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รายงานจากคณะกรรมการ
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) เพียงร้อยละ
2.4 ซึ่งต่่าสุดในรอบ 5 ปี สาเหตุหลักมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ในวงกว้าง ภาคการส่งออกของไทยที่ทรุดตัวจากการอ่อนตัวของอุปสงค์โลกและการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับหนี้ครัวเรือน
ที่อยู่ในระดับสูง ได้กดดันภาคการบริโภคจนท่าให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศหดตัวถึงร้อยละ 3.3 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
ภาครัฐยังคงออกมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่ อกระตุ้ นการใช้ จ่ายภายในประเทศอย่ างต่อเนื่องแม้ผลที่ ได้ จะอยู่ในวงจ่ ากั ด
นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินได้ถูกน่ามาใช้เพื่อพยุงเศรษฐกิจในภาวะชะลอตัว โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย
3 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25
การด่าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงเต็มไปด้วยความท้าทาย สินเชื่อในภาพรวมเติบโตเพียงร้อยละ 2.0 จาก
ปีก่อนหน้า ในภาวะเศรษฐกิจและรายได้ที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การแข่งขันและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสินเชื่อ
รายย่อยส่งผลให้ระดั บหนี้ครั วเรือนพุ่งสูงขึ้นและเพิ่มความกังวลในคุณภาพสินทรั พย์ ขณะที่ สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่ อ
การพาณิชย์ยังคงซบเซาตามการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการก่ากับดูแลให้
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดมากขึ้นเพือ่ ควบคุมปัญหาหนี้ครัวเรือนและกระตุ้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
(Responsible Lending) โดยรักษาสมดุลระหว่างผลก่าไร ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเสี่ยง นอกจากนี้ ธุรกิจธนาคารได้
เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563
ตลอดปี 2562 การด่าเนินธุรกิจของธนาคารทิสโก้เป็นไปอย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในธุรกิจธนาคาร โดย
ก่าไรสุทธิของธนาคารเติบโตร้อยละ 6.0 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ร้อยละ 16.9 แม้ว่าการเติบโต
ของธุรกิจหลักยังคงซบเซาและมีการแข่งขันที่รุนแรง ธนาคารยังคงสามารถสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากการรักษาระดับ
ผลตอบแทนทางธุรกิจ การควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ และการขยายรายได้ค่าธรรมเนียม ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยซึ่งเป็นธุรกิจ
หลั ก ทรงตั ว จากผลกระทบของแรงกดดั น ด้ า นราคาในภาวะที่ ต ลาดมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง แต่ ธ นาคารยั ง คงสามารถรั ก ษา
อัตราผลตอบแทนทางธุ รกิ จได้ ผ่ านการขยายส่วนแบ่ งตลาดในธุ รกิ จสิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์ อย่ างไรก็ดี ผลประกอบการ
ที่ แ ข็ ง แกร่ งและการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ นายหน้ าประกั นภั ยสามารถสร้ า งรายได้ ช ดเชยส่ ว นที่ ห ายไปได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้
ด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวังและการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างรอบคอบของทิสโก้ ส่งผลให้ระดับหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงจากร้อยละ 2.9 มาเป็นร้อยละ 2.4 และมีความพร้อมส่าหรับการเปลี่ยนแปลงใช้
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 ด้วยฐานะทางการเงินและระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งพร้อมรับความผันผวนในอนาคต
ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งของความส่าเร็จในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทิสโก้ได้รับรางวัล
“บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด่าเนินงานยอดเยี่ยม” เป็นปีที่สองจากผลประกอบการอันเป็นเลิศและธรรมาภิบาล และ
คุณ สุทัศ น์ เรือ งมานะมงคล ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห ารกลุ่ม ทิสโก้ ได้รับ “รางวัล ผู้บ ริห ารสูง สุด ดีเ ด่น ” อัน เป็น รางวัล ที่
มอบให้แ ก่บุค คลผู้มีค วามเป็น ผู้น่า ที่ดีแ ละทุ่ม เทผลัก ดัน องค์ก รสู่ก ารเติบ โตที่ยั่ง ยืน ส่า หรับ ธุร กิจ นายหน้า ประกัน ภัย
(Bancassurance) ทิส โก้ไ ด้ต ่อ ยอดจุด ยืน การเป็น “ที ่ป รึก ษาด้า นการลงทุน ” (Investment Advisory) สู ่ “ที ่ป รึก ษา
ด้านประกันสุขภาพ” (Health Protection Advisory) โดยน่าเสนอ “ผลิตภัณฑ์ประกันที่ดีที่สุด ” (Best in Class) ที่ตอบ
ทุก ไลฟ์ส ไตล์พ ร้อ มกับ เสริม สร้า งความมั่น คงทางการเงิน ไปพร้อ มกั น ผ่า นแพลตฟอร์ม Open Architecture ซึ่ง เป็น
ช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันชั้นน่าต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขาของกลุ่มทิสโก้
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และเนื่องในโอกาสที่ทิสโก้ฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความส่าเร็จในปี 2562 นี้ ทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการ “Friends for Life”
โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า เพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ
จ่านวน 5 แห่ง เป็นที่น่ายินดีที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของโครงการ ทิสโก้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ทั้งหมดถึง 119 ล้านบาท
ซึ่งเงินจ่านวนนี้ได้ถูกส่งมอบแก่โรงพยาบาลโดยตรง เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลรักษาพนักงานและเครื่องมือแพทย์
และสนับสนุนการปรับปรุงสิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล กิจกรรมการกุศลนี้เป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์
ของทิสโก้ในฐานะสถาบันทางการเงินที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย
จากการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทิสโก้ได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability
Investment -THSI) ประจ่าปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สาม และได้รับการประกาศเป็นกลุ่มหลักทรัพย์
ESG 100 ประจ่าปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปี ที่ 5 ทั้งนี้ ทิ สโก้มุ่ งมั่นการด่าเนิ นธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุ กด้าน ทั้ งสิ่งแวดล้ อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) สอดคล้องไปกับหลั กธรรมาภิบาล เพื่ อความโปร่งใสและจรรยาบรรณที่ ดีในการท่ าธุ รกิ จ นโยบาย
การคุ้มครองผู้บริโภคได้น่ามาใช้อย่างต่อเนื่องในทุกเครือข่าย ผ่านแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่ างเท่ าเที ยม และการคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ซึ่งเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ การบริ หารจั ดการด้านการให้ บริ การแก่ ลูกค้ า
อย่างเป็นธรรม
เริ่มต้นสู่ปี 2563 ท่ามกลางภาวะที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากล่าบากในการด่าเนินธุรกิจจากหลากหลายปัจจัย
ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก อาทิ หนี้ ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ภาวะภัยแล้ง
อีกทั้งการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภค การลงทุนและการค้า โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
ซึ่ ง เป็ นรายได้ หลั กของประเทศ ทิ สโก้ ยั งคงยึ ดมั่ นในปรั ช ญาของการท่ าธุ รกิ จอย่ า งรั บผิ ดชอบ รอบคอบและระมั ด ระวั ง
เพื่อเป้าหมายในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนอย่างยาวนาน และ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานในความทุ่มเทและตั้งใจท่างาน ที่อยู่เบื้องหลังความส่าเร็จและช่วยท่าให้ทิสโก้เติบโตและ
ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ตลอด 50 ปี เราเชื่อว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทิสโก้จะสามารถเอาชนะความท้าทาย
และเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินต่อลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กลุ ่ม ทิส โก้ไ ด้ด ำเนิน กำรปรับ โครงสร้ำ งกำรถือ หุ ้น โดยมีบ ริษ ัท โฮลดิ ้ง เป็น บริษ ัท ใหญ่ข องกลุ ่ม โดยหลัง จำก
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2551 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
(“ธนำคำร” หรือ “ธนำคำรทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัดกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินกับธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทมหำชนที่ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง
และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนำคำรทิสโก้
ปัจจุบัน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และ
ไม่มีกำรประกอบธุรกิจอื่นใด โดยมีธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแกนของกลุ่ม ให้บริกำรทำงกำรเงินในหลำกหลำย
รูปแบบทัง้ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจตลำดทุน
1.1

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Value) และกลยุทธ์ขององค์กร

เพื่ อ เป็ น กำรก ำหนดทิ ศ ทำงและเป้ ำ หมำยที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของทั้ ง กลุ่ ม ทิ ส โก้ กลุ่ ม ทิ ส โก้ ก ำหนดให้ มี
กำรวำงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่ำ (Value) ขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์เป็น
ตัวกำหนดภำพควำมมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องกำรจะบรรลุพันธกิจเป็นกำรกำหนดภำรกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือใน
กำรดำเนินธุรกิจ คุณค่ำหลัก คือ หลักกำรร่วมกันที่ผู้บริหำรและพนักงำนจะนำมำใช้ในกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “สร้ำงโอกำสให้ชีวิต”
พันธกิจขององค์กร คือ “ทิสโก้เป็นองค์กรแห่งกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ที่มุ่งเน้นกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์กำรเงินอันมี
คุ ณ ค่ ำ ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ ด้ ว ยควำมเชี่ ย วชำญอย่ ำ งเป็ น ผู้ น ำและมื อ อำชี พ ทิ ส โก้ มุ่ งมั่ น ที่ จ ะขยำยบริ ก ำรให้ ค รอบคลุ ม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกพื้นที่ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์กำรเงินใหม่ๆ และกำรให้คำแนะนำที่
สรรค์สร้ำงโอกำสทำงกำรเงินของลูกค้ำในทุกช่วงของชี วิต กำรพัฒนำบุ คลำกรอย่ำงต่อเนื่ องและกำรลงทุ นในเทคโนโลยี
ชั้ นน ำคื อหั วใจของบริ กำรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพและเชื่ อถื อ ได้ ของเรำ ทิ สโก้ ยั งยึ ดมั่ นในวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ซื่ อ สั ตย์ ยุ ติ ธรรม
และโปร่งใส เพื่อสร้ำงสรรค์คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนเพื่อลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคม”
ค่ ำนิ ยมขององค์ กร กลุ่ มทิ สโก้ มี ค่ ำนิ ยมองค์ ก รซึ่ งถื อเป็ นหั วใจสำคั ญของกำรให้ บริ กำรแก่ ลูกค้ ำ และเป็ นคุ ณค่ ำ
ที่ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง แก่ พ นั ก งำนทุ ก คน เพื่ อ พั ฒ นำไปสู่ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและเป็ น แม่ บ ทในกำรสร้ ำ งทั ศ นคติ ข องกำรท ำงำน
อย่ำงมืออำชีพ ค่ำนิยมที่กลุ่มทิสโก้ให้ควำมสำคัญ ได้แก่
1) ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ ใ จมุ่ ง บริ ก ำรลู ก ค้ ำ เป็ น หลั ก สำมำรถเสนอแนวคิ ด และพั ฒ นำวิ ธี ก ำรที่ เ หมำะสม
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำ

2) เชี่ยวชาญอย่างผู้นา

บุคลำกรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้มีขีดควำมสำมำรถและ
ทั ก ษะที่ โ ดดเด่ น สะท้ อ นควำมเป็ น ผู้ น ำในด้ ำ นคุ ณ ภำพบริ ก ำรเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ได้ รั บ
ควำมพึงพอใจสูงสุด
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3) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

บุ ค ลำกรของทิ ส โก้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ ำ งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่ น ในมำตรฐำนสู ง สุ ด
ของจรรยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ

4) ความคิดสร้างสรรค์

ควำมเชี่ยวชำญของทิสโก้ไม่ได้มำจำกควำมรู้จริง ประสบกำรณ์และควำมชำนำญเท่ำนั้น
แต่ยังผสมผสำนในส่วนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพรำะเรำเชื่อว่ำคำแนะนำต่ำงๆ ที่มอบให้แก่
ลูกค้ำ ต้องมีทั้งควำมถูกต้อง ควำมหลำกหลำย และควำมสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมอง
และสร้ำงทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเงินได้

5) สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ

สำนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยกำรมอบบริกำรที่ดีที่สุด เพิ่มคุณค่ำในกำรบริกำร ด้วยควำมรู้
ควำมชำนำญในวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำนที่น่ำเชื่อถือและเป็นที่ไว้วำงใจ เน้นควำมพึงพอใจ
และควำมสำเร็จของลูกค้ำเป็นมำตรฐำนในกำรประเมินผลงำน

6) การให้คาแนะนา

บุคลำกรของทิสโก้ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเงิ น มีควำมปรำรถนำที่จะแนะนำ วำงแผน
จั ด กำร ด้ ำ นกำรเงิ น ให้ กั บ ผู้ อื่ น อย่ ำ งดี ที่ สุ ด ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ที่ เ ป็ น กั น เองและเปิ ด กว้ ำ ง
ทำให้ สำมำรถรั บรู้ และเข้ ำใจถึ งควำมต้องกำรที่แท้ จริ งของลูกค้ ำเพื่อช่วยให้ ลูกค้ำบรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินอย่ำงแท้จริง

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ (Strategic Plan)
ในกำรจั ด ท ำแผนธุ ร กิ จ ส ำหรั บ ระยะเวลำ 3 ปี ข้ ำ งหน้ ำ กลุ่ ม ทิ สโก้ พิ จ ำรณำถึ ง สภำพแวดล้ อ มทำงธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
ภำวะเศรษฐกิ จ กฎหมำย และนโยบำยภำครั ฐ นอกจำกนี้ ยั งพิ จำรณำถึ งปั จจัยภำยในอื่ นๆ เช่ น จุดแข็ ง จุ ดอ่อน โอกำส
ควำมเสี่ยง ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ (Critical Success Factor) และประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่ต้องเร่งปฏิบัติ (Priority Issue) โดย
ผู้บริหำรจะนำปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำว มำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดแนวทำงขององค์กร (Corporate Theme) ในแต่ละปี และ
จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy Map) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรในกำรนำกลยุทธ์มำใช้ปฏิบัติ
กลุ่มทิสโก้ได้นำเอำเทคนิค Balanced Scorecard มำใช้ในกำรสร้ำงควำมสมดุลของกลยุทธ์ใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนลูกค้ำ
ด้ำนกระบวนกำรทำงำนภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้ โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละ
สำยธุรกิจ อันจะเชื่อมโยงกับระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่กำหนดผลตอบแทนของพนักงำนตำม
ผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรติดตำมผลงำนอย่ำงสม่ำเสมอ (Performance Dashboard)
การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์องค์กร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมวิสัยทัศน์และภำรกิจที่วำงไว้นั้น ธนำคำรทิสโก้ มีกำรกำหนด
แผนกลยุทธ์องค์กรในปี 2562 โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น ดังต่อไปนี้
 ขยำยกำรให้บริกำรสินเชื่อไปยังภูมิภำคต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับควำมต้องกำรสินเชื่อจำนำทะเบียน
ที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
 พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สอดรับกับแนวโน้มประชำกรที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุและกลุ่มลูกค้ำที่เข้ำสู่วัยเกษียณอำยุ
และขยำยฐำนลูกค้ำเงินฝำกและธนบดีธนกิจในกลุ่มที่มีระดับรำยได้ปำนกลำงขึ้นไป กลุ่มทิสโก้สำมำรถขยำยฐำนเงิน
ฝำกเพิ่มขึ้นกว่ำร้อยละ 11.5
 ธนำคำรมุ่งเน้นกำรให้ บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน และวำงแผนทำงกำรเงิน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และสุขภำพจำกหลำกหลำยบริษัท (Open-Architecture) ตลอดจนมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้จัดกำรธนบดี เพื่อให้บริกำรวำงแผนกำรเงิน กำรลงทุน กำรจัดกำรสินทรัพย์แก่ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้
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ในปี 2562 ธนำคำรให้บริกำรนำยหน้ำขำยผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของ บลจ. ชั้นนำกว่ำ 12 บลจ. และมีผู้จัดกำรธนบดีที่
ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชำชีพผู้ช่วยนักวำงแผนกำรเงิน และนักวำงแผนกำรเงิน (AFPT/CFP) จำนวน 65 คน ในด้ำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ธนำคำรได้นำเสนอบริกำรที่ปรึกษำด้ำนประกันสุขภำพ (Health Protection Advisory) โดย
คัดสรรประกันสุขภำพจำกบริษัทประกันชั้นนำที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนประกันสุขภำพ ให้คำแนะนำและเปรียบเทียบ
ควำมคุ้มค่ำของแผนประกันสุขภำพที่เหมำะสมกับลูกค้ำ ตลอดจนบริกำรหลังกำรขำยให้กับลูกค้ำอย่ำงครบวงจรรักษำ
และขยำยธุ รกิ จจำกฐำนลู กค้ ำในปั จจุ บั นด้ วยกำรน ำเสนอบริ กำรด้ ำนกำรเงิ นที่ ตอบโจทย์ ควำมต้ องกำรและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ รวมถึงกำร
แนะนำลูกค้ำระหว่ำงสำยธุรกิจเพื่อนำเสนอบริกำรที่ตอบสนองรูปแบบกำรใช้ชีวิต (Lifestyle) และควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำย
 เสำะหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อช่วยขยำยฐำนลูกค้ำและเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำร โดยธนำคำรทิสโก้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกฟอร์ดและมำสด้ำซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำให้ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ำของฟอร์ดและมำสด้ำ
 วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรทำงดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
และรองรับกำรขยำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนแพลตฟอร์มใหม่
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ในปี 2559 ธนำคำรทิ ส โก้ จ ำกั ด (มหำชน) ได้ ล งนำมในสั ญ ญำซื้ อ ขำยธุ ร กิ จ ลู ก ค้ ำ รำยย่ อ ยของธนำคำร
สแตนดำร์ ด ชำร์ เ ตอร์ ด (ไทย) จ ำกั ด (มหำชน) และได้ ด ำเนิ น กำรรั บ โอนธุ ร กิ จ ลู ก ค้ ำ รำยย่ อ ยจำกธนำคำร
สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ทั้งนี้ธุร กิจลูกค้ำรำยย่อยครอบคลุม
ถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรำยย่อย บริกำรธนบดีธนกิจ (Wealth Management) บริกำร
นำยหน้ำประกันภัย (Bancassurance) เงินฝำกรำยย่อย รวมทั้งสำขำธนำคำรจำนวน 4 สำขำ รับโอนโดยธนำคำรทิสโก้
จำกัด (มหำชน)
 ในปี 2561 ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ธนำคำร ซิตี้แบงก์
เอ็น. เอ. สำขำกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรโอนขำยลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เสร็จสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มี
กำรประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้น กำรประกอบธุรกิจจึงแบ่งตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งสำมำรถแบ่งตำม
ประเภทธุรกิจหลักได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจตลำดทุน โดยให้บริกำรทำงกำรเงินใน
รูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนบริษัทในกลุ่ม เพื่อที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนกำรเงินให้แก่ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร ทั้งนี้
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังนี้

นอกจำกนี้ ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) บริษัทแกนของกลุ่มทิสโก้ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำยแล้ว โดยบริษัททั้งหมดไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำรถือหุ้นดังกล่ำวจัดเป็นเงินลงทุนทั่วไป
รำยละเอียดเพิ่มเติมปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนำคำรถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วของนิติบุคคลนั้น
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดย
ให้บริการทางการเงินผ่านสานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
โครงสร้างรายได้
สาหรับปี 2562 รายได้รวมของธนาคารประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 78.7 และรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิร้อยละ 21.3 ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ที่สุดของรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ
111.9 โครงสร้างรายได้ของธนาคาร มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2562
จานวน
ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รวมรายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - สุทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2.1

8,047
572
7,945
160
16,725
4,964
11,761
2,822
81
2,741
444
14,946

53.8
3.8
53.2
1.1
111.9
33.2
78.7
18.9
0.5
18.3
3.0
100.0

ปี 2561
จานวน
8,082
696
7,812
147
16,737
(4,943)
11,794
3,219
(93)
3,126
1,003
15,923

ปี 2560
ร้อยละ
50.8
4.4
49.1
0.9
105.1
(31.0)
74.1
20.2
(0.6)
19.6
6.3
100.0

จานวน
6,527
574
8,286
144
15,531
(4,683)
10,848
3,271
(111)
3,160
608
14,616

ร้อยละ
44.7
3.9
56.7
1.0
106.3
(32.0)
74.2
22.4
(0.8)
21.6
4.2
100.0

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารทิสโก้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย
บริการ 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 1) สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2) สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3) สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและ
บริการธนาคาร
1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)
สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้า SME โดยให้บริการสินเชื่อรายย่อย
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการประกันชีวิตและประกันภัย บริการประเภทต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)
บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยแบ่งประเภทสินเชื่อรายย่อยตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ดังนี้

