,749) (57,749) 
ยอดคงเหลือปลายปี 229,490 230,996 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้
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3.2 รายได้ดอกเบีย 
รายไดด้อกเบียในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  
  (ปรับปรุงใหม่) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 674,759 996,398 
เงินลงทุนในตราสารหนี  404,751 216,746 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  6,157,309 5,896,028 
การใหเ้ช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน 11,654,048 11,851,738 
รวมรายไดด้อกเบีย 18,890,867 18,960,910 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21,720 23,85 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  115,659 150,212 
รวมรายไดด้อกเบีย 137,379 174,064 

3.2 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบียในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินรับฝาก 6,136,356 7,396,269 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 270,456 304,362 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย 1,284,148 1,254,479 
ตราสารหนี ทีออก   

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 422,938 433,678 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 1,007,531 354,475 

เงินกูย้มื 229,648 400,770 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 9,351,077 10,144,033 

A 9-75



63

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 322 
เงินกูย้มื 226,747 220,971 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 226,747 221,293 

3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  

และ  ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ   

- การรับรอง รับอาวลั และการคําประกนั 10,822 10,498 
-  การบริการการประกนัภยั 2,363,830 2,642,820 
- ค่านายหนา้คา้หลกัทรัพย ์ 911,750 1,066,101 
-  การจดัการกองทุน 896,172 702,907 
- การบริการทีปรึกษาทางการเงิน 14,601 17,150 
- อืนๆ 990,075 977,434 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5,187,250 5,416,910 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ   

-  ค่าบริการขอ้มูล (24,760) (51,815) 
-  อืนๆ (186,879) (174,022) 

รวมค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (211,639) (225,837) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 4,975,611 5,191,073 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ - - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (18,244) (14,318) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (18,244) (14,318) 
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3. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุด
วนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปลียน 54,147 50,197 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบีย (38,386) 11,039 
- ตราสารหนี  11,862 13,416 
- อืนๆ (11) (5) 

รวม 27,612 74,647 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

กาํไรจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
-  เงินตราต่างประเทศ 3,949 56,800 

รวม 3,949 56,800 
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3. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ  

ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

กาํไรจากการขาย   
- เงินลงทุนเผือขาย 239,603 233,899 
- ตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด 29 155 
- เงินลงทุนทัวไป 22,387 39,570 

รวม 262,019 273,624 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

- เงินลงทุนทัวไป 868 1,912 
รวม 868 1,912 
กาํไรจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย  829 78,8 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 263,716 353,774 

3. หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ นสุด                              
วนัที  ธนัวาคม  และ  ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

  (ปรับปรุงใหม่) 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (โอนกลบั) (5,000) ,000 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนมา (โอนกลบั) (328) (3,075) 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  4,431,788 4,1,678 
รวม 4,426,460 4,140,603 
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3. รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ 
รายได้จากการดาํเนินงานอืนๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ 
 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 22,841 5,789 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์
 เพือการลงทุน 412 16,850 
อืนๆ 32,385 30,659 
รวม 55,638 53,298 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
   

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 64,432 65,540 
อืนๆ 1,895 20,856 
รวม 66,327 86,396 

3. ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ 
 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 58,900 55,266 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 55,963 63,757 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัลูกหนีดาํเนินคดี 271,688 179,937 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 104,777 98,847 
คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย 126,070 101,029 
อืนๆ 281,034 233,545 
รวม 898,432 732,381 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสาร 628 261 
ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 29,867 24,562 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและขนส่ง 8,289 8,511 
อืนๆ 80,271 57,554 
รวม 119,055 90,888 

3.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ นสุดวนัที   ธันวาคม  และ      
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                  

 ธนัวาคม 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                  

 ธนัวาคม 
 2557  2557  

  (ปรับปรุงใหม่)   
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,238,198 1,112,056 95,743 130,038 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน  () - (950) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว (195,411) (71,238) (15,343) (38,069) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,043,443 1,040,706 80,400 91,019 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 
 ธนัวาคม  และ  สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 
  ธนัวาคม  ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 

(เพิมขึน) (41,025) ,112 (15,174) 21,116 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 5,400 (235,225) - (57,749) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,714 (2,597) 1,143 (734) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้:     
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้  (11) - - 
การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ 423 2,213 - - 
ภาษีเงินไดที้บนัทึกโดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (29,399) (158,508) (14,031) (37,367) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้
สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  สามารถแสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
     

  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,317,618 5,348,899 2,081,127 1,909,736 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 คณูอตัราภาษ ี 1,063,523 1,069,780 416,225 381,947 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 656 (112) - (950) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ผลกระทบทางภาษีของรายไดสุ้ทธิทีไดรั้บยกเวน้                  

ไม่ตอ้งนาํมาเสียภาษีและค่าใชจ่้ายสุทธิทีไม่สามารถ
ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ (3,726) (5,629) (335,825) (289,978) 

อืนๆ (17,010) (23,333) - - 
รวม (20,736) (28,962) (335,825) (289,978) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 1,043,443 1,040,706 80,400 91,019 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีรายละเอียดดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์
หนี สินภาษีเงินไดที้แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 

   2557 2556 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 151,477 110,337 41,140 29,595 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 48,430 21,742 26,688 - 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 3,622 2 3,620 - 
ดอกเบียรับทีหยดุรับรู้รายได ้ 64,570 18,889 45,681 7,170 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์ (3,461) (2,540) (921) (7,781) 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน 12,631 - 12,631 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (203,190) (147,408) - - 
ส่วนเกิน (ตํากวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า              

เงินลงทุน (5,101) 18,223 - - 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากตราสารอนุพนัธ์ 6,888 - 6,888 - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึนเมือ

เริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดัจ่าย (480,706) (31,595) (449,111) (19,008) 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 31,849 18,834 13,015 13,072 
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหนา้ 146,753 - 146,753 - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ผลขาดทุนทางภาษีทียกไป - - - (1,496) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 339,287 189,346 149,941 47,859 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 67,220 27,466 30,128 (2,066) 
อืนๆ 94,370 652 93,718 58 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  296,074 ,383 120,171 67,403 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์
หนี สินภาษีเงินไดที้แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที  ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 

   2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - (21,76) 21,796 (21,108) 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - (26,928) 26,928 1,385 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย - (3,634) 3,634 3 
ดอกเบียรับทีหยดุรับรู้รายได ้ - (25,773) 25,773 (8,232) 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์ 128 (7,112) 7,240 2,499 
การบนัทึกสญัญาเช่าการเงิน - (25,479) 25,479 (10,445) 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3,452 3,370 82 3,370 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 26,634 87,816 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 42,348 24,645 - - 
กาํไรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจาก                                 

ตราสารอนุพนัธ์ - 5,858 (5,858) 248 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พือคา้ (1) (1) - - 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึนเมือ

เริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดัจ่าย - 522,672 (522,672) 118,797 
ดอกผลเช่าซือรับล่วงหนา้ - (134,183) 134,183 (73,512) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (25,018) (129,752) 104,734 10,191 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (13,169) (38,807) 21,726 (6,736) 
อืนๆ (4,219) (85,934) 81,715 (20,295) 
หนีสินภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 30,155 144,962 (75,240) (3,835) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพย/์
หนี สินภาษีเงินไดที้แสดงในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557  2557 2556 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 21,742 21,742 - - 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์ (7,486) (3,629) (3,857) (7,977) 
กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม              

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (89,660) (89,660) - (6,422) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (57,749) (57,749) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3,049 18,222 - - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย 21,435 21,435 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 201,372 183,755 17,617 51,658 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17,164 14,36 1,655 883 
อืนๆ 290 362 (72) (73) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 110,157 108,84 15,343 38,069 
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3.3  องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                  

 ธนัวาคม 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                  

 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน     
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน        

ในต่างประเทศ - (81,795) - - 
เงินลงทุนเผือขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนระหวา่งปี ,136 (163,647) 75,868 (105,580) 
หกั:  การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร     

ทีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(239,603) 
 

(233,899) 
 

- 
 

- 
 184,533 (397,546) ,868 (105,580) 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย ์ (,) 1,176,123 - 288,745 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,716) 12,984 (5,713) 3,670 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้:     

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ (443) 55 - - 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดของ                  
การร่วมคา้ (2,117) (11,067) - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 126,257 698,754 70,155 186,835 
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (29,399) (158,508) (14,031) (37,367) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสุทธิ 96,858 540,246 56,124 149,468 

A 9-85



73

3. ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกบัองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557 2556 (ปรับปรุงใหม่) 

 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 184,533 (41,025) 143,508 (397,546) 77,112 (320,434) 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาสินทรัพย ์ (27,000) 5,400 (21,600) 1,176,123 (235,225) 940,898 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,716) 5,714 (23,002) 12,984 (2,597) 10,387 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในการร่วมคา้:       

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัของการร่วมคา้ (443) 89 (354) 55 (11) 44 

การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสดของการร่วมคา้ (2,117) 423 (1,694) (11,067) 2,213 (8,854) 

 126,257 (29,399) 96,858 780,549 (158,508) 622,041 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 
 2557 2556 

 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
จาํนวนก่อน

ภาษี 

ผลประโยชน ์
(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษี 
จาํนวนสุทธิ

จากภาษี 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินเผือขาย 75,868 (15,174) 60,694 (105,580) 21,116 (84,464) 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - 288,745 (57,749) 230,996 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (5,713) 1,143 (4,570) 3,670 (734) 2,936 

 70,155 (14,031) 56,124 186,835 (37,367) 149,468 
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3.   กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิทีออกอยู่ในระหว่างปี ทังนี            
ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมผูถื้อหุน้สามญัทุกประการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที                         

 ธนัวาคม 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                         

 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัฯ (พนับาท) 4,249,515 4,249,050 2,000,727 1,818,717 
จาํนวนหุน้ถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 800,655 765,181 800,655 765,181 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท/หุน้) 5.31 5.55 2.50 2.37 

3.3 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที           

 มกราคม 
 เพิมขึน ลดลง 

ณ วนัที              
 ธนัวาคม 

 
ยอดคงค้าง     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษัทย่อย     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์:     
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 510,072 1,4,167 (1,4,058) 529,181 
เงินใหกู้ย้มื:     
   บริษทั ไฮเวย ์จาํกดั 1,486,000 92,000 (30,000) 1,548,000 
   บริษทั ทิสโก ้ลีสซิง จาํกดั 2,500,000 - (893,700) 1,606,300 
เงินปันผลคา้งรับ:     
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 655,248 1,105,742 (655,248) 1,105,742 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 458,000 150,000 (458,000) 150,000 
   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 308,998 399,998 (308,998) 399,998 
   บริษทั ทิสโก ้อินฟอร์เมชันเทคโนโลย ีจาํกดั ,000 17,499 (,000) 17,499 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 19,999 19,999 (19,999) 19,999 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที           

 มกราคม  เพิมขึน ลดลง 
ณ วนัที              

 ธนัวาคม  
สินทรัพยอื์น:     
   ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 73,685 46,130 (29,857) 89,958 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 302 1,740 (1,963) 79 
   บริษทัหลกัทรัพยที์ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก ้

จาํกดั 8,025 - (150) 7,875 
หนี สินอืน:     
   บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั ,000 - (1,000) - 
   บริษทั ศูนยก์ารเรียนรู้ทิสโก ้จาํกดั 128 444 (450) 122 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม เงือนไขและนโยบายในการกาํหนดราคา 
 2557 2556  
รายการทีเกดิขึนในระหว่างปี    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
บริษทัย่อย    
รายไดจ้ากการบริหารความเสียงและการเงิน      