7

ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 สินเชือ่ เช่าซือ้
สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นการให้บริการกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องวางเงินดาวน์เป็นสัดส่วนร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินตามที่ธนาคาร และ/หรือบริษัทกาหนด และผ่อนชาระค่างวดเป็นจานวนเท่าๆ กันตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ โดยใน
ระหว่างการผ่อนชาระธนาคาร และ/หรือบริษัทยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายจนกว่าผู้เช่าซื้อจะผ่อนชาระเงินกู้
ครบถ้วน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1-8 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราตลาด ณ วันที่ทาสัญญา ธนาคาร
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสาหรับรถยนต์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า และรถจักรยานยนต์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่ง รถยนต์เอนกประสงค์
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ อันได้แก่ รถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง รถขุด รถตัก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบการธุรกิจ เช่น แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิทัล เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องมือแพทย์ และเครื่องจักรก่อสร้าง เป็นต้น
ปี 2562 ธนาคารให้สินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดร้อยละ 43.2 มาสด้าร้อยละ 20.1 และยี่ห้ออื่นๆ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
36.7 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมด และมีสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์ใช้แล้วเฉลี่ย
ร้อยละ 91 ต่อ 9 ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ ต่อไป เนื่องจาก ความต้องการสินเชื่อประเภทนี้ยังคงมีอยู่สูง
โดยมุ่ง เน้นการพั ฒ นาคุณ ภาพการให้บ ริการ นาเสนอบริการที่ หลากหลาย ตลอดจนการควบคุมคุณ ภาพสิ นเชื่อ อย่างมี
ประสิทธิผลมากกว่าที่จะเน้นการแข่งขันด้านราคา
 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคตามความต้ อ งการของตลาด โดยมุ่ ง เน้ น สิ น เชื่ อ ที่ มี อั ต ราผลตอบแทนหลั ง ปรั บ
ค่าความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) ที่ยอมรับได้ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก
คือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่ออเนกประสงค์
 สินเชื่อเพื่อการเคหะ
ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และรีไฟแนนซ์ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระตั้งแต่
3 - 30 ปี และมีหลักประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวตามภาวะตลาด หรือแบบผสมที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ในช่วง 1 - 3 ปีแรกของการกู้ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อการเสริม
สภาพคล่องทางการเงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยมี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคา
ประเมิน สามารถผ่อนชาระได้นานสูงสุด 15 ปี
ในปี 2562 ธนาคารมุ่ ง เน้ น ท าการตลาดผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งการรั บ รู้
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านมอร์เกจเซฟเวอร์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษสามารถให้ลูกค้าชาระคืนเงินกู้ในจานวนที่สูงกว่าค่างวดเพื่อ
ลดดอกเบี้ยจ่าย และสามารถถอนเงินส่วนที่ชาระเกินกว่าค่างวดออกมาใช้ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่จาเป็นต้องยื่น
เรื่องขออนุมัติสินเชื่อใหม่กับธนาคาร นอกจากนี้ลูกค้าสามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามสถานะทางการเงินของ
ลูกค้าที่หลากหลายได้อีกด้วย
 สินเชื่ออเนกประสงค์
เป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลและนิติบุคคลทั่ วไปที่มีเล่มทะเบียน ครอบคลุม รถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์
ปลอดภาระ ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวงเงินสินเชื่อระยะสั้น
โดยลู กค้าสามารถเลื อกผ่อ นชาระได้ นานถึ ง 72 เดือน และสามารถปิ ดบัญชี ได้ก่อ นกาหนดโดยไม่ ต้องโอนเล่มทะเบีย น
ในปี 2562 ธนาคารได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความหลากหลายของประเภทยานยนต์ที่
เป็นหลักประกัน และเพิ่มบริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้า SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึน้ อีกทั้ง
ยังตอบโจทย์เรื่องความสะดวกรวดเร็วในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการวงเงินฉุกเฉินอีกด้วย
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1.2 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Lending)
บริ ก ารสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นหลัก อาทิ สินเชื่อเพื่ อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเช่าซื้อทรัพย์สิน
เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องจักร เครื่องมือทางการแพทย์ และสินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบมีบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้าประกันที่เป็นวงเงินช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น
สาหรับปี 2562 ธนาคารทิสโก้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ในโครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในโครงการ
Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) เพื่อให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
1.3 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารทิสโก้ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
หรือ “สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” โดยให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัยทั้งใน
ส่วนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยให้บริการประกันภัยประเภทต่าง ๆ แก่ลูกค้า ธนาคารความมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และความต้องการของลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้บริษัทประกันที่มี
ความแข็ ง แกร่ งเข้ าร่ ว มเป็ น พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ ด้ ว ยรู ป แบบการให้ บ ริ การขายผลิ ต ภั ณฑ์ ประกั นจากหลากหลายบริ ษั ท
(Open Architecture) ทาให้ธนาคารสามารถคัดสรร และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าสาหรับลูกค้า ปัจจุบัน ธนาคารมีพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ซึ่งเป็น
บริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง ทั้งนี้ จากการมีพันธมิตรที่หลากหลายจึงเป็นจุดแข็งที่ทาให้
ธนาคารสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญได้อย่างแท้จริง โดยมีผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันวินาศภัย
ผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
ธนาคารมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารเป็ น ตั ว แทนขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น จากหลากหลายสถาบั น
(Open Architecture) อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความต้องการ อายุ และรูปแบบการดาเนินชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็น
หลัก ในปี 2562 ธนาคารได้ขยายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และประกันชีวิตไปยังกลุ่มลูกค้า ธนบดี (Wealth) ธนาคารได้ต่อยอด
บริการที่ปรึกษาการลงทุนสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ “TISCO Health Protection Advisory” เพื่อดูแลความมั่นคงทางการ
เงินให้ลูกค้า ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดสรรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนา ที่มีความเชี่ยวชาญ และมุ่งเน้น
ด้านประกันสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับคาแนะนาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า
รวมทั้งให้บริการหลังการขายในการดูแลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ธนาคารยังได้ทาหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัยให้กับพันธมิตรผู้ผลิตรถฟอร์ด ภายใต้ชื่อโครงการประกันภัยฟอร์ด
เอนชัวร์ “Ford Ensure” และพันธมิตรผู้ผลิตรถมาสด้ า ภายใต้ชื่อโครงการ มาสด้าพรีเมี่ยมอินชัวรันส์ “Mazda Premium
Insurance” นอกจากนี้ ธนาคารยังคงดาเนินโครงการมอบเงินรายได้บางส่วนจากการขายประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ให้แก่
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้า ยแรงที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบัน
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2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)
สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการจัดหาเงินทุนแก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้
2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)
บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่
เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริการหลักเป็นการให้สินเชื่อเพื่อนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้าน
การพาณิชย์ต่างๆ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้าประกัน อาวัล การให้คาปรึกษาด้านการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้
ฯลฯ โดยแบ่งประเภทของบริการออกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้
 สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน
สิ นเชื่ อเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนเป็ นสิ นเชื่ อเพื่ อเสริ มสภาพคล่ องและบริ หารกระแสเงิ นสดส าหรั บธุ รกิ จต่ างๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น การให้สินเชื่อเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย การขาย
ชาระคืนเจ้าหนี้การค้าระยะสั้น เป็นต้น สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้และชาระคืนได้ภายในวงเงินที่กาหนด
ตลอดระยะเวลาการกู้ ส่วนใหญ่มีการกาหนดอายุวงเงิน ไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการทบทวนวงเงินเป็นประจาทุกปี
 สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาวเป็นสินเชื่อที่ให้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่มีวัตถุประสงค์
การใช้เงินกู้ชัดเจน โดยมีลักษณะโครงการที่เป็นฐานรายได้ของลูกค้าและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้ สินเชื่อ
โครงการและสิ นเชื่ อระยะยาวส่วนใหญ่ เป็ นสิ นเชื่อที่ มี ก าหนดการช าระคื น เงิ นไว้ชั ดเจน ให้ สอดคล้ องกั บก าหนดเวลาและ
ความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการลูกค้า ทั้งนี้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในรูปแบบต่างๆ ทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะ
สินเชื่อโครงการและสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงงาน สินเชื่อเพื่อการขยายสถานประกอบการหรือขยายธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด สินเชื่อเพื่องานรับเหมาก่อสร้างระบบงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรื อ
งานประมูลขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า และสินเชื่อเพื่อซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อื่น
นอกจากสินเชื่อ 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ธนาคารทิสโก้ยังให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะการ
กู้ยืมแบบอื่น เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากหรือสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะสั้นถึงปานกลาง ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง (Marketable Asset) เป็นหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะปานกลางถึงระยะยาวที่มี
สินทรัพย์ที่ผู้กู้ซื้อเพื่อการลงทุนเป็นหลักประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและกาหนดการ
ชาระคืนตามความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์นั้น (Operating Asset)
 บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน
ธนาคารทิสโก้ให้บริการออกหนังสือค้าประกันและอาวัลตั๋วเงิน สาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานบางประเภทที่
จาเป็นต้องมีการวางหนังสือค้าประกันให้กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างต่างๆ เช่น การยื่นประมูลงานต่างๆ จนถึง การค้าประกันผลงาน
ก่อสร้าง หรื อการออกหนั งสือค้าประกันการสั่ งซื้อให้กั บผู้ผลิต เช่ น การซื้ อวัตถุดิบเป็นจานวนมาก ทั้งนี้เงื่ อนไขของหนั งสื อ
ค้าประกันสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้รับผลประโยชน์ได้
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 บริการให้คาปรึกษา และบริการอื่นๆ ด้านเงินกู้
ธนาคารทิสโก้ให้คาปรึกษาและบริการอื่นด้านเงินกู้ที่ครบวงจร เช่น การให้คาปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน และ
การปรับโครงสร้างหนี้ (Loan Restructuring) การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Arranger) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility
Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent) เป็นต้น
3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและบริการธนาคาร (Wealth & Banking Services)
ธนาคารให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนชั้นนา “Top Advisory House” ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการออมและการลงทุนทั้งบริการธนาคาร
หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่หลากหลายไว้ในที่เดียว ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth) โดยมีบุคคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ลงทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประกัน อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยรูปแบบการให้บริการขายผลิ ตภัณฑ์
กองทุนรวมและประกันจากหลากหลายบริษัท (Open Architecture) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 12
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนาในเมืองไทยซึ่งรวมถึงบลจ. ทิสโก้ และบริษัทประกันขนาดใหญ่ 8 แห่ง พร้อมทั้ง
ให้บริการคัดสรร แนะนา ให้กับลูกค้ าของทิสโก้ เวลธ์ โดยให้บริการลูกค้าในจุดเดียวแบบ "One Stop Service" ณ สาขา
ธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ
ทิสโก้ เวลธ์มุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าบุคคล เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ การยกระดับศักยภาพ
การให้บริการของบุคคลากร รวมถึงพัฒนาบริการทางดิจิทัล สาหรับปี 2562 ทิสโก้ เวลธ์ยังมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการเป็นที่
ปรึกษาการลงทุนที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (TISCO Economic Strategy
Unit) ได้จัดทารายงานบทวิเคราะห์ TISCO Investment Portfolio Strategy เจาะลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและแนะนากลยุทธ์
การจัดพอร์ตสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ทิสโก้ เวลธ์ยังได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับพัฒนาบุคลากรไปสู่การเป็น Certified Financial Planner (CFP) ต่อไป สายงานกลุ่มลูกค้า
ธนบดีและบริการธนาคารให้บริการ 6 ประเภทดังนี้
3.1 บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ (Private Banking)
มุ่งเน้นการให้คาปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริการแก่ลูกค้าบุคคล
ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยทีมงานที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความสามารถด้านการลงทุนโดยเฉพาะ นอกจากนี้
เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ธนาคารจึงได้จัดสัมมนาความรู้เรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทุนของทิสโก้ (TISCO Investment Guru)
3.2 บริการเงินฝากรายย่อย (Retail Deposit)
ธนาคารให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ รวมถึงการบริการด้านการเงินที่ ในปี ที่ผ่านมา ธนาคารทิสโก้ได้ขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการออมเงินสาหรับลูกค้ารายย่อย ที่ให้
ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.00 และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน มีความคล่องตัวสูง สามารถฝาก ถอน และโอนเงินได้ไม่จากัดจานวน
ครั้ง และสามารถทารายการผ่านแอปพลิเคชัน TISCO Mobile Banking ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO
My Savings นี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมีอัตราการเติบโตของจานวนบัญชีและยอดเงินฝากสูงสุดในกลุ่ม
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารทิสโก้
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3.3 บริการนายหน้าผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ธนาคารให้คาปรึก ษาและซื้อขายผลิ ตภัณฑ์กองทุนรวมผ่านรูปแบบการให้ บริการขายผลิตภั ณฑ์กองทุนรวมจาก
หลากหลายบริษัท (Open Architecture) โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนกับกองทุนจาก 12 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
(บลจ.) รวมถึง บริการคัดสรร แนะนา และซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมกว่า 500 กองทุนจากหลากหลายบลจ. นอกจากนี้
ธนาคารให้ บ ริ ก ารทั้ ง บทวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่ ส ม่ า เสมอและ
เสนอทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอบริการจัดทาแผนการลงทุนให้กับลูกค้า
3.4 บริหารเงิน (Treasury)
หน่วยงานการบริหารเงินเป็นส่วนงานหนึ่งของธนาคาร ทาหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารซึ่งครอบคลุม
การจั ด หาเงิ น ทุ น จากสถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตราสารหนี้ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ
ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้กลยุทธ์และนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมถึงการจัดสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับตราสารหนี้ธนาคารมี การลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นโยบายการลงทุน
ของธนาคาร จะเน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาเหมาะสม โดยเป็นการลงทุนเพื่อเงินปัน
ผลและกาไรจากส่วนต่างของราคา
3.5 บริการธุรกิจจัดการการเงิน (Cash Management Services)
ธุรกิจบริการจัดการการเงิน ดาเนินการโดยธนาคารทิสโก้ คือ บริการในด้านการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายสาหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของ
ธุรกิจ ประกอบด้วย การบริการ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริการรับเงิน (TISCO Collection) กลุ่มบริการด้านการจ่ายเงิน (TISCO
Payment) กลุ่มบริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (TISCO Liquidity Management) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (TISCO E-Cash Management) เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้าสาหรับทาธุรกรรมและเรียกดูข้อมูลต่างๆ
3.6 บริการคัสโตเดียน
ธุรกิจการให้บริการคัสโตเดียน ประกอบด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและหลักทรัพย์ ชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในทรัพย์สินของลูกค้า อันได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล ตลอดจนการรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้กับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
 ลักษณะตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจานวนทั้งสิ้น 30 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยจานวน 19 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก และสาขาธนาคารต่างประเทศจานวน 11 แห่ง ณ สิ้นปี 2562
ธนาคารทิสโก้มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 11 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.6 เงินฝากร้อยละ 1.7 และเงินให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 1.9 ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทยจานวน 19 ธนาคาร มีจานวน
12,043,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ร้อยละ 2.1 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 6.01 สาหรับเงินให้สินเชื่อหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของธนาคารทิสโก้ ณ สิ้นปี 2562 มีจานวน 228,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ร้อยละ 1.4
ขณะที่ยอดคงค้างของเงินรับฝากมีจานวน 13,191,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 โดย ณ สิ้นปี
2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ลดลงจากร้อยละ 0.93 มาอยู่ที่ ร้อยละ
0.86 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Repo-1 วัน) 2 ครั้งในปี 2562 จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ
1.25 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
ธนาคาร

สินทรัพย์

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

เงินฝาก

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้สุทธิ

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

1. ธ.กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

3,123,361

17.0

2,316,035

17.6

1,832,828

15.2

2. ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2,952,447

16.1

2,156,489

16.3

1,995,248

16.6

3. ธ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)

2,908,358

15.8

2,158,460

16.4

1,879,541

15.6

4. ธ.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

2,724,055

14.8

2,065,669

15.7

1,826,520

15.2

5. ธ.กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

2,234,725

12.2

1,558,780

11.8

1,610,374

13.4

6. ธ.ทหารไทย จากัด (มหาชน)

1,045,343

5.7

663,559

5.0

646,194

5.4

7. ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน)

999,575

5.4

734,561

5.6

693,929

5.8

8. ธ.ยูโอบี จากัด (มหาชน)

566,212

3.1

456,411

3.5

404,342

3.4

9. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

385,109

2.1

199,132

1.5

222,002

1.8

10. ธ.เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

299,216

1.6

172,661

1.3

230,062

1.9

11. ธ.ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

285,288

1.6

218,433

1.7

228,084

1.9

12. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

230,548

1.3

165,018

1.3

151,569

1.3

13. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

215,797

1.2

129,823

1.0

110,246

0.9

14. ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

142,378

0.8

61,908

0.5

27,653

0.2

15. ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

81,785

0.4

19,133

0.1

52,014

0.4

16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)

69,996

0.4

47,088

0.4

46,462

0.4

17. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)

56,635

0.3

47,325

0.4

48,204

0.4

18. ธนาคาร เอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)

32,175

0.2

7,372

0.1

17,889

0.1

25,555
18,378,558

0.1
100.0

13,237
13,191,094

0.1
100.0

19,917
12,043,078

0.2
100.0

19. ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย

 สภาพการแข่งขัน
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในปี 2562 มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลการบันทึก
กาไรจากเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์บางแห่งจากการขายเงินทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสุทธิตามการขยายตัวของสินเชื่ อ โดยมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin) คงที่ที่ร้อยละ 2.73 ตามการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง สินเชื่อรวม
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ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 2.00 จากสิ้นปี 2561 ขณะที่คุณภาพสินเชื่อ สัดส่วนยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.98 โดยได้รับแรงกดดันจากคุณภาพสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม สินเชื่อที่อยู่อาศัย
และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์มีเงินสารองอยู่ในระดับที่เพียงพอเพื่อรองรับความไม่แน่นอน
คุณภาพสินทรัพย์ และเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความท้าทายจากปัจจัยมหภาค ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่
ผันผวนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน กฎเกณฑ์การกากับดูแลของทางการที่เข้มงวดมากขึ้นจากการดาเนินนโยบายกากับ
ดูแลสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน แนวทางการกากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสาหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่จะมีผลบังคับใช้ใน
ปี 2563 เป็นปัจจัยที่กดกันต่อการขยายสินเชื่อและผลการดาเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ จากจานวนการทา
ธุรกรรมธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ธนาคารหลายแห่งได้ดาเนินนโยบายลดจานวนสาขาเพื่อ
ลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจ และได้ให้ความสาคัญกับการลงทุน พัฒนาและนาเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการ ตลอดจนดาเนินการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่มากขึ้นทั้งจากคู่แข่งที่เป็นสถาบัน
การเงินและผู้เล่นใหม่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ปีที่ผ่านนับเป็นปีที่มีการควบรวมและซื้อขายกิจการในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นหลายธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ ขยายตลาด และเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

2.3 การจัดหาผลิตภัณท์และบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
นอกจากเงินกองทุนของธนาคารแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ได้จากการระดมทุนจากเงินฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิ น เงิ นกู้ยืมทั้งที่เป็นเงินกู้ยื มระยะสั้น และเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
(หน่วย: ล้านบาท)

แหล่งเงินทุน
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินอื่น
รวมแหล่งเงินทุนจากหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมแหล่งเงินทุน