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานดา้น
ธุรการ 

1,549,850 1,563,477 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที
กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดอกเบียรับ 137,219 173,912 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
รายไดค้่าเช่า 63,465 64,525 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน 
ค่าใชจ่้ายค่าบริการทีปรึกษาเกียวกบั                     

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
179,000 170,000 เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือตามหลักเกณฑ์ที

กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดอกเบียจ่าย - 601 เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน  
ค่าใชจ่้ายฝึกอบรมพนกังาน 5,172 3,482 อา้งอิงกบัราคาของผูใ้ห้บริการรายอืน 
ค่าใชจ่้ายอืน  - เทียบเคียงกบัเงือนไขและราคาทีใชก้บัลูกคา้รายอืน  
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เงินใหสิ้นเชือแก่พนกังานระดบัชันบริหาร ตังแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึนไป 
  (หน่วย: พนับาท) 
  
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงินใหสิ้นเชือ(1) 22,506 27,778 
(1) รวมเงินให้สินเชือสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชือทัวไป 

รายการหนี สินคงคา้งกบักรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
เงินรับฝาก 224,784 212,539 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์             
ระยะสันของพนกังานทีจ่ายจริงให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัในระหวา่งปี และผลประโยชน์อืนของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  สาํหรับปีสินสุดวนัที  
  ธนัวาคม  ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสัน 458  310  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7  4  
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 86 67 67 52 
รวม 551 494 381 330 
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3.3 ส่วนงานดําเนินงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมําเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทังนี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ทีบริหารกลุ่มทิสโก ้

เพือวตัถุประสงคท์างดา้นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแบ่งการดาํเนินธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลกั 
ดงันี  

.  กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ให้บริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
โดยใหบ้ริการผา่นสาํนกังานใหญ่ของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) และสาขาของธนาคารฯ 

.  กลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริการทางการเงินภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยให้บริการ
ในประเทศผา่นสาํนกังานใหญ่และสาขาของบริษทัยอ่ยทังในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค 

3. กลุ่มธุรกิจจดัการกองทุน ใหบ้ริการทางการเงินประเภทธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

4. ส่วนงานสนบัสนุน ใหบ้ริการดา้นงานกาํกบัดูแลและงานสนบัสนุนของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมส่วนงานดาํเนินงานทีมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจทีคล้ายคลึงกันและมีความ
คลา้ยคลึงกนัในลกัษณะอืนๆตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั
เพือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม
ซึ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน        
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทังกลุ่ม ดงันัน ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานทีรายงานเป็นไปในสถานะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีรายการ
ธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ในปี  และ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
 ของรายไดข้องกิจการ 

ขอ้มูลรายได้ กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที  
ธนัวาคม  และ  มีดงัต่อไปนี  
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(หน่วย: ลา้นบาท)

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์             

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม         
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,672 1,075 1,069 (192) 15,624 - 15,624 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (11) 250 1 3,910 4,150 (4,150) - 
รวมรายได้ 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบียสุทธิ ,579 38 8 (85) 9,540 - 9,540 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,183 1,158 1,058 489 5,888 (912) 4,976 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 899 129 4 3,314 4,346 (3,238) 1,108 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,661 1,325 1,070 3,718 19,774 (4,150) 15,624 
        
ค่าเสือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (896) (86) (25) (460) (1,467) 492 (975) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (4,449) (915) (451) (1,114) (6,929) 2,024 (4,905) 
หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก              

การดอ้ยค่า (4,424) - - - (4,424) (2) (4,426) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (9,769) (1,001) (476) (1,574) (12,820) 2,514 (10,306) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,892 324 594 2,144 6,954 (1,636) 5,318 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้       (1,043) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษทัยอ่ย       (25) 
กาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของบริษัทฯ       4,250 
        
ณ วันที 31 ธันวาคม         
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน ,536 4,379 945 27,649 343,509 (25,835) 317,674 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 801 16 228 670 1,715 769 2,484 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ธุรกิจ                   

ธนาคารพาณิชย ์ 
ธุรกิจ               

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ               
หลกัทรัพย ์        

จดัการกองทุน 
ส่วนงาน

สนบัสนุน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  (ปรับปรุงใหม่)       
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 13,543 1,393 848 (224) 15,560 95 15,655 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน (199) 414 1 4,197 4,413 (4,413) - 
รวมรายได้ 13,344 1,807 849 3,973 19,973 (4,318) 15,655 
ผลการดาํเนินงาน:        
รายไดด้อกเบียสุทธิ ,815 37 8 (43) 8,817 - 8,817 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,340 1,456 837 46 6,100 (909) 5,191 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 1,189 314 4 3,549 5,056 (3,409) 1,647 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,344 1,807 849 3,973 19,973 (4,318) 15,655 
        
ค่าเสือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี (869) (86) (26) (444) (1,425) 477 (948) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (4,679) (981) (423) (1,203) (7,286) 2,069 (5,217) 
หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจาก              

การดอ้ยค่า (4,141) - - - (4,141) - (4,141) 
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (9,689) (1,067) (449) (1,647) (12,852) 2,546 (10,306) 
        
กาํไรตามส่วนงาน 3,655 740 400 2,326 7,121 (1,772) 5,349 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้       (1,041) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

บริษทัยอ่ย       (59) 
กาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของบริษัทฯ       4,249 
        
ณ วันที 31 ธันวาคม  (ปรับปรุงใหม่)        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน ,479 4,36 726 25,600 ,169 (24,763) 353,406 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 788 14 230 638 1,670 787 2,457 
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3.3 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
.3.  ฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
     
สินทรัพยร์วม 343,509 - (25,835) 317,674 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 39,629 - (1,571) 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ 14,795 - - 14,795 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 259,560 - (3,154) 256,406 
เงินรับฝาก 206,391 - (1,007) 205,384 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 11,463 - (566) 10,897 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 68,560 - (3,154) 65,406 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
     