ปี 2562
218,470.07
3,831.93
18,680.00
13,003.30
253,985.29
31,303.00
285,288.30

ปี 2561
195,252.65
3,872.71
49,680.00
11,570.06
260,375.42
30,322.82
290,698.24

ปี 2560
181,536.19
3,852.91
63,601.70
10,359.62
259,350.42
28,924.87
288,275.29

การให้สนิ เชือ่
 นโยบายการให้สินเชื่อ
สินเชือ่ ธุรกิจ
ธนาคารมีนโยบายที่จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะ
พิจารณาถึงศั กยภาพของธุรกิจ โอกาส ความสามารถในการชาระคืนหนี้ และหลัก ประกั น ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่
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เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละราย ธนาคารจะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่มีความชานาญ มีความเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในกรณีที่ ธนาคารต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ ธนาคารจะทาการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างทั่วถึง
นโยบายหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยธนาคารมีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่
ใช้ในการรักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้อยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็
ตาม ธนาคารอาจพิจารณาให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับ ผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นรายๆ ไป ในการประเมินมูลค่า
หลักประกัน ธนาคารได้กาหนดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันโดยผู้ประเมินราคาอิสระหรือหน่วยประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น ของธนาคารก่ อ นการเบิ ก ใช้ ว งเงิ น กู้ รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนราคาประเมิ น อย่ า งสม่ าเสม อ โดยกลุ่ ม มี
คณะอนุกรรมการประเมินราคาหลักประกันทาหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมัติการประเมินราคาหลักประกันโดยผู้ประเมินราคา
ภายในและผู้ ประเมิ นราคาอิสระ ตามนโยบายของกลุ่ มที่ ได้ว างไว้ ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ง ประเทศไทยและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการให้สินเชื่อลูกค้าแต่ละราย ธนาคารมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า ที่ชัดเจนรัดกุม
เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงาน
อิสระทาหน้าที่สอบทานและดูแลกระบวนการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
การกาหนดระยะเวลาชาระคืนสูงสุดของลูกหนี้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับนโยบายการ
กาหนดราคา ธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา โดยจะกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามภาวะตลาดและระดับ
ความเสี่ยงของผู้กู้ ตลอดจนพิจารณาถึงต้นทุนเงินทุนของธนาคาร
สินเชื่อรายย่อย
สาหรั บสิน เชื่อ เช่า ซื้อซึ่ง เป็น ธุรกิ จส่ว นใหญ่ ในกลุ่มสิ นเชื่ อรายย่อย ธนาคารมีนโยบายที่จ ะขยายสิน เชื่อ ในเชิงรุ ก
โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง ธนาคารมีนโยบายในการวางมาตรฐานการ
ให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยอื่นอย่างเป็นระบบโดยการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูล
ภายในของธนาคาร ระบบดังกล่าวช่วยควบคุมมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและร่นระยะเวลา
การอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ธนาคารมีการพิจารณาการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สามารถขยายสินเชื่อได้มากตาม
เป้าหมายการเติบโตในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารยังคงมีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และธนาคารไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคา แต่ใช้การเพิ่มคุณภาพ การให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์
ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน สาหรับนโยบายด้านหลักประกัน ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อต้องมีตลาดรองที่เพียงพอ และ
มีการทาประกันภัยอย่างเหมาะสม
สาหรับสินเชื่อเพื่อการเคหะ ธนาคารทิสโก้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน ทั้งนี้ใน
รายละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหลักประกัน ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น และสินเชื่อที่ไม่มี
หลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงของการผิดนัดชาระหนี้ที่สูงขึ้น
 การอนุมัติวงเงินและอานาจการอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารมอบหมายอานาจการอนุมัติสินเชื่อให้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee)
เป็นผู้ดูแล ภายใต้นโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
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นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกาหนดวงเงินและมอบอานาจการอนุมัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเชื่อธุรกิจทุก
รายการจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้มีขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจที่
มีขนาดใหญ่มากจะต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากคณะกรรมการบริหาร
สาหรับสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากวงเงินสินเชื่อมีขนาดเล็ก ธนาคารจึงมีการกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและมอบอานาจ
การอนุมัติวงเงินแต่ละระดับให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ นาไปปฏิบัติภายใต้นโยบายอนุมัติสินเชื่อโดยรวมที่
กาหนด สินเชื่อรายย่อยที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าระดับปกติเมื่อพิจารณาจากประเภทของสินเชื่อและวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีไป
สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารได้นาระบบการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เข้ามาใช้ร่วมเป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยระบบจะให้คะแนนลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้า ลักษณะของสินเชื่อ และ
เงื่อนไขของสินเชื่อที่ต้องการ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
จากสายงานต่างๆ เป็นผู้พิจารณากาหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และขั้นตอนโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit
Committee) และหัวหน้าสายควบคุมสินเชื่อ (Chief Credit Officer) เป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละรายการ
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loan Committee) ทาหน้าที่ดูแลติดตามการจัดการลูกหนี้ที่
มีปัญหา และพิจารณาตั้งสารอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสม
ธนาคารทิสโก้มีหน่วยงานพิจารณาคุณภาพสินเชื่อแยกออกจากหน่วยงานการตลาด เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและ
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการอนุมัติสินเชื่อ และมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อซึ่งขึ้นตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องและโปร่งใสของการให้สินเชื่อ
ธนาคารทิสโก้ได้นาระบบจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของสินเชื่อ (Credit Grading) มาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ทั้งสาหรับสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกฎการดารงเงินกองทุน ภายใต้วิธีการใช้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach – IRB) ทั้งนี้ผลที่จะได้รับในระยะยาว คือ
การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่แม่นยาและการใช้เงินกองทุนของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับการควบคุมความเสี่ยงด้านการกระจุ กตัวของสินเชื่อ ธนาคารกาหนดให้มีวงเงินความเสี่ยงสาหรับแต่ละกลุ่ม
สินเชื่อ (Concentration Limits) ที่กาหนดให้สามารถให้สินเชื่อต่อผู้กู้หรือกลุ่มผู้กู้ 1 รายได้ไม่เกินระดับที่กาหนดสาหรับสินเชื่อ
แต่ละประเภท และติดตามควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (Industry Limit) ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกับการกระจุกตัวของเงินลงทุนในตราสารทุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ธนาคารยัง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตามข้อกาหนดในการให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผู้อื่น
หรือก่อภาระผูกพันหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด (Single Lending Limit)
 การติดตามหนี้
ธนาคารกาหนดให้มีหลักเกณฑ์กระบวนการติดตามสินเชื่อคงค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการให้สินเชื่ออย่าง
สม่าเสมอ และติดตามหนี้ที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด สาหรับสินเชื่อธุรกิจ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ที่มีปัญหา (Problem
Loan Committee) จะได้รับรายงานการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีปัญหาทุกรายการ เพื่อพิจารณาสถานะของลูกหนี้และ
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กาหนดวิธีการติดตามเร่งรัดหนี้ การดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งสารองหนี้สูญ โดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้รายที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และ
การติดตามผลอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชือ่ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง
สาหรั บการติด ตามสิ นเชื่อ รายย่ อยนั้น ธนาคารจะปรับ ปรุ งนโยบายและกลยุท ธ์ใ นการบริ หารและติด ตามหนี้ใ ห้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศ
และระเบียบของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) อย่างเคร่งครัด โดยจัดแบ่งกระบวนการติดตามหนี้
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) งานติดตามหนี้ค้างชาระ 2) งานเร่งรัดหนี้สินและการติดตามยึดทรัพย์สิน และ 3) งานกฎหมายและ
บังคับคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ได้สูงสุด
 การปรับโครงสร้างหนี้
สาหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา เช่น ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ หรือความขัดข้องทางการเงินของลูกหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับคืนหนี้ให้ได้สูงสุด โดยหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ของ
กลุ่มสามารถทาได้ หลายวิธี ประกอบด้วย การผ่อนผันเงื่อนไขการชาระหนี้ในลักษณะต่างๆ การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อ
เป็นการชาระหนี้ การแปลงหนี้เป็นตราสารทางการเงินหรือการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้ เป็นต้น
การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ส ามารถท าได้ กั บ ลู ก หนี้ ทุ ก ประเภท ทั้ ง ที่ ผิ ด นั ด ช าระแล้ ว หรื อ ยั ง ไม่ ผิ ด นั ด ช าระก็ ต าม
โดยหน่วยงานที่ให้สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการคัดเลือกลูกหนี้ที่จะมีการปรับ
โครงสร้างหนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะทาการประเมินคุณภาพของลูกหนี้และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฐานะและ
การดาเนินงานของลูกหนี้ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับชาระหนี้คืน และพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับ
โครงสร้างหนี้
ในกรณีการปรับโครงสร้างหนี้สาหรับลูกหนี้ที่ ธนาคาร กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่ม
เข้าข่ายมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องให้สถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่ไม่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องกับธนาคารและลูกหนี้ เป็นผู้วิเคราะห์ฐานะและความสามารถในการชาระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้ งนี้
ธนาคารปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วทุกราย ทั้งในเรื่อง
การเปลี่ยนสถานะการจัดชั้น การคานวณส่วนสูญเสียและการกันสารอง
ความสามารถในการดารงเงินกองทุน
ธนาคารมีนโยบายดารงเงินกองทุนที่เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงของธนาคารในระยะยาว โดยคานึงถึงความอยู่รอด
ของธนาคารในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ และดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในอัตราที่ไม่ต่ากว่าที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารดารงเงินกองทุน เมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ เป็นอัตราส่วนกับ
สินทรัพย์เสี่ยง และภาระผูกพันไม่ต่ากว่าร้อยละ 11 โดยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 ของ
สินทรัพย์เสี่ยงและภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ธนาคารมีฐานเงินทุนที่มั่นคง และมีอัตราเงินกองทุนต่อสิน ทรัพย์เสี่ยงสูงเกินกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และเพียงพอที่จะรองรับมาตรการของทางการในการจัดชั้นหนี้และกฎเกณฑ์การตั้งสารองในอนาคต
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การบริหารสภาพคล่อง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและกาหนดทิศทางของโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สิน และโครงสร้างการระดมทุนโดยละเอียด รวมทั้งยังกาหนดวงเงินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่างๆ เพื่อเตือนและควบคุม
ถึงระดับความเสี่ยงจากตัวบ่งชี้ที่สาคัญ เช่น ปริมาณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) การดารงแหล่งที่มาของเงิน ให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ระดับความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินที่ครบกาหนด ระดับการกระจุกตัวของเงินฝาก
และระดับการถอนเงินในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังได้กาหนดแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ ( Liquidity
Contingency Plan) ซึ่งระบุระเบียบขั้นตอนปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
การบริหารสภาพคล่องในแต่ละวันอยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน
ตามประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละวันของธนาคาร ฝ่ายบริหารเงินจะรับผิดชอบดูแลให้สภาพคล่องของธนาคารเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม และให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
การจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งสารอง และการตัดจาหน่ายหนี้สูญ
ธนาคารให้นิยามความหมายของสินทรัพย์จัดชั้นแต่ละประเภท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องสินทรัพย์ที่
ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ ดังแสดงในงบการเงินงวดประจาปี 2562
โดยสรุปได้ดังนี้
(1) สินทรัพย์จัดชั้นสูญ หมายถึง สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะได้รับชาระหนี้แล้ว เช่น ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย
เป็นคนสาบสูญ ลูกหนี้เลิกกิจการ ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(2) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้ องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้ทั้งจานวน เช่น สิทธิ
เรียกร้องจากลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ
(3) สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกให้ชาระคืนไม่ได้ครบถ้วน เช่น ลูกหนี้ที่
ค้างชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ
(4) สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิ เรียกร้องที่มีปัญหาในการเรียกให้ชาระคืน หรือไม่
ก่อให้เกิดรายได้ตามปกติ เช่น ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วัน
ถึงกาหนดชาระ
(5) สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง สินทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องที่มีค่าเสื่อมถอยลง เช่น ลูกหนี้ที่ค้างชาระต้น
เงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันถึงกาหนดชาระ
(6) สินทรัพย์จัดชั้นปกติ หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่เข้าข่ายเป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ากว่ามาตรฐาน หรือ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
รายละเอียดการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารทิสโก้
แสดงในข้อ 14.3 ของส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ใหญ่ ของกลุ่ มทิ สโก้ มี การควบคุ มดู แลการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงใน
ภาพรวมภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม โดยการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้จะอยู่ ภายใต้นโยบาย
และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดยบริ ษั ท ใหญ่ ซึ่ ง ธนาคารได้ รั บและยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ตามเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้ งนี้ ตามแนวนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ มทิ สโก้ ธนาคารตระหนั กถึ งความส าคั ญของการบริ หาร
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
และนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดมี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื่ อสร้ างความตระหนั กถึงความเสี่ ยง ความรั บผิ ดชอบต่ อความเสี่ ยง และความสามารถในการบริ หาร
ความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการรักษามาตรฐานของหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่ยอมรับได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดของธนาคารได้ส่งผลต่อความสาเร็จและ
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสู งสุดโดยคานึงถึง
ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารในระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมที่สาคัญที่ธนาคารได้ยึดถือปฏิบัติเป็นการทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงองค์รวม
ของธนาคารตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้มีดังต่อไปนี้
(1) การบริหารความเสี่ยงอย่างรวมศูนย์
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐาน
ความเสี่ยงจะถูกรวมศูนย์อยู่ที่บริษทั โดยทาการรวบรวมข้อมูลฐานะความเสี่ยงจากกิจการต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้เพื่อทาการประเมิน
และกาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใน
การบริหารความเสี่ยง
(2) สายธุรกิจเป็นเจ้าของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การดูแลที่เป็นอิสระ
หน่วยธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม หน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่ในการกากับดูแลและสอบทาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
(3) การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนในทุกบริการหรือธุรกรรม โดยรูปแบบในการประเมิน
ความเสี่ยงเริ่มจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ชานาญการซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและสถิติ
ทั้งนี้จะพิจารณาให้เหมาะสมกั บประเภทและความซับซ้อนของธุรกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สาคัญ คือ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ และการจาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยง
ในปริมาณมากอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
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(4) การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนด้วยหน่วยวัดความเสี่ยงมาตรฐาน
เนื่องด้วยเงินกองทุนแสดงถึงระดับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นกลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายที่จะประเมินทุกปัจจัย
ความเสี่ยงไว้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน คือ เงินกองทุนความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการ Value at Risk (VaR) โดยค่าความเสี่ยง
ต่างๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้การกาหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของกลุ่มทิสโก้ กระบวนการประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนภายใน (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) ของกลุ่มทิสโก้ การกาหนดระดับเงินกองทุน
ความเสี่ยงนั้นมีความสาคัญในการสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย
นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ในการรวบรวมความเสี่ยงจากทุกระดับและทุกประเภทเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมฐานะความเสี่ยงของ
องค์กร และจาเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนและจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลทั้งในระดับองค์กรและหน่วยธุรกิจ
(5) การบริหารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk tolerance level) และการจัดสรรเงินกองทุน (Capital allocation)
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินกองทุนความเสี่ยงโดยรวมจะถูกควบคุมให้ไม่เกินกว่าเงินกองทุนที่มี
อยู่ของธนาคาร ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพซึ่งไม่ได้วัดเป็นเงินกองทุนโดยตรงจะถูกกาหนดโดยระดับ
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพทีย่ อมรับได้ เงินกองทุนความเสี่ยงจะเป็นการควบคุมและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับระดับเงินกองทุนที่ถูกจัดสรรให้กับทั้งระดับบริษัทและระดับหน่วยงานอย่างเหมาะสม
(6) ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยง และการบริหารผลงานที่คานึงถึงความเสี่ยง
หลักการที่สาคัญประการหนึ่งของกลุ่มทิสโก้คือการที่มีผลตอบแทนที่มีความเพียงพอสาหรับความเสี่ยงในระยะยาว
และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้น องค์ประกอบความเสี่ยงต่างๆ จะถูกนาเข้ามาใช้ในการวัดประสิทธิภาพทางธุรกิจโดย
มีเป้าหมายสาคัญในการเพิ่ มมูลค่าผลตอบแทนที่คานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น ความเสี่ยงในด้านต่างๆ จะถูกนาเข้ามา
ประกอบการพิจารณาการตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้ผลกาไรที่ทั่วถึง การขยายธุรกิจควรกระทาในส่วนงานที่ยังมี
อัตราผลตอบแทนต่อหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
(7) การบริหารพอร์ตความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง
การบริหารพอร์ตความเสี่ยงจะมีการกระทาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการกระจายความเสี่ ยงเป็นหลักการสาคัญใน
ทุกธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถลดความเสี่ยงโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทน ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้จัดการของหน่วยธุรกิจทุกระดับจะนาหลักการกระจายความเสี่ยงเข้ามาใช้พิจารณาอย่างเหมาะสม โดยจะมีการกาหนด
แนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงต่างๆ ในระดับภาพรวมและระดับรายการ
(8) วัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มทิสโก้ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าของแต่ละสายธุรกิจ
จะต้ องมีความเข้ าใจเป็นอย่ างดี ในความเสี่ยงที่ มีอยู่หรือที่จะเกิ ดขึ้ นใหม่ในสายธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยต้องคานึ งถึ ง
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะมีต่อกลุ่มทิสโก้ในภาพรวมอีกด้วย
(9) การพัฒนาแบบจาลองความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบจาลองความเสี่ยงนั้นจะมีลักษณะที่มองไปข้างหน้า ซึ่งคานึงถึงโอกาสและสถานการณ์ของฐานะของสินทรัพย์
หนี้สิน และผลการดาเนินงานของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) จะถูกนาไปใช้กับ
ทุกฐานะของสินทรัพย์และหนี้สินที่เหมาะสม สาหรับตราสารทางการเงินซึ่งมีความซับซ้อนสูง การประเมินมูลค่าตลาดจะถูก
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ประเมินอย่างอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในแบบจาลองที่สาคัญสาหรับการประเมินระดับความเสี่ยงจะมีการทดสอบ
โดยวิธีการ Back-testing หรือวิธีการทางสถิติอื่นๆ อย่างเหมาะสม
(10) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางที่ดี
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(11) แนวนโยบายต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
การทาธุรกิจหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกประเภทของกลุ่มทิสโก้จะต้องถูกพิจารณาและอนุมัติโดยสายงานที่เกี่ยวข้องตาม
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทางกลุ่มทิสโก้ โดยธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ผลตอบแทนที่เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การคานึงถึงความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มทิสโก้ และรวมถึงความเพียงพอของ
เงินกองทุน
(12) การปฏิบัติต่อรายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกลุ่มทิสโก้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาโดย
ถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับลูกค้าทั่วไป โดยกลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางการ
(13) การทดสอบสภาวะวิกฤติ
การทดสอบสภาวะวิกฤติเป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มทิสโก้ภายใต้
การจาลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มทิสโก้
นอกจากนี้ การทดสอบสภาวะวิกฤติยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านสินเชื่อ ตลาด และ
สภาพคล่อง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่ดูในภาพรวมของการทดสอบสภาวะวิกฤติ โดยจะกาหนดสมมุติฐาน
ในการทดสอบ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ทดสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการทดสอบ
ให้คณะกรรมการกากับความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ ซึ่งผลการทดสอบสภาวะวิกฤติได้มีส่วนช่วย
ในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเพดานความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การณ์ในสภาวะฉุกเฉิน
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร คณะกรรมการของบริษัท
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ รวมถึงคณะกรรมการธนาคารทาหน้าที่ในการดูแลความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในภาพรวมของธนาคาร โดยคณะกรรมการบริหารของธนาคารภายใต้การแต่งตั้งของคณะกรรมการธนาคาร
จะทาหน้าที่ดูแลทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร และความเสี่ยงระดับรายการของแต่ละประเภท
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่ ปรึกษาสาหรับธุรกิจต่าง ๆ จะทาหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ของทั้งองค์กรและของแต่ละสายงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายวางแผนและงบประมาณที่บริษัทใหญ่ และ
มีคณะกรรมการก ากั บความเสี่ ยงท าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน าคณะกรรมการของสถาบั นการเงิ นเกี่ ยวกั บกรอบการก ากั บดู แล
ความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง ดู แ ลกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเงิ น กองทุ น และสภาพคล่ อ ง ทบทวนและสอบทาน
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ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการของสถาบั นการเงิ นทั้ งมี มี ส่วนร่ วมในการประเมิ นการปฏิ บั ติงานของหั วหน้าหน่ วยงานบริหารความเสี่ ยง
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่พิจารณากาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของบริษัท เป็นหน่วยงานสนับสนุน
สาหรับการดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการนั้นจะมีคณะกรรมการและผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล เช่น
คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา และคณะอนุกรรมการกากับกฏเกณฑ์และ
การปฏิ บั ติ ง าน เป็ น ต้ น โดยมี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ เช่ น ฝ่ า ยควบคุ ม สิ น เชื่ อ ฝ่ า ยก ากั บ และควบคุ ม ภายใน และ
ฝ่ายกฎหมาย ทั้งนี้ สายธุรกิจทุกสายจะเป็นเจ้าของความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนภายใต้
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ถูกกาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์
การทาธุรกิจใหม่ในแต่ละสายงานภายใต้การอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายการที่สาคัญในแต่ละเดือน
จะถูกรายงานตรงไปยังคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ ทั้งนีร้ ะบบบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
และในปัจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนสาคัญในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และ
บริการทางการเงิน หรือที่เรียกว่าการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) นอกจากนี้ ผู้กากับ
ดูแลธุรกิจทางการเงินได้ออกประกาศเกี่ยวกับการกากับการปฏิบัติงานด้าน IT และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT
เพื่อให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี กลุ่มทิสโก้จึ งจัดตั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อทาหน้าที่ ดูแลความเสี่ยงเฉพาะตัวในระดับรายการ และคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบอานาจเฉพาะกิจเป็นผู้ดูแล
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้
 คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมาจากนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการธนาคารจะ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลและติดตามความเสี่ยงและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยมี
บทบาทที่สาคัญในการดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ เพื่ อให้ ผู้บริ หารระดั บสู งน าไปยึ ดปฏิ บั ติ ต ามหลั กการ พื้ นฐานในการประเมิ น ติ ดตาม และควบคุ มความเสี่ ยง โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและเพดานความเสี่ยงภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแล
ความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ ดูแลให้กลยุทธ์ การบริหารเงินกองทุนและ
สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการทบทวนและ
สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ โดยมี การรายงานต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินถึงฐานะ
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ความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ ยง ตลอดจน
ปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร พร้อมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน และมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้การดูแลระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์
กรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และฐานะความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ทาหน้าที่สนับสนุนในการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนวนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้พิจารณา พร้อมทั้งจัดทาระบบประเมินความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานในการประเมิน วิเคราะห์ และติดต ามผลการ
บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและสายการควบคุมความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ดูแลการบริหาร
และควบคุมความเสี่ยงในระดับรายการของความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหา ทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับรายการ โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น
หน่วยงานควบคุมสินเชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะทาการติดตามผลการทางานในด้านการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
ปัจจัยเสี่ยงสาคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
ในการบริ ห ารความเสี่ ยงของธนาคารได้ ระบุ ปั จจั ย ความเสี่ ย งที่ เกี่ ยวข้ องที่ ส าคั ญ ออกเป็ น ด้ า น ประกอบด้ ว ย
1) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 4) ความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงาน และ 5) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 – 2.5)
โดยรวมความเสี่ยงทุกด้านของธนาคารอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และมีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสาหรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งได้ถูกประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารมี
แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามประเภทความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
3.1