สินทรัพยร์วม 378,169 - (24,) 353,406 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 55,526 - (2,312) 53,214 
เงินลงทุนสุทธิ 11,490 - - 11,490 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 284,605 - (3,986) 280,619 
เงินรับฝาก 265,547 - (905) 264,642 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 13,594 - (1,411) 12,183 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 47,070 - (3,986) 43,084 
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.3. ผลการดาํเนินงาน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 19,051 - (160) 18,891 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (9,511) - 160 (9,351) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 9,540 - - 9,540 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,888 - (912) 4,976 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 4,071 - (3,238) 833 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 19,499 - (4,150) 15,349 
รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (8,121) - 2,516 (5,605) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจาก 
 การดอ้ยค่า (4,424) - (2) (4,426) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,043) - - (1,043) 
กาํไรส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย                                              

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - (25) (25) 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 5,911 - (1,661) 4,250 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 19,178 - (217) 18,961 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (10,361) - 217 (10,144) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 8,817 - - 8,817 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,101 - (910) 5,191 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืนๆ 4,202 - (3,455) 747 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 19,120 - (4,365) 14,755 
รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืนๆ (7,811) - 2,546 (5,265) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจาก 
 การดอ้ยค่า (4,141) - - (4,141) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,132) - 91 (1,041) 
กาํไรขาดทุนส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สีย                               

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - (59) (59) 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 6,036 - (1,787) 4,249 
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3.3 กองทุนสํารองเลียงชีพ 
บริษทัฯและบริษทัย่อย  แห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึ นตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 53 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายสมทบกองทุน
ดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน ซึ งเป็นไปตามเงือนไขในขอ้บงัคบัของกองทุน
สาํรองเลียงชีพ กองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 7 แห่งบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ทิสโก ้จาํกดั และกองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทัยอ่ยอีก  แห่งบริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหก้บัพนกังานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปี 
 และ  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน  ล้านบาท และ 126     
ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  ลา้นบาท และ  ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

3. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
3.. การรับอาวลั การคําประกนั และภาระผกูพนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที  ธนัวาคม 
 2557  
  (ปรับปรุงใหม่) 

การรับอาวลัตัวเงิน 7,151 42,552 
การคําประกนัอืน 628,138 753,815 
วงเงินเบิกเกินบญัชีทีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 34,070 54,041 
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (หมายเหตุฯขอ้ ..) 1,200,000 2,274,303 
สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯขอ้ ..) 3,296,300 3,315,434 
 5,165,659 6,440,145 

3..2 คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัที 1 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีคดีซึ งบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม
ประมาณ 363 ลา้นบาท และ 356 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งผลของคดียงัไม่เป็นทีสินสุด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวต่องบการเงินรวม 

3.. ภาระผกูพนัอืน 

ก)   บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีเกียวเนืองกบัสัญญาบริการดา้นคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการ
ตามอตัราคงทีและอตัราผนัแปรกบัปริมาณและประเภทของการบริการตามทีระบุในสัญญา 
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ข) บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังานและสาขา 
สัญญามีอายปุระมาณ - ปี  

ณ วนัที  ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคต
ทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   

  (ปรับปรุงใหม่) 
จ่ายชาํระภายใน   

ไม่เกิน  ปี 146 133 
มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี 183 101 
มากกวา่ 5 ปี 60 5 

3. เครืองมือทางการเงิน 
3.. ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

ความเสียงจากการใหสิ้นเชือ คือ ความเสียงทีคู่สัญญาหรือผูกู้ย้ืมไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาทางการเงินทาํให้ไม่สามารถชาํระหนี ทีมีต่อบริษทัฯและบริษทัย่อยเมือครบ
กาํหนดได ้ หรือจงใจไม่ปฏิบติัตามสัญญาทีจะชาํระหนีใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษทัในกลุ่มทิสโก ้มีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวเนืองกบัเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  และการ
คําประกนัการกูย้มืและอืนๆ 

กลุ่มบริษัททิสโก้มีการบริหารจัดการความเสี ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกํากับ                 
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) กําหนด
นโยบายบริหารความเสียงและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสมตังแต่ขันตอนของการ
พิจารณาอนุมติัสินเชือ การวเิคราะห์ความเสียงและความสามารถในการชาํระหนี  นอกจากนีกลุ่ม
บริษทัได้นําระบบ Credit Scoring มาใช้กับสินเชือเช่าซือรายย่อยโดยสามารถเพิมประสิทธิภาพ
กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชือให้สะทอ้นความเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน กลุ่มบริษทั
ไดจ้ดัให้มีการสอบทานสินเชือเพือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชือเพือเป็นการป้องกนัและ
แกไ้ขสินเชือทีจะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันันกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายทีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเชือและการคําประกนัการกูย้ืมนี  นอกจากนี การให้สินเชือรวมของกลุ่ม
บริษทัมีการกระจุกตวัอยูใ่นระดบัตําเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ทีหลากหลายและมีลูกคา้รายยอ่ย
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือ คือ มูลค่าตาม
บญัชีของเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี ทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
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คุณภาพของความเสี ยงจากการให้สินเชือตามสัญญาเช่าซื อของบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจ                   
การธนาคาร ซึ งเป็นเงินใหสิ้นเชือส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงันี  

ความเสี ยงของสินเชือตามสัญญาเช่าซือทีไม่เกินกาํหนดชําระของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจ             
การธนาคารสามารถจาํแนกคุณภาพของความเสียงจากการใหสิ้นเชือออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่  สินเชือ
ทีมีคุณภาพสูงมาก สินเชือทีมีคุณภาพสูง และสินเชือทีมีคุณภาพปานกลาง โดยกําหนดตาม
ประมาณการค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี ทังนี  สินเชือทีมีคุณภาพ                 
สูงมาก หมายถึง สินเชือทีมีค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ . ของยอดสินเชือในกลุ่ม สินเชือทีมีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชือทีมีค่าความ
เสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปีระหว่างร้อยละ . ถึงร้อยละ  และสินเชือทีมี
คุณภาพปานกลาง หมายถึง สินเชือทีมีค่าความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึนภายในระยะเวลา  ปี
มากกวา่ร้อยละ    

ความเสียงของสินเชือตามสัญญาเช่าซือจาํแนกตามคุณภาพของสินเชือไดด้งันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557  
สินเชือทียงัไม่เกินกาํหนดชาํระ   

สินเชือทีมีคุณภาพสูงมาก 112,689 110,130 
สินเชือทีมีคุณภาพสูง 41,865 60,983 
สินเชือทีมีคุณภาพปานกลาง 5,204 9,623 
รวม 159,758 180,736 

สินเชือทีเกินกาํหนดชาํระระหวา่ง  วนั ถึง  วนั  16,071 15,660 
สินเชือทีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่  วนั 5,124 3,768 

รวมทังหมด 180,953 200,164 
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3.. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา คือ ความเสียงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของราคาของ
ตราสารและอตัราดอกเบีย ซึ งจะมีผลทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่ม
บริษทั  

เพือให้การบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง 
การบริหารจดัการความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาทีเหมาะสมจะถูกนาํมาประยุกตใ์ช ้ โดย
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของทังสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัจะ
ถูกประเมินโดยการใชแ้บบจาํลอง Value at Risk (VaR) รวมถึงวธีิการทีเหมาะสมกบัลกัษณะของ
ความเสี ยงแต่ละประเภท นอกจากนี กลุ่มบริษทัยงัได้ใช้กระบวนการทดสอบยอ้นหลัง (Back 
Testing) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง Value at Risk และการประเมินความเสียง
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพือใช้ประกอบการวดัความเสี ยงในกรณีทีตัวแปรจาก
แบบจาํลองไดถู้กกาํหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ทีเลวร้ายทีสุด ทังนี วตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพยจ์ะต้องได้รับการประเมินความเสียงและบริหารจดัการอย่าง
เพียงพอ 
3... ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายใน

ตลาด 
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัทีมี
ราคาซือขายในตลาด ณ วนัทีในงบการเงินประเมินโดยแบบจาํลองภายในตามหลกัการ 
Value at Risk ค่าความเสียงทีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลอง Value at Risk เป็นค่าทีใช้
ประมาณมูลค่าความสูญเสียสูงสุดทีอาจจะเกิดขึ น ณ ระดับความเชือมันร้อยละ               
ในกรณีทีคงสถานะของสินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาดเป็นระยะเวลา  ปี 
แสดงดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557  
สินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาด   
   หุน้ทุน 208 270 
   ตราสารหนี  15 39 
   ตราสารอนุพนัธ์ 22 - 
   เงินตราสกลุต่างประเทศ 32 51 
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3... ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย 

ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย 
ประเมินจากความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี ยสุทธิในระยะเวลา  ปี  ต่อการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ภายใตโ้ครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียคงทีของกลุ่มบริษทั ณ วนัทีในงบการเงิน โดยกาํหนดให้
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยเกิดขึ นทันทีและยงัไม่พิจารณาถึงการขยายตัว
ตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนี สิน แสดงดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ความอ่อนไหวของ 
รายไดด้อกเบียสุทธิเพิมขึน (ลดลง) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557  
การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย   
   ดอกเบียขึนร้อยละ 1 (471.16) (670.55) 
   ดอกเบียลงร้อยละ 1 471.16 670.55 

 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาอตัราการขยายตวัของธุรกิจและการเปลียนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไปของอตัราดอกเบียซึ งจะแสดงถึงสภาพของการดาํเนินธุรกิจทีแทจ้ริงไดดี้กว่า 
ความอ่อนไหวของรายไดด้อกเบียสุทธิทีเกิดขึนจะนอ้ยกวา่ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบีย
สุทธิจากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีอ่อนไหวต่อการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียทีแสดงนี ไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของตราสารหนี ทีมีราคา
ซือขายในตลาด ซึ งไดแ้สดงไวใ้นส่วนของความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาของ
สินทรัพยท์างการเงินทีมีราคาซือขายในตลาดแลว้ 
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3... ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

บริษัทฯและบริษทัย่อยมีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยที เกียวเนืองกับเครื องมือทาง     
การเงินทีสาํคญัดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 
 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,18 1,18 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 187 35,750 2,121 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 7,892 6,903 14,795 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  () 12,446 245,972 4,938 263,356 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ - - 1,819 1,819 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 292 292 
 12,633 289,614 17,25 319,50 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 51,587 153,533 264 205,384 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 159 10,697 41 10,897 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 400 400 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 41 41 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 65,406 - 65,406 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ - - 1,250 1,250 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 853 853 
 51,746 229,636 2,849 284,231 
 (1)      ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือทีหยุดรับรู้รายได้

ตามเกณฑ์คงค้าง
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 
 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,131 1,131 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 109 49, 3,330 53,2 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - -   
เงินลงทุนสุทธิ - 5,878 5,612 11,490 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  () 15,993 , 4,311 , 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ 
- - 1,547 1,547 

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 27 27 
 16,102 32, 16,23 , 
หนีสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 42,37 222,080 186 264,64 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1, 149 1, 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 345 345 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 31 31 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 4,08 - 4,08 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย

ล่วงหนา้ 
- - 1,511 1,511 

เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 299 299 
 42, , 2,80 , 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงทีได้รวมเงินให้สินเชือทีหยุดรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 
 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7 522 - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - 844 844 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  - 3,154 - 3,154 
 7 3,676 844 4,527 
หนีสินทางการเงิน     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 7,669 - 7,669 
 - 7,669 - 7,669 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม   
 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 
 มีอตัราดอกเบีย    
 ปรับขึนลง มีอตัรา   