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา
ทาให้ ไม่ สามารถชาระหนี้ ที่ มีต่ อธนาคารเมื่ อครบกาหนดได้ หรือ จงใจไม่ ปฏิ บั ติต ามสัญ ญาที่จ ะช าระหนี้ ให้ กับ ธนาคาร
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทาให้ธ นาคารต้องกันสารองหนี้สูญมากขึ้น
อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร
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3.1.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพอาจเกิดจากคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ทัง้ นี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ
รวมของธนาคารลดลงจากร้อยละ 2.67 ณ สิ้นปี 2561 เป็นร้อยละ 2.22 ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงระบบ
การตัดรับชาระเงินค่างวดที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงการตัดหนี้สูญของลูกหนี้บางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ประมาณการความ
เสียหายในอนาคต (Expected Loss) ที่เพิ่มขึ้นนั้น ถูกรองรับด้วยค่าใช้จ่ายสารองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นระหว่างปีอีกด้วย
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพผ่านเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัน
ทันสมัย และมีการติดตามชาระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และตัดจาหน่ายหนี้สูญที่รัดกุม ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสินเชื่อรายย่อยลดลงจากร้อยละ 3.29 ณ สิ้นปี 2561 เป็นร้อยละ 2.62 ณ สิ้นปี 2562 และอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 0.71 ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจานวน 5,291.79 ล้านบาท
ซึ่งลดลง 1,017.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561
ธนาคารใช้วิธีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Collective
Approach ซึ่งจะตั้งสารองตามค่าประมาณการความสูญเสียที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 12 เดือนข้างหน้า (Expected Loss)
จากพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลสถิติหนี้เสียของพอร์ตสินเชื่อในอดีตประกอบกับการปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์
ล่าสุดในปัจจุบัน และคานึงถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมียอดสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งสิ้นจานวน 10,081.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 190. ของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ
อัตราส่วนของเงินสารองของธนาคารต่อสารองที่ต้องตั้งตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 22 .7 ตามนโยบายการ
ตั้งสารองอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นและป้องกั น
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน
3.1.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่ออาจเกิดจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีสินเชื่อรวมทั้งหมด 238,16 .48 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ 56.0 และ 20.9 ของ
สินเชื่อรวม ตามลาดับ โดยในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อจานวน 133,377.98 ล้านบาท มีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยู่ในระดับต่ามาก
และกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรายย่อย 10 รายแรกมีมูลค่ารวมกันเพียงจานวน 8.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของเงินให้
สินเชื่อเช่าซื้อ หรือร้อยละ 0.02 ของเงินให้สินเชื่อรวม
สาหรับสินเชื่อธุรกิจ มี การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ จานวน
2,630.54 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จานวน 14,674.57 ล้านบาท และธุรกิจสาธารณูปโภคและการบริการ
จานวน 19,388.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 52.8 ของสินเชื่อธุรกิจ และคิดเป็นร้อยละ 1.1 ร้อยละ 6.2
และร้อยละ 8.1 ของสินเชื่อรวมตามลาดับ ทั้งนี้ ถ้าวัดจากการให้สินเชื่อธุรกิจแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกที่มีมูลค่ารวม
32,226.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของสินเชื่อรวม ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีการกระจุกตัวของสินเชื่อธุรกิจอยู่ในธุรกิจ
สาธารณูปโภคและการบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรั พย์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เงินให้สินเชื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่เป็น
สินเชื่อมีหลักประกัน โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมี
กระบวนการพิจารณาเครดิตซึ่งจะพิจารณาโครงการที่มีสัดส่วนเงินกู้เทียบกับมูลค่ าของหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และธนาคารยังจัดให้มีการประเมินและติดตามมูลค่าหลักประกันอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ธนาคารยังมีขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการติดตามคุณภาพของ
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
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3.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน
ความเสี่ยงจากหลักประกันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระและกระบวนการติดตามหนี้นั้นมีการบังคับ
หลักประกันซึ่งอาจได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อร้อยละ 74.4 ของ
เงินให้สินเชื่อของธนาคารเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
ดังนั้นหากผู้เช่าซื้อไม่ชาระเงินตามกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนด ธนาคารสามารถดาเนินการเข้ายึดและ
ครอบครองทรัพย์สินได้ในทันที ภายหลังจากได้เข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ การจาหน่ายต่อในตลาดรองมีระยะเวลา
ค่อนข้างสั้น ซึ่งสามารถกระทาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน
ปัจจัยความเสี่ยงต่อหลักประกันของสินเชื่อเช่าซื้อ คือ มูลค่าของรถยนต์เก่า เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินเช่าซื้อ
หลักที่ธนาคารจะเข้ายึดและจาหน่ายต่อในตลาดรถยนต์เก่า แล้วนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายมาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมูลค่าของรถยนต์เก่าลดลงมากเกินไป อาจทาให้ได้เงินจากการขายหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ และส่งผลเสียหายต่อกาไรและ
เงินกองทุนของธนาคาร มูลค่าของรถยนต์ เก่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย สภาพความต้องการรถยนต์ เก่าโดยรวม
ประเภทและยี่ห้อของรถ และปัจจัยด้านภาษีรถยนต์ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาขายรถใหม่
อย่างไรก็ตาม จากประวัติการยึดและจาหน่ายหลักประกันของการเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารสามารถเรียกคืนการ
ชาระเงินจากการจาหน่ายทรัพย์สินได้ในอัตราโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของมูลหนี้คงค้าง ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูง
ทาให้ผลกระทบต่อกาไรของหนี้เสียลดน้อยลงมาก นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการติดตามราคา
รถยนต์เก่าอย่างต่อเนื่อง การเน้นปล่อยสินเชื่อให้มีมูลค่าหลักประกันสูงกว่ามูลหนี้อยู่ตลอดเวลา การเรียกเงินดาวน์ในระดับที่
เหมาะสม และการเน้นปล่อยสินเชื่อสาหรับรถยนต์ที่มีตลาดรองที่ดี
สาหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะนั้น หลักประกันส่วนใหญ่ของธนาคารเป็น
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถนามาใช้หักการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ ธนาคารได้ดาเนินการ
ประเมินราคาหลักประกันตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารมีสัดส่วนมูลค่าหลักประกันที่ใช้หักมูลหนี้ของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 81.0 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสาหรับสินเชื่อ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อการเคหะทั้งหมด
ธนาคารมีความเสี่ยงจากมูลค่าของหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ โดยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะ
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การถดถอยของเศรษฐกิจอาจทาให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้
ธนาคารต้องเพิ่มการกันเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันจะส่งผลต่อกาไรสุทธิและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ การเข้า
ครอบครองหลักประกัน ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการบังคับคดีที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามธนาคารได้
ติดตามขั้นตอนการทางานด้านการบังคับคดีอย่างใกล้ชิด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเกิดจากการด้อยค่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ค้าง
ชาระเป็นเวลานาน หรือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ จากราคาทุนหรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยธนาคาร
มีสินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า 13.70
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.005 ของสินทรัพย์รวม และค่าเผื่อการด้อยค่าคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
ตามราคาต้นทุนทางบัญชี ซึ่งลดลงจากร้อยละ 73.8 ณ สิ้นปี 2561
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในภาพรวม
ของพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และข้อจากัดต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงจากการให้
สินเชื่อ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการติดตาม
และทบทวนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในระดับภาพรวม รวมถึงรายงานข้อมูลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่มีความสาคัญ
ให้แก่คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบัน
การเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตาม
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงินพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ในขณะที่ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเฉพาะด้านในระดับรายการ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการ
พิ จารณาสิ นเชื่ อ และคณะอนุ กรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อที่ มี ปั ญหา ซึ่ งคณะอนุ กรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อจะท าหน้ าที่ ดู แล
การพิ จารณาและอนุมั ติ สินเชื่ อ สาหรั บธุรกรรมที่ มี ความเสี่ ยงอยู่ ในระดั บต่ าสามารถได้ รั บการพิ จารณาจากบุ คคลที่ ได้ รั บ
การแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณา
สินเชื่อที่มีปัญหาจะทาหน้าที่ติดตามและจัดการกับการค้างชาระของสินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขายอย่างใกล้ชิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ประกอบด้วยการจัดอันดับ เครดิต การวิเคราะห์การผิดนัดชาระ การวิเคราะห์
การกระจุกตัวของสินเชื่อ และเงินกองทุนที่ใช้ในการรองรับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่สาคัญของธนาคาร
โดยธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น การดาเนินงานด้านเครดิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้
กระบวนการอนุมัตสิ ินเชือ่ ที่เป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของสินเชื่อต่างๆ ในส่วนของสินเชื่อรายย่อย
ได้ใช้การจัดอันดับเครดิตโดยการพิจารณาถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสินเชื่อแต่ละรายโดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลใน
ภาพรวม สาหรับการพิจารณาอันดับเครดิตของสินเชื่อธุรกิจได้พิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันของแต่ละรายธุรกรรม
การจัดการด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเป็นอีกปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อได้ถูกจัดทาโดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจและเงินกองทุนของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการและข้อจากัดของการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่
ทั่วถึงและรัดกุม ซึ่งดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมของพอร์ตสินเชื่อและระดับรายการ รวมถึงการติดตามและจัดการกับ
สินเชื่อที่มีปัญหาและสินทรัพย์รอการขาย
3.2

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชาระเงินเมื่อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกโดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน และการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้รองรับ
ความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์ สภาพคล่ องจานวน 52,614.38 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินสดจานวน
1,099.25 ล้านบาท เทียบกับ 1,188.93 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจานวน
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44,049.59 ล้านบาท เทียบกับ 53,089.35 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงินลงทุนชั่วคราว 7,465.54 ล้านบาท เทียบ
กับ 6,783.98 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารมี ค วามเสี่ ย งจากความไม่ สอดคล้ อ งกั น ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ในระยะสั้ น ตามอายุ สั ญ ญา (Maturity
Mismatch) อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังจากปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตของเจ้าหนี้และลูกหนี้เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้ว
เช่น การไม่ได้รับเงินตามสัญญา หรือการฝากต่อเมื่อครบกาหนด ซึ่งความไม่สอดคล้องกันของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะสั้น
ตามอายุสัญญาที่ไม่เกิน 1 ปี พบว่าธนาคารมีสินทรัพย์ตามอายุสัญญามากกว่าหนี้สินตามอายุสัญญาเป็นจานวน 54,040.07
ล้านบาท นอกจากนี้ธนาคารยังมีวงเงินกู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน รวมถึงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร
ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
เพื่ อเป็ นการเพิ่ มทางเลื อกในการลงทุ นที่ หลากหลายสาหรั บลู กค้ าของธนาคาร รวมทั้ งเพื่ อเพิ่ มความยื ดหยุ่ นและ
ความหลากหลายของการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝาก 218,433.15 ล้านบาท
หุ้นกู้ระยะยาว (ทั้งด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) รวมมูลค่าคงเหลือทั้งสิ้น 6,680.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้นรวมมูลค่า 12,000.00
ล้านบาท และมีตั๋วแลกเงินรวมมูลค่า 36.92 ล้านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหญ่
โดยหน่วยธุรกิจที่ เกี่ยวข้องจะมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงตามเกณฑ์ ของทางการ โดยมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้
คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบันการเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง และ ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด
การกระจุกตัวของเงินฝาก ปริมาณการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) การดารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio:
NSFR) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องในตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยง
ของธนาคารในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงิน
สดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องจะต้องถูกติดตามอย่าง
สม่าเสมอ การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่องในสถานการณ์จาลองต่างๆ นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการ
บริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา ผ่านแผนฉุกเฉินเพื่อการ
บริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ (Liquidity Contingency Plan)
3.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาคือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร และ
อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบัน
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร
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3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทุน
ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2562 ธนาคารมี เงิ น ลงทุ นสุ ทธิ ใ นตราสารทุ นเป็ นจ านวน 209.35 ล้ า นบาท โดยเป็ น
ตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 206.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า และตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 3.00 ล้านบาท
(1) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for Sale) จานวน 3.00 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อกาไรขาดทุน
ของธนาคารก็ ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ออกไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาจะส่ง
ผลกระทบกับเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการตีมูลค่า
ตามราคาตลาดเป็นจานวน 1.70 ล้านบาท
ธนาคารได้นาเอาแบบจาลอง Value at Risk มาใช้วัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายวัน Value at Risk บอกถึงผลขาดทุนสูงสุดของพอร์ตเงินลงทุนที่สามารถเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นและช่วงระยะเวลา
ที่กาหนดในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของธนาคารมีค่า Value at Risk สาหรับ
ระยะเวลา 90 วันตามกรอบระยะการลงทุน และ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 99.0 เท่ากับ 0.31 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังได้
กาหนด วงเงินการเตือนความเสี่ยง (Trigger Limits) ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามความเสี่ยง เช่น วงเงินการ
กระจุกตัว วงเงินจากัดขาดทุน เป็นต้น
(2) ความเสี่ยงจากตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารมีเงินลงทุนทั่วไปในหลักทรัพย์ประเภททุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจานวน 206.35
ล้านบาท โดยใช้มูลค่าตามราคาต้นทุนทางบัญชีหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่มีจานวน 210.46 ล้านบาท
ปัจจุ บันธนาคารไม่มี นโยบายที่ จะลงทุนเพิ่มเติ มในหลั กทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียน แต่มุ่ งเน้นการติดตาม
คุณภาพของหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และขายหลักทรัพย์ออกเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดตราสารหนี้
(1) ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ ย เกิดจากการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ ย ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของธนาคารที่ ไ ม่ พ ร้ อ มกั น (Interest Rate Mismatch) ซึ่ ง หากอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด
เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้ต้องรับภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยรับ ส่งผลทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้
ที่ได้รับลดลง และกระทบต่อกาไรและเงินกองทุนของธนาคารได้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่เป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินในการ
ควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งของโครงสร้ า งอั ต ราดอกเบี้ ย ดั ง กล่ า ว
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โดยควบคุมดูแลโครงสร้างกาหนดเวลาของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารมีโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย แบ่งตามระยะเวลาการเปลี่ยนดอกเบี้ยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์
และหนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนต่าง

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1 เดือน
120,930.22
(78,968.12)
41,962.10

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 2-12 เดือน
58,973.87
(150,813.90)
(91,840.04)

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายใน 1-2 ปี
42,295.23
(686.21)
41,609.02

เปลี่ยนดอกเบี้ย
ภายหลัง 2 ปี
75,692.34
(9,021.47)
66,670.86

รวม
297,891.65
(239,489.70)
58,401.94

ทั้งนี้ธนาคารมีส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินในระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 1 ปี โดยมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ใน
ช่วงระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน 2-12 เดือนเป็นจานวน 91,840.04 ล้านบาท โดยหนี้สินที่มีระยะเปลี่ยนดอกเบี้ยภายใน
1 เดือนนั้นประกอบด้วยบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ไม่มากนัก ส่วนในระยะ 2-12 เดือนจะประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประจาและหุ้นกู้ โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า
1 ปี โดยหากน าความแตกต่ า งของโครงสร้ า งอั ต ราดอกเบี้ ย มาค านวณ จะพบว่ า ธนาคารมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การขึ้ น ของ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับปานกลาง
(2) ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้
ความเสี่ยงจากมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ เกิดจากการที่มูลค่าตลาดของตราสารหนี้ประเภทกาหนด
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อาจลดลง เนื่องมาจากการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในตลาดสูงขึ้น
ราคาตลาดของตราสารหนี้จึงต้องปรับลดลงเพื่อให้ผลตอบแทนเท่ากับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้รวม 7,462.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 682.88
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 โดยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของพันธบัตรเฉลี่ยอยู่ที่ 0.21
ปี ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 0.33 ปี ขณะที่มีค่าระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration) ของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่
0.44 ปี ลดลงจาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1.39 ปี ซึ่งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ยังจัดว่าอยู่ในระดับต่า และยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคล่องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
โดยหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ตของหน่วยธุรกิจนั้นภายใต้หลักเกณฑ์และข้อจากัดที่
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกากับดูแลความเสี่ยงเฉพาะด้านถูกจัดตั้งเพื่อมีหน้าที่ในการดูแล
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของราคาสูงในด้านต่างๆ เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การลงทุน อานาจในการ
ตัดสินใจลงทุน และคู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาคณะกรรมการของสถาบัน
การเงินเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง รวมถึงทบทวนและสอบทานความเพียงพอและประสิท ธิผลของนโยบายและ
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้ง
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารจะถูกประเมินโดยแบบจาลอง Value at Risk รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของความเสี่ ยงแต่ ละประเภท นอกจากนี้ธนาคารยั งได้ใช้ กระบวนการ Back Testing ในการตรวจสอบความถู กต้ องของ
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แบบจาลอง Value at Risk และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงใน
กรณีที่ตัวแปรจากแบบจาลองได้ถูกกาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมรวมถึงสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะถูกวิเคราะห์ในรูปของการกาหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ของสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารที่ไม่พร้อมกัน (Interest Rate Mismatch) และผลกระทบที่เกิดกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ
ธนาคารภายใต้สถานการณ์จาลองต่างๆ
ฐานะความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ จะถูกบริหารจัดการด้วยความ
ระมัดระวัง ซึ่งความเสี่ยงด้านอนุพันธ์จะถูกวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อเข้าใจถึงสถานะความเสี่ยงได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านตราสารอนุพันธ์ได้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้การควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความซับซ้อนของตราสารอนุพันธ์นั้น
3.4

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

โดยอ้างอิงจากคาจากัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking
Supervision และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทางาน
บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มทิสโก้ ตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคารตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่วางกรอบโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของ
ธนาคาร (“บริษัท”) และมีคณะกรรมการกากับความเสี่ยงทาหน้าที่ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความ
เสีย่ งปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการทาหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่กาหนดไว้ รวมถึงการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดวางระบบควบคุมภายในสาหรับแต่ละธุรกิจอย่างพอเพียง
มีหน่วยงานกากับทาหน้าที่ดูแลให้หน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้คาแนะนากับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงาน
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสม และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทา
หน้าที่ตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดอย่างเป็นอิสระภายใต้การกากับโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ในปี 2562 ธนาคารมีการขยายการดาเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งในการขยายช่องทางการให้บริการด้าน
ดิจิตัลและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงจากด้านปฏิบัติการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ตามแนวปฏิบัติแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสาหรับธุรกิจใหม่ขึ้น ที่บังคับใช้
สาหรับทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้เพื่อตรวจสอบและให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
เหล่านั้นได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก่อนการเริ่มดาเนินการ นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึง
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แนวโน้มการทุจริตที่มีพฤติกรรมการฉ้อโกงซับซ้อนมากขึ้น นอกเหนือจากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณากาหนดแผนการลดความเสี่ยงด้านทุจริต
ให้ อยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ในปี 2562 กลุ่ ม ทิ สโก้ ได้ พั ฒ นาระบบที่ ใช้ ในการตรวจจั บรายการทุ จ ริ ต หรื อรายการผิ ดปกติ
(Transaction Fraud Monitoring) เพื่ อ เพิ่ มศั กยภาพของกระบวนการในการเฝ้ าติ ดตามรายการและตรวจจั บรายการที่ มี
ความผิดปกติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการทารายการและสามารถดาเนินการลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับลูกค้าและธนาคารได้
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มตั้งแต่การสร้าง
วัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การ โดยสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านปฏิบัติการและกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการของ
หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทาหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการในภาพรวมของทั้งกลุ่มทิสโก้ และสนับสนุน ติดตามและกากับดูแลทุกหน่วยงานให้ดาเนินการตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่กาหนด ในขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการนั้น จะมีการระบุความเสี่ยงที่
สาคัญ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกาหนดแผนในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ (Risk Appetite) ทั้งนี้
ผลของการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีการรายงานให้คณะกรรมการกากับความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้รวมถึง
การขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิตัลทีเ่ พิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ในปี 2562 ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามระดับความเสี่ยงผ่านตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicator) เพื่อจัดการให้อยูในระดับที่
ยอมรับได้ และกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกากับดูแลความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่ วนของการบริ หารจั ดการข้ อผิ ดพลาดหรื อความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติ งานซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น กลุ่มทิสโก้จัดให้มีระบบงานที่ใช้ในการบันทึกรายงานข้อผิดพลาดสาหรับทุกบริษัทใน
กลุ่มรวมถึงธนาคารเพื่อให้มีกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทันการณ์ รวบรวมจัดทาฐานข้อมูลข้อผิดพลาด
และความเสียหายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ โดยแยกเป็นรายสายธุรกิจเพื่อนามาใช้ในการพิจารณาแนวทางลดความเสี่ยง
ลดระดับของอัตราความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือเพื่อใช้ในการและติดตามกากับดูแลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิ บั ติ งานให้ ดี ขึ้ น นอกจากนี้ ตามแนวปฏิ บั ติ แบบรวมศู นย์ ของกลุ่ มทิ สโก้ ที่ มี การก าหนดแนวปฏิ บั ติ และอ านาจใน
การพิจารณาและอนุมัติชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้
สรุปภาพรวมของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในธนาคาร รวมถึงรายการข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญและสรุปรายงานเกี่ยวกับการชดเชย
ค่าเสียหายกับลูกค้าได้มีการรายงานให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ไขตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
กาหนดมาตรการและมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางการเงินรวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
มี ก าหนดกระบวนการติ ดตามเพื่ อให้ ข้ อร้ อ งเรี ยนสามารถจั ดการเพื่ อยุ ติ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ตลอดจนถึ ง การน า
ข้อร้ องเรียนที่ ได้ รั บผ่ านทางช่ องทางต่ างๆมาสรุ ปรายงานให้ ผู้บริ หารและคณะอนุ กรรมการที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบและสรุ ป
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ผลวิเคราะห์ของข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
ต่อไป ในปี 2562 ธนาคารมีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ธนาคารเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินกับลูกค้า การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริการลูกค้าจึงเป็นเรื่องทีธ่ นาคารให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารได้พัฒนาแผนและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การด าเนิ น ธุ รกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ในทุ กระบบงานที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกรรมหลั กหรื อ ธุ รกรรมที่ มี
ความสาคัญ เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจ การกาหนดกระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถกู้คืน
ระบบงานสาคัญให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาที่กาหนด กลุ่มทิสโก้มีการจัดให้มี การทดสอบเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อให้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องรั บรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกั บบทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบและการดาเนิ นการในกรณี ที่ เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น
นอกจากนี้ ภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ที่คานึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของพนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ธนาคารจึงได้มีการกาหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan) ขึ้นเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะการณ์ฉุกเฉินใน
รูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการ
ความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการตามแผนการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ธนาคารได้มีการกาหนดแผนและพัฒนาช่องทางการสื่อสารในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการ
ดาเนินการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กรทั้งในรูปของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรหรือ
ผลกระทบอื่นๆ ธนาคารภายใต้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของกลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าวและ
เตรียมความพร้อมสาหรับแนวทางป้องกันรวมถึงแผนการรองรับ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุดังกล่าว
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับรูปแบบของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ อย่างสม่าเสมอผ่าน
การจั ดอบรมสั มมนา การปิ ดประกาศในที่ ต่ างๆ รวมถึ งการประกาศข้ อมู ลข่ าวสารบนหน้ าเว็ บไซด์ ขององค์ กร เพื่ อสร้ าง
การตระหนักรู้ การหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสจากการได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ (Cyber Crime) ติ ดตามและประเมินความเสี่ ยงด้ านระบบเทคโลยี
สารสนเทศและความเสี่ ยงทางไซเบอร์ อย่ างต่ อเนื่ อง อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อปรั บปรุ งคุ ณภาพของการบริ หารจั ดการความ เพิ่ ม
ความแข็งแกร่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการจัดให้มีแผนการรองรับและแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ให้ เหมาะสม ในปี 2561 กลุ่ มทิ สโก้ มี การจั ดให้ มี การทดสอบความพร้ อมขององค์ กรในการรั บมื อภั ยจากอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์โดยจาลองโจทย์เหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นมา (Cyber Drill) ซึ่งผู้เข้าร่วมทดสอบเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ดูแล หรือให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า บุคคลภายนอก รวมถึง
การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและรับทราบถึงแนวทางในการรับมือกับ
ภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์ คือ ความเสี่ ยงอั นเกิด จากการก าหนดแผนกลยุท ธ์ และการปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์ อย่า ง
ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
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3.5.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในธุรกิจ
แม้ธนาคารจะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจที่มีแนวโน้มดี ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผัน
แปรไปกับภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านธุรกิจเช่าซื้อมีความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระดับการเจริญเติบโตของการบริโภคเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเติบโตของเงินให้สินเชื่ อและคุณภาพของสินเชื่อ
หากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรือสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมและรายได้ของ
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในภาวะที่ดีและมีสถานะความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ
จึงทาให้ผลกระทบที่มีไม่มากนัก
3.5.2 ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการคานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III ธนาคารดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Rating Based Approach (IRB) ซึ่งการดารง
เงินกองทุนขั้นต่าตามวีธี IRB นั้น จะมีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริงของสินทรัพย์มากกว่าเกณฑ์การดารงเงินกองทุนขั้น
ต่าตามวิธี Standardised Approach (SA) ซึ่งประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 22.10
โดยยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่ประมาณการเงินกองทุนชั้นที่
1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.37 และร้อยละ 4.73 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าร้อยละ 8.5
นอกจากการดารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธปท. ธนาคารได้ดาเนินการวัดความเสี่ยงและดารงเงินกองทุน
ภายใน (ICAAP) ซึ่งได้ประเมินเงินกองทุนความเสี่ยงขึ้นจากแบบจาลองภายใน โดยประเมินว่าธนาคารควรมีเงินกองทุนเพื่อ
รองรับความเสี่ยงไว้เป็นจานวน 14,309.27 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.4 ของประมาณเงินกองทุนรวมภายใต้เกณฑ์ Basel
III -IRB ที่ 37,217.14 ล้านบาท
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
คณะกรรมการบริ หารและผู้ บริ หารระดั บสู งเป็ นผู้ ดู แลความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ ของธนาคารโดยตรง โดยอาศั ย
แนวปฏิ บั ติ ในการจั ดการเชิ งกลยุ ทธ์ ที่ ดี ที่ สามารถสนองตอบต่ อการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมเชิ งธุ รกิ จ รวมถึ ง
เหตุการณ์ภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission Statement) ของ
ธนาคารได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึ งทิ ศทางการด าเนิ นธุ รกิ จของธนาคารรวมทั้ งแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายของ
ธนาคาร ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออานวยให้การกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ การจัดการทรัพยากร
บุ คคล การวั ดผลการด าเนิ นงาน รวมไปถึ งระบบงานสนั บสนุ นหลั กเป็ น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ผล ในส่ วนของกระบวนการ
ตรวจสอบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จะถูกตรวจสอบในระดับคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
ในระดับสุดท้าย
แนวปฏิบัติขององค์กรและแนวปฏิ บัติทางธุ รกิจได้ พิจารณาถึงการนาหลักการและแนวทางในการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมาปรั บใช้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดีประกอบด้วย นโยบายการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งจะถู กประเมินและ
ทบทวนเป็นประจา
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ธนาคารจัดให้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจ สาหรับช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้าควบคู่ไปกับการทาแผนงบประมาณ โดยจะทาการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
ติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้เป็นรายเดือน
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4.
4.1

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ธนาคารมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ดังนี้ โดยธนาคารเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ
ไม่ติดภาระผูกพันใดๆ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
ที่ดนิ
ราคาทุน
อาคารและอาคารชุดสานักงาน
ราคาทุนเดิม
ส่วนที่ตีราคาใหม่
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์
ราคาทุน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

มูลค่า

เจ้าของ

ไม่มี

17.51

17.51

เจ้าของ
เจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี

450.12
634.25

440.61
623.57

เจ้าของ

ไม่มี

534.88

529.96

เจ้าของ

ไม่มี

54.79
1,691.56
(899.52)
792.04

51.65
1,663.30
(876.24)
787.07

2562

2561

2. สัญญาเช่าระยะยาว
ธนาคารมีสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสานักงานและสาขา ซึ่งสัญญามีอายุประมาณ 1-15 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ธนาคารมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอก
เลิกไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ

จ่ายชาระภายใน

อาคารสานักงานและสาขา

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
142
159
108
203
32
32
282
394
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4.2

เงินให้สินเชื่อ
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์

สินทรัพย์จัดชั้นของธนาคารประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ เงินลงทุน และทรัพย์สินรอการขาย โดยธนาคาร
มีน โยบายจั ด ชั้ น สิ นทรั พ ย์ ต ามเกณฑ์ ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และสานั ก งานคณะกรรมการกากั บ หลั กทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปการจัดชั้นสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังนี้
ตารางแสดงสินทรัพย์จัดชัน้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุนใน
ทรัพย์สิน
และลูกหนี้
เงินลงทุน ลูกหนีท้ ี่รับโอนมา รอการขาย
258,452
16,222
2,927
1,409
955
42
12
279,965

รวม

42

12

-

รวม
258,452
16,222
2,927
1,409
1,009

ร้อยละ
92.3
5.8
1.0
0.5
0.4

280,019

100.0

นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในขั้นต่าธนาคารปฏิบัติตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในการจัดชั้นและตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดอัตราการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระดับชั้นของเงินให้สินเชื่อไว้ดังต่อไปนี้
1.

สินทรัพย์จัดชั้นสูญ ให้ตัดออกจากบัญชี

2.

สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ ให้กันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100

3.

สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 100

4.

สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 100

5.

สินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2

6.

สินทรัพย์จัดชั้นปกติ ให้กันเงินสารองในอัตราไม่ตากว่
่ าร้อยละ 1

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้กาหนดวิธีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรั บสิ นทรั พย์จั ดชั้ นต่ ากว่ ามาตรฐาน สิ นทรั พย์ จั ดชั้ นสงสั ย และ สิ นทรั พย์ จั ดชั้ นสงสั ยจะสู ญ โดยให้ กันเงิ นสารองใน
อัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างมูลหนี้กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือ มูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากหลักประกัน รวมถึงการกันสารองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) แทนการกัน
สารองรายบัญชีได้สาหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกัน
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม ทิ สโก้ มี น โยบายในการกั น เงิ น สารองเป็ น กลุ่ ม ลู ก หนี้ (Collective Approach) สาหรั บ กลุ่ ม ลู ก หนี้ ที่ มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมือนกัน และมีข้อมูลความเสียหายในอดีตอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระดับการกันสารอง
อย่างระมัดระวัง จากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต
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นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้การด้อยค่าของทรัพย์สิน
การตั้ งส ารองค่ าเผื่ อการลดค่ าของทรั พย์ สิ นจะพิ จารณาจากข้ อบ่ งชี้ การด้ อยค่ าตามมาตรฐานบั ญชี และ
การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต
นโยบายการรับรู้และระงับรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า
การเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกาหนดหนึ่งเดือน
และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ย
ค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี สาหรับการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระแล้ว
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือ เงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกเป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่าๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
4.3

เงินลงทุน
รายละเอียดของมูลค่าเงินลงทุนแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3 เงินลงทุน
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

ธนาคารจะกระจายความเสี่ ย งจากการลงทุ น ไม่ ใ ห้ กระจุ ก ตั ว ในหลั กทรั พ ย์ ห นึ่ ง เกิ น สมควร โดยจะเน้ น ที่
ความเหมาะสมของโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นว่า เอื้ออานวยในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไร นอกจากนี้ธนาคารยัง
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรวบรวมความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงระดับของ
ความเสี่ยงว่าเหมาะสมกับความเพียงพอของเงินกองทุน และทิศทางของโอกาสของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากเงินลงทุน
แต่ละประเภทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้สามารถปรับตัวไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที
รายละเอียดของระบบการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 ปัจจัยความเสี่ยง
การตั้งสารองค่าเผื่อการด้อยค่า
ธนาคารตั้งสารองค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานบัญชี โดยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกาไรขาดทุน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม และบันทึก การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจาหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของ
งวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน
คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของ
สถาบันการเงินอื่น มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บันทึกเป็นรายการกาไร
(ขาดทุน) ในงบกาไรขาดทุน หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบดุล
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีคดีที่ถูกฟ้องร้องและยังไม่สิ้นสุดที่เป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติ 26 คดี
มีทุนทรัพย์รวมประมาณ 312.87 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในจานวนนี้ประกอบด้วย 12 คดี
ทุนทรัพย์รวม 3.24 ล้านบาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินคดีและยังไม่ได้รับคาพิพากษา 10 คดี ทุนทรัพย์รวมกันประมาณ
308.41 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและ/หรือศาลอุทธรณ์แล้ว แต่โจทก์ยังอุทธรณ์หรือฎีกาต่อ และ
4 คดีทุนทรัพย์รวม 1.22 ล้านบาทที่ได้รับคาพิพากษา แต่ธนาคารอุทธรณ์ต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.36.2 คดีฟ้องร้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของธนาคาร
คาดว่าธนาคารจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องและกรณีการถูกเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่า ว
ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับธนาคารแต่อย่างใด
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6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

: ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
: TISCO Bank Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

: ธนาคารพาณิชย์

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107539000171

ทุนจดทะเบียน

: 9,215,676,920 บาท
(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทุนเรียกชำระแล้ว

: 9,215,676,920 บาท
(เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ

โฮมเพจ

: www.tisco.co.th

โทรศัพท์

: 0 2633 6000

โทรสำร

: 0 2633 6800

104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท
หุ้นละ 10 บาท

บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุน้ สำมัญ
และหุ้นบุริมสิทธิ

: สานักเลขานุการบริษัท
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2633 6814

โทรสาร 0 2633 6818

อีเมล: tisco_cs@tisco.co.th
นำยทะเบียนหุน้ กู้

: ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825

โทรสาร 0 2248 3270
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2296 4788

โทรสาร 0 2683 1298

นำยทะเบียนหุน้ กูด้ ้อยสิทธิ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 อาคารสานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 5 เอ
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2299 1825
ผู้สอบบัญชี

โทรสาร 0 2248 3270

: นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

บริษัท: สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
6.2

โทรสาร 0 2264 0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่มี
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชาระแล้ว
9,215,676,920 บาท (เก้าพันสองร้อยสิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
(2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ
ตามที่บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ได้ครบกาหนดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทาให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
เป็นต้นมา หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท มีสิทธิและประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญทุกประการ
7.2

ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถือหุน้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ
นางพรสุข พรประภา
น.ส. สุภาวดี ปิยะมงคลวงศ์
นางระจิต โกวรรธนะกุล
นายสุชาติ ตัง้ ควิวชิ
BANK JULIUS BAER & CO., LTD.
นายประชา ลีลาประชากุล
นายทรงฤทธิ์ คงพิพัฒไชยศิริ
นายประพัฒน์ ศรีนวุ ตั ติวงศ์
รวมการถือหุน้ ของผู้ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น
รวม

หุน้ สามัญ
921,452,629
30,247
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
921,522,400
45,188
921,567,588

จานวนหุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
รวม
921,452,629
30,247
8,100
6,000
6,000
5,000
4,800
3,624
3,000
3,000
921,522,400
104
45,292
104
921,567,692

ร้อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในธนาคารทิสโก้
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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(2) รายชื่อผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
- ไม่มี –
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี –
7.3

การออกหลักทรัพย์อนื่
7.3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ (ด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ) โดยมีมูลค่าที่ยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ไม่รวมหุ้นกู้ระยะสั้น) จานวน 18,680 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1.

2.

3.

4.

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ต่อปี
ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
(ปี)
(ร้อยละ)
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ชุดที่ 1
1.65
2
ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (TISCO204A)
วันที่ออก: 9 เมษายน พ.ศ. 2561
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS): “A”
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ชุดที่ 1
1.75
2
ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (TISCO205B)
วันที่ออก: 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS): “A”
หุ้นกู้ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 ชุดที่ 1
2.05
2
ครบกาหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2563 (TISCO208B)
วันออกหุ้นกู้: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS): “A”
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
4.5
10
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TISCO256A) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็น
หนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

5. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (TISCO25DA) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4.25
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10

9 เมษายน 2563

มูลค่าการ
เสนอขายรวม
(ล้านบาท)
4,000

ปีละ 2 ครั้ง

21 พฤษภาคม 2563

6,000

ปีละ 2 ครั้ง

10 สิงหาคม 2563

2,000

ปีละ 2 ครั้ง

5 มิถุนายน 2568

1,000

ปีละ 4 ครั้ง

17 ธันวาคม 2568

1,000

ปีละ 4 ครั้ง

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

วันชาระ
ดอกเบี้ย
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ชื่อเฉพาะตราสาร/หุ้นกู้
6. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (TISCO268A) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
7. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO272A) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
8. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (TISCO27NA) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
9. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292A) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
10. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบ
กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (TISCO292B) ซึ่งผู้ออกตรา
สารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด และเมื่อทางการตัดสินใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร สามารถตัด
เป็นหนี้สูญ (ทั้งจานวนหรือบางส่วน)
วันออกตราสาร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อัตราดอกเบี้ย
อายุ
ต่อปี
(ปี)
(ร้อยละ)
3.875
10

10 สิงหาคม 2569

มูลค่าการ
เสนอขายรวม
(ล้านบาท)
680

ปีละ 4 ครั้ง

วันครบกาหนด
ไถ่ถอน

วันชาระ
ดอกเบี้ย

4.0

10

23 กุมภาพันธ์ 2570

1,000

ปีละ 4 ครั้ง

3.7

10

15 พฤศจิกายน 2570

600

ปีละ 4 ครั้ง

4.0

10

1 กุมภาพันธ์ 2572

1,200

ปีละ 4 ครั้ง

4.0

10

22 กุมภาพันธ์ 2572

1,200

ปีละ 4 ครั้ง

7.3.2 ตั๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงเหลือมูลค่า 36.92 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.50 เป็นตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งหมด
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7.4

นโยบายการจ่ายปันผล

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของกลุ่มทิสโก้ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (“บริษั ท”) บริษั ทย่ อยและบริษัทในเครือทุกบริษั ทจะจ่ายเงินปันผลให้ ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัทในอัตราตามที่
บริ ษั ทใหญ่ ก าหนด โดยบริษั ทใหญ่ จะพิ จารณาอั ตราการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริษั ทย่ อยและบริ ษั ทในเครือแต่ ละบริ ษั ท
ตามผลการดาเนินงาน ความเพียงพอของเงินลงทุนในระยะยาว ความจาเป็นในการใช้เงินเพือ่ การลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ ทั้งนี้
ธนาคารทิสโก้จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว่าร้อยละ
12 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริ ษั ทย่ อยและบริ ษั ทในเครื ออาจพิ จารณาการจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ นได้
เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น
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8.

โครงสร้างการจัดการ

8.1

โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารมีคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารอีก 3 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยภายหลังการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มทิสโก้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมศูนย์อยู่ที่บริษัท แม่ คือ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว
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โครงสร้างองค์กร ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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8.1.1 คณะกรรมการธนาคาร
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคาร ซึ่ งได้ รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2562
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 10 ท่าน /1 ดังนี้
รายนาม
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทิสโก้
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
และประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน และกรรมการบริหาร
กรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน และกรรมการบริหาร
กรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน กรรมการบริหาร
กรรมการกากับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
4. ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
8. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
10. นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
หมายเหตุ

/1

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 22 เมษายน 2562 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ดารงตาแหน่งกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และประธาน
กรรมการบริหาร และนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริหารดังต่อไปนี้ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล หรือนายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) หรือนายซาโตชิ โยชิทาเกะ
หรือนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ โดยกรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
1. เป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า
การทางานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ
2. กาหนดวาระการประชุมโดยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของ
คณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การดาเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบตามหน้าที่ และดูแลให้มั่นใจ
ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า
การสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากกลุ่มเหล่านี้เป็น
ที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ
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4. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกลุ่มทิสโก้ การตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ
และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ามีสัมพันธภาพในการทางานที่ดีระหว่างกรรมการ ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และมีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงสาคัญที่องค์กรรับได้ในการดาเนินกลยุทธ์
รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
7. รับทราบข้ อมูลธุ รกิ จที่เป็นประโยชน์และจ าเป็ นจากผู้ บริ หารระดับสู ง และให้ค าปรึกษาและสนับสนุนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
9. ดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมิน
อย่างเป็นทางการทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการดาเนินการตามคาแนะนาหรือมติของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ การก ากั บ แบบรวมกลุ่ ม (Consolidated Supervision) คณะกรรมการธนาคารท าหน้ า ที่
ควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบั ติตามนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหญ่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
ประกอบด้วยนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและการดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริ หารความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน
กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์
1. อนุมัติแผนธุรกิจ และแผนการดาเนินงานของธนาคาร ภายใต้กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
3. ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดาเนินกิจการของ
ธนาคารตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานของธนาคาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร
ระดับสูง
5. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. ดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สาคัญต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ดูแลให้ธนาคารมีนโยบายบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน และการควบคุมสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท โดยคณะกรรมการ
ธนาคารจะทาหน้าที่อนุมัติและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการชุดต่ างๆ ตามความจ าเป็ น และความเหมาะสมเพื่ อดาเนินการตามภารกิ จ และ
งานเฉพาะด้านเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
9. ดู แลให้ ธนาคารมี นโยบาย แนวทาง และขั้ นตอนการควบคุ มในการอนุ มั ติ สิ นเชื่ อ และเงิ นลงทุ นกั บบุ คคลที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
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10. ดู แลให้ มี กระบวนการในการจั ดส่ งรายงาน (Management Letter) จากผู้ สอบบั ญชี ภายนอกและข้ อคิ ดเห็ นจาก
ฝ่ายจัดการของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารโดยไม่ล่าช้า
11. จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้
ความสาคัญต่อสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร
12. ดู แลให้ คณะกรรมการและบริ ษั ทใหญ่ ได้ รั บข้ อมู ลที่ เพี ยงพอที่ จะท าให้ สามารถปฏิ บั ติ ตามอ านาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
13. รายงานการดาเนินธุรกิจ และผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้น
14. รายงานการด าเนิ นธุ รกิ จ และผลประกอบการต่ อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ทใหญ่ อย่ างสม่ าเสมอ ภายใต้
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินงาน ในเรื่องที่กฎหมายกาหนดว่า ต้องได้รับ
มติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึง
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดาเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ
โดยในการมอบอานาจดังกล่าว หรือการมอบอานาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับธนาคาร
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
จานวน 4 ท่าน/1 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์

หมายเหตุ

/1

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสุ ทั ศน์ เรื องมานะมงคล ได้ รั บแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการบริ ษั ทให้ ด ารงต าแหน่ งประธานคณะกรรมการบริ หาร แทนนางอรนุ ช อภิ ศั กดิ์ ศิ ริ กุ ล
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ และนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัททั้งหมดในกลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแล
กิจการของกลุ่ มทิ สโก้ ประกอบด้วยนโยบายและหลั กเกณฑ์ ที่ สาคั ญเกี่ยวกั บโครงสร้ างการก ากั บดู แลกิ จการและ
ด้าน การดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ
ธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
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1. กาหนดและนาเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร การซื้อและควบรวมกิจการ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนและกากับดูแลแผนธุรกิจและงบประมาณของธนาคาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงหรือธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้กรอบการบริหารธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
4. กากับดูแลธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
5. ดาเนิ นการประเมิ นความเพี ยงพอของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการกากั บ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกากับดูแลการปฏิบัติงานประจาปีของธนาคารทิสโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ
รับทราบและมีความรับผิดชอบต่อการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
8.1.3 คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยผ่านความเห็นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่
ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน และผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายนาม
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
นายศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
1. ให้คาแนะนาคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและอนุมัติกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดีตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
2. ดู แ ลให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกลยุ ท ธ์ บ ริ ห าร
ความเสี่ยงรววมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ดูแ ลให้ กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ หารเงิ นกองทุ น และสภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรับ ความเสี่ ย งต่ างๆ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
4. หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง สถานะการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่คานึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
6. แสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายนาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2. นายสถิตย์ อ๋องมณี
3. ดร. กุลภัทรา สิโรดม/1
หมายเหตุ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นชุดเดียวกับกรรมการตรวจสอบของบริษทั ใหญ่ คือ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
/1
ดร. กุลภัทรา สิโรดม ได้รับแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคารให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 23 เมษายน 2562

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบังคับใช้กับ
บริษัททั้งหมดในกลุ่มภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) นโยบายการกากับดูแล
กิจการของกลุ่มทิสโก้ ประกอบด้วยนโยบายและหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและ
ด้านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารและการดาเนินกิจการ การควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยง งานทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน กิจกรรมองค์กร และนิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะในกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รายงานต่ อคณะกรรมการธนาคารเพื่ อด าเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ ไขภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร




รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคาร หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทาดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ
9. รายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมตรวจสอบของบริษัทใหญ่อย่างสม่าเสมอ ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในปี 2562 มีดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รายนาม
จำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ร้อยละ)
1. นายปลิว มังกรกนก
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล /1
3. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ /1
6. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ /2
7. นายสถิตย์ อ๋องมณี
8. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
9. ดร. กุลภัทรา สิโรดม /2
10. นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
11. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ /2
12. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
หมายเหตุ

/1
/2

คณะกรรมการ
ธนาคาร
6
(100.00)
6
(100.00)
1 (จาก 1 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)
6
(100.00)
1 (จาก 1 ครั้ง)
(100.00)
5 (จาก 5 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)
6
(100.00)
5 (จาก 5 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)
5 (จาก 5 ครั้ง)
(100.00)
6
(100.00)

คณะกรรมการ
บริหาร
12
(100.00)
-

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง
4
(100.00)
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
14
(100.00)
-

3 (จาก 3 ครั้ง)
(100.00)
12
(100.00)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
(100.00)
-

14
(100.00)
5 (จาก 5 ครั้ง)
(100.00)
-

12
(100.00)
8 (จาก 9 ครั้ง)
(88.89)
12
(100.00)

4
(100.00)
-

14
(100.00)
-

-

9 (จาก 9 ครั้ง)
(100.00)
-

-

-

4
(100.00)

-

ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 22 เมษายน 2562
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 และกรรมการชุดย่อยของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
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8.2

ผู้บริหารของธนาคาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารมีผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 46 ราย โดยบุคคลในลาดับที่ 1 - 8 เป็นผู้บริหารตามเกณฑ์
นิยามของสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /1 และเป็ นผู้บริ หารระดับสูง สั งกัดบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้บริหารจัดการธนาคาร ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 82 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้
รายนาม
1. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
3. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
4. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
5. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
6. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
7. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
8. นายพิชา รัตนธรรม
9. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
10. นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
11. นางมาลาทิพย์ สวินทร
12. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
13. นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
14. นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
15. นายวิทยา เมตตาวิหารี
16. นายนพดล ชุ่มวงศ์
17. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง
18. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
19. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
20. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
21. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
22. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
23. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
24. นายวรพจน์ ติรการุณ
25. นายถาวร ศุภเดโชชัย
26. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
27. นายกลชัย อุดมศรีสุข

/1

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี
หัวหน้าบริการธนาคาร และรักษาการหัวหน้าบริหารเงิน
หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้าวิเคราะห์ธุรกิจและความเสี่ยง
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ
หัวหน้านิติกรรมสัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1
และรักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3
หัวหน้าเช่าซื้อ
หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ
หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้ากิจการสาขา 1
หัวหน้ากิจการสาขา 2
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง
หัวหน้ากากับสินเชื่อ
หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ
หัวหน้าพัฒนาหนี้และกฎหมาย
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า
หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อรายย่อย

หมายรวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายชาตรี จันทรงาม และหัวหน้าบัญชี ได้แก่ นางสาวชุ ตินธร ไวกาสี สังกัด
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มทิสโก้
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รายนาม
28. นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา
29. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
30. นางวันทนา กิจพานิช
31. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล
32. นายสาธิต ภาวะหาญ
33. นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์
34. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
35. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
36. นางวรสินี เศรษฐบุตร
37. นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์
38. นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา
39. นางสุวรรณดี ขาวละออ
40. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์
41. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
42. นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี
43. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ
44. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ
45. นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ
46. นายตุลา รอดสลับ

ตาแหน่ง
รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวหน้าสินเชื่อเคหะ
หัวหน้าปฏิบัติการสาขา
รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี
หัวหน้าธนบดีธนกิจ
หัวหน้าธนบดีการลงทุน
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2
หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน
หัวหน้าบริการที่ปรึกษาการลงทุน
หัวหน้าบริการคัสโตเดียน
หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน
หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน
หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติการ
หัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน
หัวหน้าประกันภัยธนกิจ และรักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติ้ง
หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิทัล
หัวหน้านวัตกรรมดิจิทัล และธุรกิจ

ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่
ครอบคลุมถึงงานกากับด้านความเสี่ยง บริษัทแม่จะกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลความเสี่ยงทั้งหมดจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ได้แก่ หั วหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏรายชื่อบุคคลดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายนาม
นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์
นางดุลยรัตน์ ทวีผล
นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์
นางญาณินี ภาพน้า
นางสาวสกรรัตน์ มานุวงศ์
นางสาวชื่นจิต ตระการรัตติ
นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
นายเอกรัฐ พงษ์กิติวณิชกุล

ตาแหน่ง
หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
หัวหน้ากากับ
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจธนาคาร
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
หัวหน้ากากับ - ธุรกิจหลักทรัพย์
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) กรรมการผู้จัดการใหญ่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการงานประจาวัน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
1. วางกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของธนาคาร ตามกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
2. ควบคุมดูแลให้การดาเนินการตามแผนธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทาง
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
3. กากับ ดูแล และควบคุมการดาเนินธุรกิจประจาวันของธนาคาร ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มทิสโก้
4. ควบคุมดูแลการให้บริการ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมของธนาคาร
5. ติดตามการดาเนินงาน และผลประกอบการของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
6. ควบคุมงบประมาณของธนาคาร และบริหารทรัพยากรของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมดูแลให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด (ประวัติ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กลุ่ ม ทิ สโก้ มี น โยบายจ่ ายค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษั ทย่ อยเฉพาะรายที่ มิ ได้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ โดยจ่ายในรูปแบบและ
อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ จ่ า ยให้ ก รรมการบริ ษั ท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน ) ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะงดจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารแก่ ก รรมการที ่ด ารงต าแหน่ง ผู ้บ ริห ารและพนัก งานที ่ป ฏิบ ัต ิง านเต็ม เวลาของกลุ ่ม ทิส โก้ ตั ้ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษา ในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยให้มีผลจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงิน ที่จ ะจ่า ยจริง ใน
แต่ละคราวทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิ ที่กรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่ นเพิ่ มเติม ในกรณีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
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(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนราย
เดือน
240,000
50,000
40,000

คณะกรรมการบริษัท
ประธาน
กรรมการ
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

เบี้ยประชุมรายครั้ง
60,000
50,000
-

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

-

60,000
50,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
กลุ่มทิสโก้มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และ/หรือ ดารงตาแหน่งผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กรรมการบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตลอดไปหรือ จนกว่า จะมีก ารเปลี่ย นแปลง คณะกรรมการของบริษัท ย่อ ย
แต่ล ะบริษัท ตามที่ไ ด้รับ มอบหมายจากผู้ถือ หุ้น จะกาหนดจานวนเงินที่แน่นอน และจานวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม
จานวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562
(หน่วย: บาท)

รายนาม
1. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ /1
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ
รายเดือน
186,666.67
186,666.67

คณะกรรมการ
ธนาคาร
50,000
50,000

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
กากับความเสี่ยง
ตรวจสอบ
-

รวม
236,666.67
236,666.67

หมายเหตุ /1 ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ ได้รับค่าตอบแทนในตาแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 22 เมษายน 2562

โดยในปี 2562 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจหลัก (Core Company) ของบริษัท ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการธนาคาร จานวน 1 ราย เป็นจานวนเงิน 236,666.67 บาท และผู้บริหารของธนาคาร จานวน
35 ราย /1 (ไม่รวมผู้บริหาร 8 รายที่สังกัดบริษัทใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย (Secondment) ให้มาบริหารจัดการธนาคาร) เป็นจานวน
183,332,475.66 บาท จึงมี ยอดรวมทั้ งสิ้ นเป็ นจ านวน 183,569,142.33 บาท โดยอยู่ ในรูปค่ าตอบแทนรายเดื อน เงิ นเดือน
ค่าพาหนะและเชื้อเพลิง เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และโบนัสซึ่งแปรผันตามผลการดาเนินงานของกลุ่มทิสโก้และผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายธุรกิจ
1

ผู้บริหารของธนาคารที่ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 35 ราย
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8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมแล้ว ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ยังมีมติอนุมัติค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน ดังนี้
1. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพเฉพาะกรรมการสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้มีพนักงานรวมทั้งหมด 2,601 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงาน
ประจา 2,522 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 79 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
31 ธ.ค. 2561 (คน)
1,862
43
681
2,586

1. สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย
2. สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท
3. สายจัดการธนบดีและกองทุน
4. สายสนับสนุนกลาง
รวม

31 ธ.ค. 2562 (คน)
1,860
43
671
27
2,601

ในปี 2562 จานวนพนักงานของธนาคารทิสโก้เพิ่มขึ้น 15 คน หรือร้อยละ 0.58 โดยธนาคารทิสโก้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานเป็นเงิน 2,320,372,554 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
8.5.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานกลุ่มทิสโก้ ซึ่งจะทาให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากงาน และได้นาเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2533 ในนาม “กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานทิสโก้ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
พร้อมทั้งมีข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิต่างๆ ตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกจนถึงการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพกองทุน โดยให้พนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน
เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง แล้วนาส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5
หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของค่าจ้าง หรือในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง
เงินสมทบ นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอายุงานในอัตรา
ร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้
อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
จานวนปีที่ทางาน
อัตราปกติ อัตราพิเศษ อัตรารวม
ปีที่ 1
5
5
ปีที่ 2
6
6
ปีที่ 3
7
7
ปีที่ 4
8
8
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ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11 และปีต่อๆ ไป

อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
9
9
10
10
10
1
11
10
2
12
10
3
13
10
4
14
10
5
15

กองทุนยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการ
แต่งตั้งของนายจ้าง กรรมการแต่ละท่านจะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สามารถกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก หากได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของกลุ่มทิสโก้โดยการใช้กองทุนประเภทหลาย
นโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้สมาชิกได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุน Master Fund ของ
กลุ่มพนักงานทิสโก้ประกอบด้วย 4 นโยบายการลงทุน ได้แก่ นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม นโยบายหุ้น และนโยบายที่มี
การลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยสมาชิ ก สามารถเลื อ กนโยบายการลงทุ น ที่ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น แต่ ล ะประเภทได้ ม ากถึ ง
15 ทางเลือก โดยกองทุนเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครัง้
8.5.2 นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่ อเสริ มสร้างบุ คลิ กภาพและเอกลักษณ์ ของกลุ่มทิ สโก้ กลุ่มทิ สโก้ ได้ กาหนดนโยบายทั่ วไปด้ านทรั พยากรบุ คคล
ครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื่อง
สม่าเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหารโครงสร้างเงินเดื อน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น
ในขณะเดียวกันกลุ่มทิสโก้ได้กระจายอานาจเพื่อเปิดโอกาสให้สายงานธุรกิจแต่ละสายได้ดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละบริษัทภายใต้แนวนโยบายทั่วไปดังต่อไปนี้
1. หลักในการปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ (Principles of Dealing with People at TISCO Group)
เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือในธุรกิจการเงินมีความสาคัญอย่างยิ่ง กลุ่มทิสโก้จึง
ได้วางแนวคิดค่านิยมเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลากรของกลุ่มทิสโก้ให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมของ
กลุ่มทิสโก้อันจะมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรประสบความสาเร็จ คือ ให้คนคิดเป็น และทาอย่างคนทิสโก้ ซึ่งเป็นคนเก่ง ดี และ
มีความสุข ตามค่านิยม 6 ประการของกลุ่มทิสโก้ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เชี่ยวชาญอย่างผู้นา (Mastery)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ซื่อสัตย์มีคุณธรรม (Integrity)
สร้างผลงานที่น่าเชื่อถือ (Reliability)
ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Priority)
การให้คาแนะนา (Guidance)
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2. การว่าจ้างพนักงาน (Hiring)
เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการดารงวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ไว้ในขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้จึง
ใช้ขี ดความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่ าจ้ างพนักงาน ได้แก่ ขี ดความสามารถด้านองค์กร (Organizational Core
Competencies) ขีดความสามารถในการทางาน (Functional Competencies) และขีดความสามารถในการเป็นผู้นา (Leadership
Competencies) ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติ
และความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้พนักงานเหล่านั้นพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทางานร่วมกับกลุ่มทิสโก้
ในระยะยาว
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้างเป็น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในสังกัดนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดู แลกิจการที่ ดี กลุ่ มทิสโก้จึงมี นโยบายที่จะ
ไม่พิจารณาว่าจ้างญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัวของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่มีอานาจบริหาร
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายเน้นการเลื่อนตาแหน่งหรือโยกย้ายตาแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีตาแหน่งว่าง อย่างไรก็ดี
ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ หากพิจารณาเห็น
ว่ามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานใหม่จะต้องมี
ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มทิสโก้ได้อย่างกลมกลืน
3. การทางานที่กลุ่มทิสโก้ (Employment at TISCO Group)
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการกากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มทิสโก้ได้กาหนด “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Business
Code of Conduct) ขึ้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติ
ตามในทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝ่ายบริหารจะดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ใน
ทุกระดับชั้น ซึ่งพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม “หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ดังกล่าวจะไม่สามารถทางานกับกลุ่มทิสโก้ต่อไปและจะต้องถูก
ขอให้ออกจากกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลักการของ
กลุ่มทิสโก้ การกระทาความผิดในทางธุรกิจ การเกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทาซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงาน
ตามที่กาหนดในระเบียบและข้อบังคับที่กลุ่มทิสโก้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถ
ดารงหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจใดไว้ได้ กลุ่มทิสโก้จะดาเนินการเท่าที่สมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะการว่างงานและ เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะพยายามให้พนักงานของกลุ่มทิสโก้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4. การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร (People Assessment and Development)
4.1 การประเมินผล
การประเมิน ผลพนั ก งานเกิ ดขึ้ นทุ กขั้ น ตอนนั บตั้ ง แต่ การคัด เลื อกพนัก งานใหม่จ นถึ ง การเลื่อ นตาแหน่ ง
การพัฒนาอาชีพการทางาน และการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และ
สมรรถภาพ ประเมินผลงาน ความเป็นผู้นา รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์ กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้น
จากคุณ ภาพของบุค ลากรที่ มีความเหมาะสมกับกลยุ ทธ์ วั ฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของกลุ่ มทิสโก้ ทั้ง นี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือในการประเมินให้ในระดับองค์กร โดยหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยมีอิสระในการปรับใช้
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เครื่องมือดังกล่าวภายใต้คาแนะนาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของแต่ละแห่ง
และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบุคลากรขององค์กรไว้ได้ในขณะเดียวกัน
4.2 การพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดจึงถือเป็น
นโยบายที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของ
ความต้องการขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่งผลให้กลุ่มทิสโก้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป
การวางแผนพัฒนาบุคลากรนี้ คานึงถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทั่วไป ด้านธุรกิจและความรู้
เฉพาะทาง และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะคานึงถึงสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้นๆ เป็นสาคัญ
ในระดั บองค์ กร ฝ่ า ยทรั พยากรบุ คคลมี ห น้ าที่ วางแผนการพั ฒ นาพนั กงาน เพื่ อสร้ างสมรรถนะที่ จ าเป็ น
ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และให้ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของ
บริษัท ในระดับสายธุรกิจ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านเทคนิคและวิธีการพัฒนาเพื่อให้การเรียนรู้และ
การพัฒนาต้นทุนด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเพิ่มค่าให้กับธุรกิจโดยรวม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีหน้าที่เก็บ
บันทึกความรู้และทักษะความสามารถของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มทิสโก้ไว้ด้วย
5. การบริหารความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Management)
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสาหรับพนักงานและเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พนักงานทุกคนควรมีโ อกาส
ก้าวหน้าในชีวิตการทางานทั้งในระดับเดียวกันและในระดับสูงขึ้น กลุ่มทิสโก้เน้นเรื่อง “การเลื่อนตาแหน่งจากภายใน” สาหรับ
ตาแหน่งงานที่ว่างอยู่ ยกเว้นในกรณีที่ภายในองค์กรไม่มีผู้ที่เหมาะสม จึงจะพิจารณาบุคคลภายนอก โดยการปรับระดับชั้นของ
ตาแหน่งต่างๆ คานึงถึงระดับ และความเหมาะสมของสมรรถนะของพนักงานเป็นสาคัญ
กลุ่ มทิ สโก้ เปิ ดกว้ างสาหรั บการพั ฒนาและความก้ าวหน้าในชี วิตการทางานในทุ กระดับชั้น ภายในกลุ่ มทิสโก้
ทั้งภายในหน่วยธุรกิจเดียวกันและข้ามหน่วยงาน การสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าในชีวิตการทางานระหว่าง
หัวหน้าสายงานและพนักงานจะต้องกระทาอย่างเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ความคาดหวังเป็นที่เข้าใจโดยชัดเจน
6. การบริหารผลงาน (Performance Management)
การบริหารผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และ
เพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพและความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว่ างหั ว หน้ า และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ในขณะเดี ย วกั น การบริ ห ารผลงานเป็ น
ความรั บผิ ดชอบอันสาคัญของหั วหน้าทุกคนที่มี บทบาทหน้าที่ในการก ากั บดู แล การให้ คาแนะน าและการชี้ แนะแนวทาง
อย่างสม่าเสมอเป็นเครื่องมือทีด่ ีที่สุดในการพัฒนาผลงานและช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความสามารถของตน การบริหาร
ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นการประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นความรับผิดชอบหลักของหัวหน้าทุกคน
โดยหัวหน้าจะต้องมีความตั้งใจ และความสามารถในการใช้ระบบและวิธีการบริหารผลงาน ตามแนวทางและคู่มือปฏิบัติภายใต้
นโยบายทรัพยากรบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง และรักษาแนวทางและคู่มือปฏิบัติดังกล่าว
กลุ่มทิสโก้ มีแนวทางให้การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามแผนของหน่วยงานและแผนขององค์กร โดยให้
หัวหน้างานทาการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสื่อสาร
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ให้กับพนักงานรับทราบ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการทางาน รวมถึงการสื่อสารให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงานจริง
พร้อมทั้งคาแนะนา เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Employee Compensation and Benefits)
กลุ่มทิสโก้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
เพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจาทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึง
สุขภาพของตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และจัดให้มีห้องพยาบาลในสถานที่ทางานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษา
อาการเจ็บป่วย นอกจากนั้น กลุ่มทิสโก้ยังมีการจัดโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
สุขภาพที่ดีและลดโอกาสการเจ็บป่วยของพนักงานอีกด้วย
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงานกลุ่มทิสโก้
ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกั บลักษณะของงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึง เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ และผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กลุ่มทิสโก้ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับชั้นและลักษณะ
ของประเภทงาน เพื่อให้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของ
ระบบนี้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชานาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงาน
ทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป
ในการกาหนดค่าตอบแทนจะใช้ระดับค่าตอบแทนภายนอกและข้อกาหนดด้านความเป็นธรรมภายในของกลุ่มทิสโก้
เป็นเกณฑ์ กลุ่มทิสโก้ยังพิจารณาว่าไม่เฉพาะค่าตอบแทนเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจสาหรับพนักงาน การตั้งเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าและพนักงานผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน การพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยรวมก็ถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไว้ได้อย่างดี
กลุ่มทิสโก้ให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานทุกตาแหน่งในกลุ่มทิสโก้มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้จากการทา Job Evaluation
งานแต่ละตาแหน่งมีการกาหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ซึ่งเป็นผลจากการสารวจข้อมูลของตลาด และการเปรียบเทียบบรรทัดฐาน
(Benchmarking) ผู้ทางานจะได้รับค่าตอบแทนภายในขอบเขตอัตราค่าตอบแทนตลาดของงานนั้นๆ ค่าตอบแทนของพนักงาน
แต่ละคนจะพิจารณาจากทักษะ ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ ขอบเขตความรับผิดชอบ และศักยภาพในการมีส่วนส่งเสริมธุรกิจ
7.2 ค่าตอบแทนตามผลงาน
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายผลงานของพนักงานแต่ละคนจะก าหนดและตกลงกันในตอนต้นปี พนักงานที่
สามารถทาได้ตามเป้าหมายมีสิทธิได้รับรางวัลในรูปเงินโบนัส หรือเงินจูงใจ หรือรางวัลในรูปอื่นใดตามที่กลุ่มทิสโก้ประกาศ
กาหนด ทั้งนี้ ปัจจัยในการกาหนดเป้าหมายจะสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานทางธุรกิจ เช่น ปริมาณธุรกิจ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
การดาเนินการ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันในกลุ่มทิสโก้สามารถได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่ฝ่ายบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอานวยการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อผลสาเร็จของธุรกิจ
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8. การดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Administration)
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ด้ า นแรงงานอย่ า งเคร่ ง ครั ด การด าเนิ น การใดๆ ทั้ ง หมดใน
ด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นโยบายและ/หรือการดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการกาหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่ได้กาหนดออกมาใหม่
การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของกลุ่มทิสโก้จะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานในหน่วยธุรกิจใดภายในกลุ่มทิสโก้จะต้องดาเนินการ
ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทิสโก้
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มทิสโก้กาหนดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และแนวปฏิบั ติ
ในการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน และผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สานักงานของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนผู้มาติดต่อมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และตามกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ถื อ เป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น ทิสโก้จึงกาหนดให้
พนั กงานใหม่ ทุกคน ต้ องเข้ าเรี ยนรู้ เรื่ องการป้องกันอุ บัติ เหตุ และความปลอดภั ยภายในสานักงานในรู ปแบบ E-learning
ผ่ านระบบ TISCO LMS และก าหนดให้ หั วข้ อการเรี ยนรู้ นี้ เป็ นเงื่ อนไขในการผ่ านทดลองงาน รวมทั้ งมี ก ารระบุ แนวทาง
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละให้ ค วามรู้ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น HR News, Health Tips, Health Alert และ Knowledge
Management (KM) และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสถานที่ทางานด้วยเครื่องมือตามหลักการยศาสตร์ การประเมิน
ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
นอกจากการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ TISCO LMS ข้างต้นแล้ว ในปี 2561 กลุ่มทิสโก้ได้รับเกียรติ
จากผู้ชานาญการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุ่มทิสโก้ให้ตระหนักถึงปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันการเงินที่มีส่วนทาให้เกิด
ก๊ า ซเรื อ นกระจก ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม เพื่ อ สร้ า งจิ ต สานึ ก การอนุ รั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มและร่ ว มมื อ กั น ช่ ว ยลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน และจานวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในปี 2562 พบว่า ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไรก็ตามมีพนักงานที่ บาดเจ็บ เจ็บป่วยจากโรคในการทางาน
จานวน 77 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้
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จานวนครั้ง
(No. of reported case)
ชาย
หญิง