รายการ ตามอตัราตลาด ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2 508 - 510 
เงินลงทุนสุทธิ - - 764  
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  - 3,986 - 3,986 
 2 4,494 764 5,260 
หนีสินทางการเงิน     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 6,128 - 6,128 
 - 6,128 - 6,128 
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เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย
ใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) โดยนบัจากวนัทีในงบการเงินไดด้งันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
รายการ เมือทวงถาม 0 -  เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 35,749 - 1 - 35,750 . 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,077 4,031 1,784 - 7,892 3.3603 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  23,825 29,266 53,904 133,558 5,419 245,972 7.2327 
 23,825 67,092 57,935 135,343 5,419 289,614  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 3,919 115,425 33,683 506 - 153,533 2.6197 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 790 6,706 3,178 23 - 10,697 2.6339 
ตราสารหนี ทีออกและ

เงินกูย้มื 37 37,110 21,616 - 6,643 65,406 2.8309 

 4,746 159,241 58,477 529 6,643 229,636  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
รายการ เมือทวงถาม 0 -  เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน - 49,775 - - - 49,775 2.2405 
เงินลงทุนสุทธิ 2 432 1,332 4,112 - 5,878 3.9485 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  23,600 26,206 57,162 152,142 7,537 266,647 7.1559 

 23,602 76,413 58,494 156,254 7,537 322,300  
หนีสินทางการเงนิ        
เงินรับฝาก 6,588 161,925 53,079 488 - 222,080 3.0432 
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 1,250 7,684 2,989 26 - 11,949 2.8990 
ตราสารหนี ทีออกและ

เงินกูย้มื 3 17,143 17,660 - 8,243 43,08 3.5232 

 7,87 186,752 73,728 514 8,243 277,11  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 522 - - - - 522 1.5000 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  3,154 - - - - 3,154 3.0800 

 3,676 - - - - 3,676  
หนีสินทางการเงนิ        
ตราสารหนี ทีออกและ      

เงินกูย้มื - 4,276 3,393 - - 7,669 2.7673 
 - 4,276 3,393 - - 7,669  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที  ธนัวาคม 6  
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ เมือทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
รายการระหวา่งธนาคาร

และตลาดเงิน 508 - - - - 508 1.8977 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  3,986 - - - - 3,986 3.5800 
 4,494 - - - - 4,494  

หนีสินทางการเงนิ        
ตราสารหนี ทีออกและ      

เงินกูย้มื - 5,223 905 - - 6,128 3.2556 
 - 5,223 905 - - 6,128  

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  (รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีหยุดรับรู้รายได้) ตามทีแสดงใน
ตารางขา้งตน้แสดงยอดก่อนหกัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
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3..3 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
ความเสียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการชาํระเงินเมือครบกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็น
เงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที
กาํหนด ซึ งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัยอ่ยได ้ความเสียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัจจยัทัง
ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึนอยูก่บัโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหนี สินและการสํารอง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเพือนาํมาใช้รองรับความตอ้งการ ส่วนปัจจยัภายนอกขึนอยู่กบัภาวะสภาพ
คล่องของตลาดและความเชือมันของผูฝ้ากเงินเป็นหลกั 

แนวทางการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

การบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสียง โดย
หน่วยงานบริหารเงินจะทาํหน้าทีดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวนั ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสียงของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร 
รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเสียงจะติดตามและควบคุมการดาํรงฐานะ
สภาพคล่องของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามขอบเขตทีกาํหนด 

นโยบายหลกัในการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องประกอบดว้ย การบริหารจดัการโครงสร้าง
กระแสเงินสด การกระจุกตวัของเงินฝาก สินทรัพยส์ภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพือการบริหาร
สภาพคล่องในยามวิกฤติ (Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสียงด้าน           
สภาพคล่องไดพ้ิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทังผลกระทบต่อสถานะความเสียงของบริษทั
ยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคารในกรณีทีเกิดการเปลียนแปลงทีไม่ไดค้าดการณ์ขึน ในส่วนของ
ความเสียงจากความไม่สอดคลอ้งกนัของกระแสเงินสดจากสินทรัพยแ์ละหนี สินตามอายุสัญญา  
(Maturity Mismatch) และระดบัของสินทรัพยส์ภาพคล่องสูงมีอยา่งเพียงพอและจะถูกติดตามอยา่ง
สมําเสมอ การจดัหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนจะตอ้งถูกวางแผนเพือให้
ความเสียงและผลตอบแทนอยู่ในระดบัทีเหมาะสม  นอกจากนี แผนฉุกเฉินสําหรับการบริหาร
จดัการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจดัทาํขึ นเพือให้สามารถนาํมาใช้ได้ทนัเวลา 
นอกจากเครืองมือทีกล่าวไวข้า้งตน้บริษทัยอ่ยยงักาํหนดสัดส่วนสินเชือต่อเงินฝากและเงินกู ้ระดบั
ของสินทรัพยส์ภาพคล่องเพือควบคุมความเสียง โดยฐานะความเสียงดา้นสภาพคล่องจะถูกติดตาม
อยา่งสมําเสมอเป็นรายวนัและรายงานต่อผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง            
โดยพิจารณาทังสถานการณ์ของบริษทัยอ่ยและสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึนทังระบบสถาบนัการเงิน 
ซึ งทาํใหมี้ปริมาณเงินไหลออกจากบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมากกวา่ปกติ  
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บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีแหล่งทีมาของเงินทุนทีสําคญัจากการระดมเงินฝาก             
เป็นหลกั โดยจากสถานการณ์ทีผ่านมาเงินทุนจากเงินฝากยงัมีอตัราการเบิกถอนเมือครบอายุทีต ํา
โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะฝากเงินกบับริษทัยอ่ยต่อไป นอกจากนีบริษทัยอ่ยยงัมีหุ้นกูด้อ้ยสิทธิอีกจาํนวน
หนึ ง  สําหรับการใช้ไปของเงินทุนนัน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชือเป็นหลัก โดย
เงินทุนส่วนหนึ งจะดาํรงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ทังนี
บริษทัยอ่ยมีวงเงินทีอาจจะให้สินเชือภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพือเป็นการสนบัสนุนสภาพคล่อง
ยามจาํเป็นสาํหรับบริษทัในกลุ่ม  
3..3.    ปริมาณของหนี สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาคงเหลือ  