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทางาน จานวนผู้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ (Injuries)
 เกิดบาดแผลเล็กน้อย

สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
สาขาต่างจังหวัด
โรคจากการทางาน (Occupational Diseases)
 ด้านการได้ยิน
สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
สาขาต่างจังหวัด
 การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
(Musculoskeletal Strain)
สาขาต่างจังหวัด
 ด้านการมองเห็น
สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
สาขาต่างจังหวัด
 ด้านสมรรถภาพปอด
สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
สาขาต่างจังหวัด
กรณีเสียชีวิต (Fatalities)
 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน
สานักงานใหญ่
สาขากรุงเทพและปริมณฑล
สาขาต่างจังหวัด

จานวนวันสูญเสีย
(No. of lost day)
ชาย
หญิง

-

-

-

-

9
8
1
35
9
-

1
4
6
1
3
-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูล
อัตราการบาดเจ็บ
(Injury Rate: IR)
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury Rate : LTIR)
อัตราความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate :
LDIR)
อัตราการเจ็บป่วย / โรคจากการ
ทางาน (Occupational Disease
Rate: ODR)
อัตราการขาดงาน
(Absentee Rate: AR)
จานวนวันลาป่วย
จานวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจาก
การเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับ
งาน

หน่วย

จาแนกตามเพศ

ช่วงเวลา ม.ค.-ธ.ค. 2561
จาแนกตามพื้นที่
สานักงาน สาขากรุงเทพ
สาขา
ใหญ่
และปริมณฑล ต่างจังหวัด
0.00
0.00
0.00

รวม

ชาย

หญิง

จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง
จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง
จานวนวันที่สูญเสียไป
ต่อชั่วโมงการทางาน
200,000 ชั่วโมง
จานวนคนต่อชั่วโมงการ
ทางาน 200,000 ชั่วโมง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.08

0.51

2.17

2.58

0.26

1.72

ร้อยละ

1.09

1.29

1.48

0.90

0.71

1.22

12,383
90,395.9

1,413
10,314.9

2,252
16,439.6

16,049
117,157.7

วัน
วัน X 7.30 ชั่วโมง

5,122
10,926
37,390.6 79,759.8
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หมายเหตุ: 1) ค่าตัวเลขที่ได้จากการคานวณอ้างอิงตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) : ILO-OSH 2001
2) การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือการบาดเจ็บที่ทาให้หยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)
3) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ เดิมใช้คาว่า อัตราวันสูญเสีย
4) การคานวณชั่วโมงการทางาน เป็นข้อมูลที่มาจากระบบการบันทึกเวลางาน (Employee Self Service) ของพนักงานประจา และพนักงานสัญญาจ้าง ตั้งแต่เดือน
มกราคม - ธันวาคม 2561 ข้อมูลเวลาการทางานรวมถึง ข้อมูลการทางานล่วงเวลา (Over Time Working) ข้อมูลรวมพนักงานลาออกระหว่างปี โดยจะนาเฉพาะเวลา
การทางานจริงในช่วงระยะเวลาที่ยังคงเป็นพนักงานอยู่มาคานวณ

ทิสโก้ให้ความสาคัญต่อภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบุกรุกและความรุนแรงโดยผู้ไม่หวังดี รวมถึงสถานการณ์
การโจรกรรม การประท้วง และการก่อการร้ายอื่นๆ จึงกาหนดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านการควบคุม
การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ (Space Access Control) ประกอบด้ ว ยการก าหนดชั้ น ความปลอดภั ย หรื อ ประเภทของพื้ น ที่ (Space
Classification) การกาหนดให้มีการลงทะเบียนผู้มาติดต่อพื้นที่ควบคุม การกาหนดสิทธิ์และควบคุมการเข้า -ออกด้วยระบบ
Access Control เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนการบุกรุกและกล้องวงจรปิด ตลอดจน
มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับ BCM Team พนักงาน และผู้มาติดต่อภายในพื้นที่สานักงาน
ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
9. การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมสาหรับอนาคต งานในตาแหน่งสาคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมีการพัฒนาตัวผู้สืบทอด
ตาแหน่งและมีการวางแผนการพัฒนาไว้โดยละเอียด การวางแผนสืบทอดตาแหน่งจะกากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) “บริษัทแม่ ”
โดยการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ทาหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจะดาเนินการทบทวน
แผนดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดจน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทใหญ่จะทาหน้าที่คัดเลือก และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท และบริษัทย่อยที่มี
สัดส่วนรายได้เกินกว่าร้อยละ 25 ของรายได้รวมของกลุ่ม
8.5.3 งานด้านการพัฒนาองค์กร
กลุ่มทิสโก้ยังคงดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ทิ ส โก้ จ ากั ด (TISCO Learning Center Co., Ltd.)
เป็นหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายในการวางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับ
องค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นา โดยการพัฒนา
องค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนามาซึ่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดยระหว่างปี กลุ่มทิสโก้ได้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาต่างๆ แบ่งเป็น 7 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ในสายธุรกิจต่างๆ รวม 7 โครงการ
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1.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy)
กลุ่มทิสโก้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา (Teller Academy) ให้มี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการให้บริการได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยยังคงคานึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีการจัดอบรมสาหรับพนักงานใหม่ และมีการจัดการอบรมซ้าเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
สาหรับพนักงานที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสาขาของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ ได้เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงาน
Core Deposit System ที่ มีก ารปรับ ปรุ ง ระบบใหม่ เพื่ อการบริก ารที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ ควบคู่ไปกั บ การยกระดั บ มาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และเป็ น ธรรมโดยมี ก ารติ ด ตาม และควบคุ ม อย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง การสื่ อ สารแนวทาง
การให้บริการอย่างเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผลความสาเร็จของการสื่อสารเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
1.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Wealth Academy)
กลุ่ มทิ สโก้ ได้ มี การพั ฒนาเจ้ าหน้าที่ ลูกค้ าสั มพั นธ์ (Wealth Relationship Manager) ให้ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ภาพรวมของธุรกิจ มีความเข้าใจทางด้านการเงินและการลงทุน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารเงิน
การลงทุน อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งแนะนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน โดยสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการ ระดับความเสี่ยง และเงื่อนไขของลูกค้าได้ โดยจัดให้พนักงานทุกคนมีใบอนุญาตในการแนะนาการลงทุนต่างๆ
อย่างครบถ้วน รวมถึงการยกระดับการแนะนาการลงทุนตามมาตรฐาน Certified Financial Planner (CFP) และจัดฝึกอบรม
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างรับผิดชอบ และเป็นธรรมโดยมีการติดตาม และควบคุม
อย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารแนวทางการให้บริการอย่างเป็นธรรม Market Conduct แก่พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยวัดผล
ความสาเร็จของการสื่อสารเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
1.3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (CMR Program)
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ (CMR - Car Marketing Representative) มี บ ทบาทส าคั ญ ใน
การนาเสนอและให้คาแนะนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย กลุ่มทิสโก้จึงได้ก าหนดหลั กสูตรอบรมสาหรับพนักงานใหม่ และ
พนักงานปัจจุบัน โดยมีการจัดการอบรมซ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของการเป็น CMR การทบทวนกระบวนการทางาน และให้พนักงานมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยอย่างครบวงจร
พร้อมฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ
1.4 โครงการพัฒนาผู้จัดการปฏิบัติการ (Operation Manager Program)

ผู้จั ดการปฏิบั ติการ (OM – Operation Manager) มีบทบาทหน้าที่ ในการท างานด้านปฏิ บัติการ เพื่ อ
สนับสนุนฝ่ายการตลาด และงานด้านอื่นๆ ของสาขา กลุ่มทิสโก้จึงได้กาหนดหลักสูตรอบรมให้ผู้จัดการปฏิบัติการ มีความรู้
และมีความแม่นยาในเรือ่ งกระบวนการทางาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสนับสนุนฝ่ายการตลาดได้อย่างถูกต้อง
1.5 โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ (Hire Purchase Manager Program)
ผู้ จั ด การเช่ า ซื้ อ (HPM – Hire Purchase Manager) มี บ ทบาทส าคั ญ ในฐานะผู้ น าที ม การตลาด และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของธนาคาร กลุ่มทิสโก้จึงได้กาหนดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้จัดการเช่าซื้อ มีความรู้ในนโยบาย
แนวทางการทาธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ธนาคาร สามารถให้
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คาแนะนากับลูกค้าได้อย่างครบวงจร และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นกาลัง
ผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเร็จ
1.6 โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา (Branch Manager Program)
ผู้จัดการสาขาเป็นผู้บริหารประจาแต่ละสาขา มีหน้าที่และบทบาทสาคัญในการดูแลและควบคุมการดาเนินงาน
ของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มทิสโก้จึงกาหนดหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดการสาขา มีความรู้ในแนวทางการทาธุรกิจ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎเกณฑ์และวิธีการทางานที่ถูกต้อง รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการทีม อันแสดงถึงความเป็น
มืออาชีพและเป็นกาลังผลักดันให้ธุรกิจขององค์กรประสบความสาเร็จ
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร (TISCO Leadership Development Program)
กลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในแง่ของแนวทางในการดาเนินธุรกิจ การให้นโยบายต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของทิสโก้แบรนด์เป็น "ทิสโก้
โอกาสสร้ างได้ " ดังนั้ นผู้ ดารงต าแหน่ ง “หั วหน้ างาน” ในทุ กระดั บที่ เป็ นพลั งขั บเคลื่อนองค์กรทุ กคน ถื อเป็ นบุ คลากรที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อองค์กร ไม่เพียงแต่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึงบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (External
Change) เพื่อการปรับตัวให้ทัน แต่ยังจะต้องสามารถกระตุ้นจูงใจให้ที มงานภายในหน่วยงานของตนเองเกิดความเข้าใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตลอดจนวิธีการทางาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ด้วย และเพื่อให้การพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารในทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ทิสโก้จึงกาหนดให้มี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
TISCO Leadership Development Program" สาหรับพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคน โดยแบ่งเป็นโครงการสาหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้นาที่ดี
มีความสามารถทั้งในด้านความเข้าใจเรื่ององค์กร ความสาคัญของภาวะผู้นากับการบริหารคน การทาความเข้าใจประเภทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้รูปแบบการบริหารงานของตนเอง เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่ และสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพของ
ที มงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารเชิ ญผู้ บ ริ หารจากหน่ วยงานภายนอก และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มาบรรยาย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหาร เพื่อเปิดมุมมองและกรอบความคิดในการจัดการของผู้บริหารด้วย
3. โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด (Executive Trainee Development Program)
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่มผู้เรียน คือ บุคลากรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้มีศักยภาพขององค์กร และ
นามาพัฒนาเพื่อให้เติบโตเป็นผู้บริหารขององค์กรในอนาคต ซึ่งผู้เรียนจะไม่ได้ถูกพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่จะถูก
หล่อหลอมให้มีความรู้โดยรอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดขององค์กร นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การสร้ างสัมพั นธ์ที่ดีกั บผู้อื่น ผ่านการทาโครงงานร่วมกับ ผู้เรีย นคนอื่น จากต่า งสายงานในองค์กร รวมทั้ง เรียนรู้ ปรัชญา
ที่สามารถนาไปใช้ในการทางานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ตลอดจนต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอยู่เสมอ
4. การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสาหรับหัวหน้างานใหม่ (New Manager Orientation Program)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความสาคัญของหัวหน้างาน ในการบริหารเพื่อการควบคุมงานและ การบริหารกากับดูแลบุคคล
ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานสาหรับหัวหน้างานเป็น สิ่งที่หัวหน้างานต้องนาไป
ประยุกต์ และ ปฏิบัติ การคิดเชิงกลยุทธ์ในแบบต่างๆ คือพื้นฐานของการจั ดการทั้งหมดของผู้บริหาร ในการนาไปใช้เพื่อ
วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ
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5. การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถเฉพาะ (Competencies)
กลุ่ มทิ สโก้ได้ ให้ ความสาคั ญกั บการพัฒนาศั กยภาพพนั กงานตามความรู้ความสามารถเฉพาะตามหน้าที่งาน
ทั้งความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านธุร กิจ และการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแผนพัฒนาตาม Learning roadmap ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแต่ละ
หน่วยงาน และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายใน และ
การฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันภายนอก
6. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (TISCO Brand Values)
กลุ่มทิสโก้ได้ให้ความสาคัญในการตระหนักรู้และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในค่านิยมองค์กร คือ ความเชี่ยวชาญ
(Mastery) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และใส่ใจในลูกค้า (Customer Priority) นอกจากนี้ ยังได้
กาหนดอุปนิสัยเพิ่มเติม คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการให้คาแนะนา (Guidance) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใน
ทุกระดับสามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรผ่านโครงการ Value in Practice ซึ่งเริ่มจาก
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมจากระดับผู้บริหาร ให้กับหัวหน้างานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างสอดคล้องของพนักงานทุกระดั บ รวมถึงการออกแบบการสื่อสารและหลักสูตรฝึกอบรมที่จะต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมอย่างชัดเจนและได้บรรจุไว้ในการฝึกอบรม กิจกรรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
ในการฝึกอบรมพนักงาน จะเริ่มสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมค่านิยมในการปฐมนิเทศพนักงาน
การฝึกอบรมความรู้ให้พนักงานมีความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม เช่น ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ทางานที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมุ่งพัฒนาให้พนักงานสามารถให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน ผ่านการจัด
แคมป์วิชาการให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การอบรม Market Conduct ทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ปิดบังข้อมูลแก่ลูกค้า อันเป็นสิ่งที่ทิสโก้ให้ความสาคัญเสมอมา
กิจกรรมพนักงานและการสื่อสารเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออกและ
นาค่านิยมขององค์กรมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
การจัดโครงการประกวดและโครงการชมเชยต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ได้มีการวัดผลพฤติกรรมค่า นิยมองค์กรผ่านแบบสารวจความพึงพอใจพนักงานประจาปี โดยพบว่า
ในปี 2562 พนักงานในกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงออกถึงค่านิยมทั้งหก ระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมค่านิยมอยู่ที่ 8.31 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากผลการสารวจพบว่าพนักงานสามารถสะท้อนค่านิยม Integrity (ความซื่อสัตย์), Customer Priority
(ให้ความสาคัญกับลูกค้า), Guidance (ให้คาแนะนา) และ Mastery (ความเชี่ยวชาญ) ได้อย่างเด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ที่องค์กรมุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พนักงานในกลุ่มทิสโก้ได้แสดงความพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยมีค่าความ
พึงพอใจอยู่ที่ 8.20
7. ระบบจัดการการเรียนรู้และ e-learning (Learning Management System & e-Learning)
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความสาคัญของการที่พนักงานทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคน
สามารถเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ ผ่ า นการศึ ก ษาในรู ป แบบ e-learning และสามารถติ ด ตามผลการเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
โดยพนักงานทุกคนในองค์กร ได้รับการเรียนรู้และทดสอบผ่านระบบ e-Learning ได้อย่างครบถ้วน
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8. โครงการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
กลุ่มทิสโก้คานึงถึงความเชี่ยวชาญและปัจจัยแห่งความสาเร็จต่างๆ ที่สะสมและถ่ายทอดต่อกันมาในองค์กรมา
อย่างยาวนาน และเพื่อให้การรวบรวมและนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการริเริ่มโครงการจัดการ
องค์ ความรู้ (Knowledge Management) ขึ้ น เพื่ อถอดองค์ ค วามรู้ ใ นองค์ ก รให้ ครบถ้ ว นไม่ สูญ หาย โดยเริ่ มจากบุ คลากร
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รวมถึงผู้เกษียณอายุ และนามารวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้เรียนรู้ และ
เป็นทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
9. โครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (OASIS)
เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มี
โครงการสร้างวัฒนธรรมเพื่อความก้าวทั นความเปลี่ยนแปลง โดยสร้าง Growth Mindset ให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานสามารถเปิดรับไอเดียและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนนามาประยุกต์ปรับใช้ รวมถึงการเก็บและส่งต่อ
ความรู้ให้กว้างขวางในองค์กร จึงทาให้เกิดโครงการโอเอซิส (OASIS) เปิดรับ-ปรับใช้-ให้ต่อ เพื่อให้พนักงานสามารถก้าวทันและ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในธุรกิจและองค์กร โดยการ
เรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างผลงานจากพนักงานในทุกพื้นที่
นอกจากนี้ทิสโก้ ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกรวม 392 หลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรของทิสโก้
โครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ













โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการธนกิจสาขา
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
โครงการพัฒนาผู้จัดการเช่าซื้อ
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรายย่อย
โครงการพัฒนาผู้จัดการปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผู้จัดการสาขา
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สินเชื่ออเนกประสงค์และ
การขายตรง
โครงการพัฒนาพนักงานบริการลูกค้า
โครงการพัฒนาพนักงานบริการตัวแทนจาหน่าย
โครงการพัฒนาผู้จัดการเขตสมหวัง
โครงการยกระดับวิชาชีพด้านการแนะนา
และวางแผนการลงทุนและคุ้มครองความเสี่ยง

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
โครงการสาหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง
 โครงการสาหรับผู้บริหารระดับต้น
 โครงการพัฒนาผู้บริหารฝึกหัด


โครงการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร
OASIS Campaign

ระบบจัดการการเรียนรู้
และ e-Learning
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การฝึกอบรมตามความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน
มีแผนพัฒนาตามแผนการเรียนรู้
(Learning Roadmap) ที่เหมาะสม
ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน

โครงการจัดการองค์ความรู้
รวบรวมและถอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ตลอดจนผู้เกษียณอายุ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อนา มาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้กับพนักงาน

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
ปี 2560
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
21.55
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
ชาย
20.83
หญิง
21.97
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามระดับตาแหน่งงาน (ชม./คน/ปี)
ระดับผู้บริหาร (1)
31.10
ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร (2)
21.30
จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจาแนกตามสายธุรกิจ (ชม./คน/ปี)
ลูกค้ารายย่อย
17.23
ลูกค้าบรรษัท
13.47
ลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน
31.80
สนับสนุนองค์กร
24.06
หมายเหตุ (1) ระดับผู้บริหาร หมายถึง ระดับหัวหน้างานจนถึงระดับผู้บริหาร
(2)
ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร หมายถึง พนักงานต่ากว่าระดับหัวหน้างาน
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ปี 2561
33.34

ปี 2562
26.37

31.59
34.32

24.95
27.16

50.98
32.89

41.76
26.00

28.72
17.20
47.82
32.50

24.20
16.67
31.97
28.47
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance Policy) ของกลุ่มทิสโก้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของธนาคาร
ให้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกากับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(“บริษัทแม่ ”) นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) โดยอ้ างอิ งเพิ่ มเติ มจาก จรรยาบรรณของธนาคารพาณิ ชย์ ของสมาคมธนาคารไทย และหลั กเกณฑ์
ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทแม่เพื่ออนุมัติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทิสโก้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการ แนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ โครงสร้างการปฏิบัติงาน หน้า ที่ข อง องค์ค ณะกากับ ดูแ ล และนโยบาย
การปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดและ
สม่าเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการ
ปฏิ บัติ ต่อผู้ถื อหุ้ นอย่างเท่ าเทียมกั น บทบาทต่ อผู้ มี ส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้ อมู ลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารจัดการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้
สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่ www.tisco.co.th)
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมี ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกั บกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และ
สามารถนาไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มทิสโก้ให้พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบอินทราเน็ตของกลุ่มทิสโก้เป็นประจาทุกปี และนาผลที่ได้มาประเมิน
ระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่
ของตนในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยกลุ่มทิสโก้พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกาหนดให้พนักงานที่ ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมและทาแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกาหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทาแบบทดสอบโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทางานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกาหนดให้ทาแบบทดสอบดังกล่าวด้วย
เพิ่มเติมจากการเข้ าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้ งนี้ ผลการทดสอบดั งกล่ าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
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นโยบายกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ใช้บังคับกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกลุ่มทิสโก้ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทาง
และเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกลุ่มทิสโก้อย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือ
สถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้
ก) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทาที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ข) กาหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
ค) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มทิสโก้อย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน )
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกลุ่มทิสโก้ได้จัดส่งหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบ
ทั่วไป) แบบ ข. (สาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบกาหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (สาหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสโตเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอานวย
ความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกด้วย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้เปิด
โอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้อีกด้วย โดยอยู่ภายใต้ก ฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดไว้
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญต่างๆ ของกิจการ ซึ่งได้อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ดังนี้


การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

กลุ่มทิสโก้จัดทาเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ ในขณะทีก่ ลุ่มทิสโก้จะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุ
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว
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การเข้าร่วมประชุม