 
นอ้ยกวา่            
 เดือน  - 12 เดือน มากกวา่  ปี รวม 

หนี สิน , 54,78 7,208 281,882 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัที  ธนัวาคม  
 ระยะเวลาคงเหลือ  

 
นอ้ยกวา่          
 เดือน  - 12 เดือน มากกวา่  ปี รวม 

หนี สิน ,7 72,323 8,7 322,457 

เมือครบกาํหนดอายุสัญญา หนี สินส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร
จะย ังคงถูกนํามาฝากใหม่ในอัตราที สูงถึงร้อยละ  โดยเฉลีย ดังนั นเมือพิจารณา
พฤติกรรมดงักล่าวปริมาณเงินจะตํากว่าขอ้มูลตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด 
ทังนี ปริมาณหนี สินทีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า  เดือนส่วนหนึ งนันเป็นเงินฝาก
กระแสรายวนัและออมทรัพย ์ซึ งเงินฝากประเภทดงักล่าวจะมีลกัษณะไม่อ่อนไหวและ
ไม่มีการเคลือนยา้ยปริมาณเงินทีรวดเร็ว 
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3..3. ปริมาณและองคป์ระกอบสินทรัพยที์มีสภาพคล่องและอตัราส่วนการวดัค่าความเสียง  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที  ธนัวาคม 
   
องคป์ระกอบของสินทรัพยที์มีสภาพคล่อง   
   เงินสด 1,180 1,130 
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 36,853 52,778 
   เงินลงทุนชัวคราวสุทธิ 12,870 6,575 
   รวมสินทรัพยที์มีสภาพคล่อง(1) 50,903 60,483 
   ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่องตามเกณฑ(์1) 12,900 16,600 

(1)  สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน 

บริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารมีนโยบายในการดํารงฐานะสินทรัพย ์            
สภาพคล่องตามเกณฑ์ของบริษัทย่อย โดยจะต้องสูงกว่าความต้องการสินทรัพย ์             
สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  บริษทัย่อยที
ประกอบธุรกิจการธนาคารมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซึ งคาํนวณเป็นรายวนัอยู่ที 50,903 
ลา้นบาท และ 60,483 ลา้นบาท ตามลาํดบั สูงกวา่ความตอ้งการสินทรัพยส์ภาพคล่อง
ตามเกณฑ์ซึ งบริษทัยอ่ยพิจารณาเป็นรายวนัที 12,900 ลา้นบาท และ ,600 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั นอกจากนี  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารยงัมีวงเงินกู้ยืมในกรณี
ฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ซึ งเพียง
พอทีจะรองรับความตอ้งการสภาพคล่องทีอาจจะเกิดขึน 
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3... วนัที ทีครบกําหนดของเครื องมือทางการเงินนับจากวันทีในงบการเงิน ณ ว ันที                
 ธนัวาคม  และ  มีดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม  
 เมือ     ไม่มี หนี ทีไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได*้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,18 - - - - - - 1,18 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,308 35,749 - 1 - - - 38,058 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,233 4,853 1,784 - 1,925 - 14,795 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  31,703 28,433 54,315 134,801 5,880 - 8,224 263,356 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซือขายล่วงหนา้ - 1,819 - - - - - 1,819 
ลูกหนีสาํนกัหักบญัชี - 292 - - - - - 292 

 35,19 72,526 59,168 136,586 5,880 1,925 8,224 319,50 
หนีสินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก , , ,  - - - 05,384 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 990 6,706 3,178 23 - - - 10,897 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 400 - - - - - - 400 
หนี สินตราสารอนุพนัธ ์ - 5 - 36 - - - 41 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม 37 37,110 21,616 - 6,643 - - 65,406 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซือขายล่วงหนา้ - 1,250 - - - - - 1,250 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 853 - - - - - 853 

 57,196 161,349 58,478 565 6,643 - - 284,231 
ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน         
การรับอาวลัตัวเงินและการคําประกนั           
   การกูย้ืม - 4 3 - - - - 7 
ภาระผกูพนัอืน - 3,303 28 1,213 - 615 - 5,159 
* หนีทีระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.      
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6 (ปรับปรุงใหม่) 
 เมือ     ไม่มี หนี ทีไม่ก่อให ้  

รายการ ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาํหนด เกิดรายได*้ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสด 1,131 - - - - - - 1,131 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,4 49,803 - - - - - 53,2 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 3 - 25 - - - 28 
เงินลงทุนสุทธิ 2 4,146 1,332 4,112 - 1,898 - 11,490 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  30,234 28, 5, , 8,346 - 6,19 , 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ                        

สญัญาซือขายล่วงหนา้ - 1,547 - - - - - 1,547 
ลูกหนีสาํนกัหักบญัชี - 27 - - - - - 27 

 34, 8, , 16,3 8,346 1,898 6,19 , 
หนีสินทางการเงนิ         
เงินรับฝาก 49,150 161,925 53,079 488 - - - 264,642 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,484 7,684 2,989 26 - - - 12,183 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 345 - - - - - - 345 
หนี สินตราสารอนุพนัธ ์ - 311 - - - - - 311 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม 3 17,143 17,660 - 8,243 - - 43,08 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ         
 สญัญาซือขายล่วงหนา้ - 1,511 - - - - - 1,511 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 299 - - - - - 299 

 51,01 188,873 73,72 514 8,243 - - 322,37 
ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน         
การรับอาวลัตัวเงินและการคําประกนั           
   การกูย้ืม 5 19 12 7 - - - 43 
ภาระผกูพนัอืน 14 3,  2, 13 573 - 6, 
* หนีทีระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ธปท.      
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 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         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 529 - - - - - - 529 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 844 - 844 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  3,154 - - - - - - 3,154 
 3,683 - - - -  - , 
หนีสินทางการเงนิ         
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม - 4,276 3,393 - - - - 7,669 
 - 4,276 3,393 - - - - 7,669 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 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         
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 510 - - - - - - 510 
เงินลงทุนสุทธิ - - - - - 764 - 764 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  3,986 - - - - - - 3,986 
 4,496 - - - -  - , 
หนีสินทางการเงนิ         
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม - 5,223 905 - - - - 6,128 
 - 5,223 905 - - - - 6,128 

3.. ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 
ฐานะการเงินต่างประเทศของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคาร ณ วนัที  ธันวาคม  
และ  มีดงันี   

เงินให้สินเชือสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนเงิน  ล้านเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 6:       
ล้านเหรียญสหรัฐ) (เทียบเท่า 3,26 ล้านบาท และ 3,281 ล้านบาท ณ วนัที  ธันวาคม  และ                
 ตามลาํดบั) ซึ งบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือป้องกนัความเสียงเต็ม
จาํนวนมูลค่าเงินใหสิ้นเชือตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.. 

3.. ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัย่อยมีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนั
ความเสียงและเพือคา้ 

ณ วนัที  ธันวาคม  และ  บริษทัย่อยมีธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์เพือคา้ดงันี  

ก)  สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest rate swap agreement) 

บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารไดมี้การทาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest 
rate swap agreement) เพือเป็นเครืองมือบริหารความเสียงทีเกียวเนืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน
ทีมีอตัราดอกเบีย ซึ งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี  , (36) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

 ปี 2 2,274 28 

ข) สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap agreement/Foreign exchange 
contract) 

  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจการธนาคารได้มีการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
(Cross currency swap agreement/Foreign exchange contract) เพือเป็นเครืองมือบริหารความ
เสียงทีเกียวเนืองกบัสินทรัพยท์างการเงิน ดงันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี  ,296 (5) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ณ วนัที  ธนัวาคม  

ระยะเวลาสินสุดสญัญา 
มูลค่าสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 
กาํไร (ขาดทุน) 

ปี 2 3,315 (311) 
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3.. มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงันี   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 (ปรับปรุงใหม่) 

รายการ 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสด 1,18 1,18 1,131 1,131 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 38,058 38,058 53,214 53,214 
เงินลงทุนสุทธิ  14,795 14,795 11,490 11,490 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 256,406 260, 280,619 286,052 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,819 1,819 1,547 1,547 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 292 292 272 272 
หนีสินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 205,384 205,384 264,642 264,642 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,897 10,897 12,183 12,183 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 400 400 345 345 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 65,406 65,934 43,084 43,210 
เจา้หนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,250 1,250 1,511 1,511 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 853 853 299 299 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินนันมูลค่ายติุธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกบัค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญตามความเสียงทีเกียวขอ้ง และสําหรับมูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงินนัน คือ มูลค่า
ตามบญัชีสุทธิของเครืองมือทางการเงินหลงัจากการปรับลดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทังหมด   

. เงินปันผลจ่าย  
 

อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
จาํนวน                     

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย                

ในเดือน 
  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  
  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 25 ทีประชุมสามญั             
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 
ของบริษทัฯเมือวนัที        
 เมษายน  

2.40 2.40 1,746 พฤษภาคม 
6 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี     1,746  
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อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

จาํนวน                     
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                
ในเดือน 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั (ลา้นบาท)  
  (บาทต่อหุน้) (บาทต่อหุน้)   

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี 25 ทีประชุมสามญั                     
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ของบริษทัฯเมือวนัที      
 เมษายน  

2.00 2.00    1,601 พฤษภาคม 
7 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี     1,601  

. เหตุการณ์สําคัญในระหว่างปี 
 การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 เมือวนัที 22 เมษายน 2557 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  ของธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) ซึ ง

เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของธนาคารทิสโกเ้พือรองรับการจดัสรร
หุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคารทิสโกต้ามรายชือทีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที            
 พฤษภาคม  ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทังนี  ธนาคารทิสโกไ้ดเ้พิมทุนจดทะเบียนเป็น 9,215,676,920 
บาท โดยเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 1,023,964,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 102,396,410 หุ้น               
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนได้จัดสรรตามอัตราส่วน  หุ้นเดิม                   
(หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ) ต่อ  หุ้นสามญัเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ้นละ . บาท ซึ งราคาเสนอขาย
คาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีของส่วนของเจ้าของ ณ วนัที   ธันวาคม  คิดเป็นมูลค่ารวมทั งสิน 
,446,250,235 บาท 

 ในวนัที  มิถุนายน  ธนาคารทิสโกไ้ดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนหุ้นสามญัดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้  

. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 ในเดือนมกราคม  บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลีสซิง จาํกดั ซึ งเป็นบริษทัร่วมคา้ของบริษทัฯไดล้งนามร่วมทุน

กบับริษทั เซ็นจูรี  โตเกียว ลีสซิง คอร์ปอเรชันและกลุ่มฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี เพือลงทุนในบริษทั 
เอชทีซี ลีสซิง จาํกดั (ชือเดิมคือ บริษทั ฮิตาชิ คอนสตรัคชนั แมชีเนอรี ลีสซิง (ไทยแลนด์) จาํกดั) ซึ งมีทุน
จดทะเบียน  ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ  

. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 8
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