กลุ่มทิสโก้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษา
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถื อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และ
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กลุ่มทิสโก้ได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สาหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท
เข้าประชุมแทนนั้น กลุ่มทิสโก้ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ กลุ่มทิสโก้ได้
แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนาส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่น และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้จาก
เว็บไซต์ของธนาคารได้อีกด้วย
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่ อ นวั น ประชุ ม กลุ่ ม ทิ สโก้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท และวาระการประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นการล่วงหน้า ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทจะดาเนินการอย่าง
ดีที่สุดให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อ
ซักถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมเป็นจานวน 8 ท่าน จากจานวน 9
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.8889 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทิสโก้และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย


การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจานวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ แล ะ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม
มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 1 เสี ย งต่ อ 1 หุ้ น ยกเว้ น วาระการพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) สาหรับการออกเสียงลงคะแนน กลุ่มทิสโก้ได้นาบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้ง
วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
มากที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีบุคคลภายนอกทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตาม
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กฎหมายและข้อบังคับบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งโดยตามกฎหมายหรือโดยสัญญาข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินที่มีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ผู้ถือหุ้น
กลุ่มทิสโก้ มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับ
ประโยชน์โดยอ้อมจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของกลุ่มทิสโก้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มทิสโก้กับคู่ค้า และมีส่วนสาคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับทาให้
กลุ่มทิสโก้มีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจาและพนักงาน
สัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับ
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน รวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. ลูกค้า
กลุ่มทิสโก้ มุ่งมั่นรักษาความสั มพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่
ให้กับลูกค้าโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพอันเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณ
และมาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ
4. คู่ค้าและเจ้าหนี้
กลุ่มทิสโก้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันใน
การดาเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ กลุ่มทิสโก้จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคเอกชน (Collective Action Coalition)
5. คู่แข่ง
กลุ่มทิสโก้งดการกล่าวโจมตีหรือการกระทาใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจากัด
การแข่งขันในตลาด ทิสโก้ดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทางานภายในกรอบของ
กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน
เช่น เงื่อนไขในการบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลู กค้าสามารถเลือกใช้บริการได้
อย่างเสรีและไม่ถูกขัดขวางในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทิสโก้จะจัดให้มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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6. สังคม
กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดย
ได้ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในประเด็นความยั่งยืนซึ่งมีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทเอง เช่น การสนับสนุน
การศึกษาและความรู้ทางการเงินและกิจกรรมในด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการสังคม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดาเนินการโดยพนักงานจิตอาสา และลูกค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจด้วย
ในบางโอกาส เพื่อปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสาธารณะ
7. สิ่งแวดล้อม
กลุ่มทิสโก้ตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมคี วามจาเป็นต่อการดาเนินชีวติ จึงได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนื อจากการที่ ผู้มี ส่ วนได้ เ สี ยสามารถแสดงความคิ ดเห็ น ร้ องเรี ยน หรื อเสนอเรื่ องส าคั ญอื่ นๆ ได้ โดยตรงต่ อ
กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีช่องทาง
ติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เปิดศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคาน์เตอร์บริการทั้งที่สานักงานใหญ่และสาขา เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ และ
จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสาคัญอื่นๆ ต่อกลุ่มทิสโก้ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพั นธ์รับผิ ดชอบในการรั บความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถื อหุ้นและ
นักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) รับผิดชอบในการรับ
ข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกากับรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ
เรื่องสาคัญอื่นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มทิสโก้และกฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรอง
และรายงานเรื่ องที่มี ความสาคั ญไปยั งคณะอนุ กรรมการก ากับกฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจะด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหา
และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่อง
ที่มีนัยสาคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดทาแนวนโยบายการแจ้งเบาะแส และวิธีปฏิบัติงานต่อ
ข้อร้ องเรียนของลู กค้ า พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียอื่ นๆ อย่ างชัดเจน เพื่ อรั กษาสิทธิ รวมถึงคุ้ มครองความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
นโยบายการรับแจ้งเบาะแส
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้มี
การกาหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท นโยบายการรับแจ้งเบาะแสมีการกาหนด
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสาหรับทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและการแก้ไขปัญหากรณีที่พบเห็นรายการผิดปกติของ
การปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทาทุจริต การกระทาผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น
กลุ่มทิ สโก้จั ดให้ มีช่องทางสาหรั บผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้ งเบาะแสข้อร้องเรี ยนหรื อการแจ้งความผิดปกติของการ
ปฏิบัติงานหรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทาที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่ง
หนังสือมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกากับ เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านเว็บไซด์ขององค์กร
สาหรับพนักงาน กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณี
ที่พบรายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line)
ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่อง
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ร้องเรียน (HR Help Line) นั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องที่กระทาผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบ
พบว่ามีการกระทาผิด จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
กลุ่มทิสโก้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส กาหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผย
เฉพาะเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยสาคัญ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มทิสโก้กาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1

การร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2

การร้องเรียนโดยจัดทาเป็นหนังสือ และส่งมาที่
ประธานกรรมการตวจสอบ หรือ หน่วยงานกากับ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางที่ 3

การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2633 6000 และโทรสาร 0 2633 6800

ช่องทางที่ 4

การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางที่ 5

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกลุ่มทิสโก้ (TISCO HR Help Line) สาหรับพนักงาน

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กลุ่มทิสโก้ มีการวางระบบเพื่อให้ มั่นใจว่ า ผู้ถื อหุ้ นและผู้มี ส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่ จะได้ รับการเปิดเผยข้ อมู ลที่ มี
สาระสาคัญอย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สาคัญ ไม่ว่าจะโดยข้อกาหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทาง
เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การประชุมกับนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มทิสโก้ ได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจาปีหรือ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันทาการถัดไปหลังการประชุม
กลุ่ มทิ สโก้ จั ดท ารายงานต่ างๆ เพื่ อน าส่ งต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและเผยแพร่ ต่ อสาธารณชนบนพื้ นฐานของ
ความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทารายงานอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญ
ในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้น
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่ คณะกรรมการจะอนุมัติการประเมิน
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดทา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็น
การตรวจสอบควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้ อมู ลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ตลอดจนรายงานความยั่ งยื น
ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
กลุ่มทิสโก้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ จานวนครั้งของ
การประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการและ
ผู้บริหาร และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้
กลุ่มทิสโก้มอบหมายให้สานักเลขานุการบริษัท (Corporate Secretariat Office) และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ท าหน้ า ที่ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ลขององค์ ก ร ทั้ ง ข้ อ มู ลทางการเงิ น และข้ อ มู ลทั่ ว ไปให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของกลุ่มทิสโก้ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนั กวิเคราะห์เพื่อชี้ แจงผลประกอบการรายไตรมาส
(Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และการพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งรวมถึง
การสั่ง การ อนุมัติ และดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนการกากับดูแลกิจการ และค่านิยมองค์กร
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้
มีการสืบทอดตาแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กากับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแล
กลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิ ธีที่ ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและก ากับดูแลตนเอง (สามารถดู
รายละเอียด ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น กลุ่มทิสโก้จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและ
ระดับองค์คณะที่มีประสบการณ์เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็น อาทิเช่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการซักถามทาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจ ของกลุ่มทิสโก้
อย่างเป็นอิสระ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
กลุ่มทิสโก้กาหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจน
สัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม
คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มทิสโก้ โดยมี
การกาหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วม
บริ ห ารงาน กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน และกรรมการจากผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ เพื่ อ ให้ อ งค์ ค ณะของคณะกรรมการ
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มีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับ
การเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตาแหน่งต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับตาแหน่ง โดยกาหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกาหนดให้
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งหรือหลายตาแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ และดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจจัดการ หรือ
ที่ปรึกษาที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เกิน 5
บริษัทจดทะเบียน โดยไม่นับรวมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตาแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
นอกเหนื อ จากการก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการไม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แล้ ว
ประธานคณะกรรมการยั ง มี สถานะเป็ น กรรมการอิ สระและ/หรื อกรรมการที่ ไม่ มี ส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการ
จะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการกากับความเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอานาจและป้องกันมิ ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจใน
การตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมี
โครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบและการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทาหนังสือ
เชิญประชุม รายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกาหนดให้
กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) จัดทารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมี
หน้าที่จัดเก็บและจัดทารายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดาเนินงาน และบทบาทด้านการกากับดูแล
กิจการ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม
ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่ นใจได้ว่านโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกนาไปใช้ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด
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(1) บทบาทด้านผลการดาเนินงาน - การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจใน
อนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนาไป
ปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มทิสโก้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
และทบทวนจากคณะกรรมการบริ หารแล้ว เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานและการทาประมาณการโดย
ฝ่ า ยจั ด การในแต่ ละปี แผนการปฏิ บั ติ ง านจะครอบคลุ ม ถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ การปฏิ บั ติ ง านและเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง ในกรณี ที่
การดาเนินงานต่างไปจากแผนที่กาหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และ
รายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโดยฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
การดาเนินงานประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึง
ความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจากแผนงานที่ได้กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกากับควบคุมการดาเนินธุรกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว และระยะสั้นของกลุ่มทิสโก้ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและนาเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้
ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจากัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผล
จากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง
นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของกลุ่มทิสโก้ และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
ได้เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทานโยบายที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ กลุ่มทิสโก้จะทาธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้อง
รองรับแล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐาน
ดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริ ษัททราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้ องมี แหล่งของข้อมูลอ้างอิ งเพี ยงแหล่งเดียวเพื่อให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบาย
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มทิสโก้ ไม่ มีนโยบายสนั บสนุนให้มี การท ารายการกับบุคคลที่มี ความเกี่ยวโยงกัน หรือการทารายการซึ่ งอาจก่อให้ เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน โดยจะรายงาน และ/หรือ นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าว
เสมือนการทารายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติ
การเข้าทารายการดังกล่าว
(2) บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่
แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่สาคัญ ส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจาวันให้แก่ฝ่ายจัดการ
แล้วก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานของบริษัท
ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้าง
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ของกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
และควรดู แลให้บริ ษั ทมี นโยบายและวิ ธีปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมเพื่ อควบคุ มการด าเนินงานของบริ ษั ทให้ ถู กต้องตามกฎหมาย
ข้อกาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรรมการควรติดตามหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มทิสโก้อยู่เสมอ
ฝ่ายจัดการจัดทารายงานและนาเสนอให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ และ
ผลประกอบการด้ า นต่ างๆ อาทิ ข้ อ มู ลทางการเงิ น การบริ หารความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บเงิ น ให้ กู้ ยื ม สภาพคล่ อง สภาวะและ
ความผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสาคัญที่
คณะกรรมการจะใช้ในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ
เหล่านั้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้น การใช้อานาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
คณะกรรมการควรกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้เป็นประจา
รวมทั้ งให้ ฝ่ายจั ดการแจ้ งให้คณะกรรมการทราบถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ แนวโน้มทางการตลาด มาตรฐานทางธุรกิ จ
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ควรก าหนดให้ ฝ่ายจั ดการมี หน้าที่แจ้ งให้คณะกรรมการทราบถึงอุ ปสรรคในการแข่ งขั น โอกาสทางธุ รกิ จ ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจ และขั้นตอนของทางการซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งกาหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหาข้อมูล
สนับสนุนให้แก่คณะกรรมการในการวางแผนทางกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย หรือกากับดูแลกิจการหรือธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ด้วย
สาหรับหน้าที่ ในการดูแลการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการควรดูแลให้ แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึ ง
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
ในการกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงวิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ของ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งฝ่ายจัดการจัดทาขึ้น
กลุ่มทิสโก้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และมีหน้าที่จะต้อง
จัดทารายงานต่างๆ เสนอต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลเป็นจานวนมาก คณะกรรมการจึงมีความรับผิดชอบในการจัดให้มี
ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า กลุ่มทิสโก้ได้ดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ โดยที่ระบบ
ควบคุมดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
4.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็น
สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีสานักเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสาร
ในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
จดทะเบียนเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้และผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ให้แก่กรรมการ
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ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2562
มีกรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน จาก 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.00
ของคณะกรรมการทั้งคณะ ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกและภายในดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปลิว มังกรกนก

2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

5. นายสถิตย์ อ๋องมณี

6. ดร. จรัสพงศ์ โชตกวณิชย์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Independent Director Forum 1/2019: Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Culture of Innovation at Google
โดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 DCP Series 4/2019 : How to Develop a Winning Digital Strategy
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2019)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 7/2019)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Financial Statements for Directors (FSD 39/2019)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 IT Governance and Cyber Resilience (ITG 10/2019)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ชื่อ-นามสกุล

7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม

8. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

9. นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2019)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Certification Program
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
 Culture of Innovation at Google
โดย บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายนอก
 Director Accreditation Program
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมและงานสัมมนาภายใน
 Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended consequence
โดย บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2562 ข้างต้นแล้ว กรรมการและผู้บริหารระดับสูงยังได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ 1
4.3 แผนการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning)
กลุ่มทิสโก้ได้มีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานที่สาคัญไว้ครบทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการดูแล
ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม ทิ ส โก้ และทบทวนแผนดั ง กล่ า วเป็ น ระยะ
เพื่อความเหมาะสม สาหรับงานในตาแหน่งบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอด
ต าแหน่ ง เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ
เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่ง
5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มทิสโก้ตั้งแต่แรกเริ่ม ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า
กลุ่มทิสโก้และพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นใน
คุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพ
นับถือ ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ กลุ่มทิสโก้ถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็น
พนักงานทิสโก้
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บริ ษั ทในกลุ่ มทิ สโก้ กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร คณะผู้ บริ หาร และพนั กงานทุ กคน มุ่ งมั่ นที่ จะรั กษา
มาตรฐานอันสูงสุดของกลุ่มทิสโก้ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง
ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข) ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จ ะต้ อ งได้ รั บการเปิ ด เผยและจั ด การอย่ า งเหมาะสมให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค คลที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสาคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
ค) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็น
การรับหรือให้สินบน
ง) ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกากับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดาเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ
ในรายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย
มี อ านาจในการตั ดสิ น ใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะให้ ค ณะกรรมการตั ด สิ น ใจ ตามกรอบที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรมอบหมาย หากจ าเป็ น เป็ น คราวๆ ไป ซึ่ ง องค์ ค ณะของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ จะต้ อ งมี
ความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ขอบเขตการดาเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการมีการกาหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้ (สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ ส่วนที่ 8 โครงสร้างการจัดการ)
คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั้นตอนการ
ดาเนิ นการ การบริหารทรั พยากรบุคคล และการจั ดการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ ข้อเสนอแนะแก่ คณะกรรมการในเรื่ อง
การจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งยังมีอานาจแต่งตั้งและให้คาแนะนา
คณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในกลุ่มทิสโก้
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จานวน 4 ท่าน
ได้แก่ นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน) นายซาโตชิ โยชิทาเกะ และ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ เป็น กรรมการบริหาร
คณะกรรมการก ากั บ ความเสี่ ยง ได้ รั บมอบหมายให้ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการก ากั บดู แลการบริ หารความเสี่ ย ง
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ บริษัท
สามารถยอมรับได้
คณะกรรมการก ากับ ความเสี่ยงได้ รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ท่ าน ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการกากับ ความเสี่ยง ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์ นายศักดิ์ชัย
พีชะพัฒน์ และ นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ เป็นกรรมการกากับความเสี่ยง
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการกากับดูแลและทบทวนรายงานทางการ
เงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการกากับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการทาให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
อย่ า งโปร่ ง ใสและครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ มี ก ารถ่ ว งดุ ลและตรวจสอบที่ เ ป็ น อิ สระในการจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ซึ่ ง แสดง
อย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี
อิสระของทิสโก้เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดง
ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนทาหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามข้อกาหนดของทางการ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทย่อย จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ภายใต้ หลักเกณฑ์การกากั บแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการนามาใช้และปฏิบัติจริง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการ ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระจ านวน 3 ท่ าน ได้ แก่
รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสถิตย์ อ๋องมณี และ ดร. กุลภัทรา
สิโรดม เป็น กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัท (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท)
คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ ของธนาคาร
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารทิสโก้ ทาหน้าที่ควบคุมดู แลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมของบริษัทมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร แล้วรายงาน
ผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของของบริษัทใหญ่ภายใต้
แนวปฏิบัติในการกากับและรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรและฝ่ายวิจัยความเสี่ยงทาหน้าที่สนับสนุนการดูแลและควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของ
ธนาคาร ตามแนวทางและข้ อก าหนดในการบริ หารความเสี่ ยงโดยคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง จัดให้ มี
การรายงานฐานะความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ วิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจใหม่
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารทิสโก้และบริษัทย่อยอื่นที่ทาธุรกิจการให้สินเชื่อ และคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ และควบคุมระเบียบปฏิบัติ
ในการให้สินเชื่อในระดับรายการ เพื่อให้มีการดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่ครบถ้วน ทั้งนี้มีสายควบคุม
สินเชื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินและติดตามควบคุมการพิจารณาสินเชื่อในระดับรายการ นอกจากนี้
ยังมีฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ทาหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review) และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อที่มีปัญหาของธนาคารทิสโก้ มีหน้าที่นานโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการสินเชื่อที่

มีปัญหาและการตั้งเงินสารองของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึง นโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมเพื่อทบทวน
จัดการ และติดตามสินเชื่อที่มีปัญหา มาบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
กลุ่ ม ทิ ส โก้ รวมถึ ง มี ห น้ า ที่ ร ายงานสิ น เชื่ อ ที่ มี ปั ญ หา การกั น ส ารอง และประเด็ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ทั้ ง หมดต่ อ
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คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริ ษั ทแม่ เป็ นประจาตามหลักเกณฑ์ การกากั บ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอื่นๆ โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กร การกากับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้าง
ความคิดเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้ นฐานทางธุ รกิ จและประสบการณ์ที่แตกต่ างกั นในกรรมการแต่ละท่าน
ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์
และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของ
ธนาคารได้ โดยก าหนดให้ มี จ านวนกรรมการอิ สระและกรรมการที่ ไม่ มี ส่วนร่ วมงานบริ หารมากกว่ าจ านวนกรรมการที่ มี
ส่วนร่วมงานบริหาร ในขณะที่จานวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุล
อานาจอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแม่ จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระแทนกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อเลื อกตั้ งกรรมการและ/หรือกรรมการอิ สระในกรณี ที่กรรมการพ้นตาแหน่ ง
ตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทเป็นดังนี้
1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดจานวนผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้
มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
3) ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุด
เดิมรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4) ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตาแหน่ง
ว่ า งลงในคณะกรรมการเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ หรื อ สิ้ น ก าหนดเวลาดั ง ที่ ร ะบุ ไว้ แ ล้ ว
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ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติใน
การตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่
ได้รับการตั้ งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่ เข้าสื บ
ตาแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
5) ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท แม่ จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งควรมีแนวคิด
และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรประสบผลสาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย ซึ่ งผู้บริ หารสู งสุ ดและคณะกรรมการจะต้ องมีความไว้ วางใจซึ่ งกั นและกั นตลอดจนมีการประสานงานกั น
อย่ างใกล้ชิ ด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของบริ ษัทแม่ จะเสนอชื่อบุคคลที่ ได้ รับการคัดเลื อกต่ อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
สาหรับตาแหน่งผู้บริหารอืน่ ๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทแม่ และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่ าวจะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการของทิสโก้ สรุปได้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
3. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ปรึ กษาที่ ได้ รั บเงิ นเดื อนประจ า หรื อ
ผู้มีอานาจจัดการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุ คคลที่อาจ
มีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามลักษณะที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน กับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษั ทย่ อย บริษั ทร่ วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขั ดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็นการขั ดขวางการใช้ วิจารญาณ
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อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีข องบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษั ท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือน
ประจา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 (เก้า) ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ให้สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอยู่ต่อไปเกิน 9 (เก้า) ปีได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่
1 พฤษภาคม 2565 และ
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
9.3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา1
- ไม่มี 9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มทิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทแม่”) และบริษัทย่อย รวมถึงธนาคาร
วางแนวคิดการบริหารของกลุ่มทิสโก้เสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มี
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย ภายใต้กรอบดังกล่าว ทาให้มั่นใจว่าธุรกิจ
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทแม่ทาหน้าที่
กากับดูแล กาหนดนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและกลยุ ทธ์จากส่วนกลางให้กับบริษั ทย่อยในกลุ่มทั้งหมด บริษัท แม่ยังรวม
ศูนย์การควบคุมและหน่วยสนับสนุนทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อยจะเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาหน้าที่ การตลาดและ
การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนการดาเนินธุรกรรม และการควบคุมเครดิต

1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
85

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

บริษัทแม่ ในฐานะบริษัทกากับดูแล เป็นผู้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท
ในกลุ่มทัง้ หมด แม้ว่ากลุ่มทิสโก้จะใช้กระบวนการจัดทาและดาเนินแผนกลยุทธ์ทั้งจากระดับบนลงสู่ล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่บน
แต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มีอานาจสูงสุดในการอนุมัติรูปแบบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนกลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และ
งบประมาณด้านการเงิน ซึ่งนามาปฏิบัติโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้
ด้วยอานาจการบริหารตามที่ระบุในนโยบายกากับดูแลกิจการ บริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ของบริษัทย่อยทั้งหมด ตลอดจนกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ อนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ และติดตามผลการ
ดาเนินงานและประเด็นที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแม่
หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริ ษัทแม่ เพื่ อสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ ดีเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของกลุ่ม ทั้งนี้ การบริหารงาน
แบบรวมศูนย์ ครอบคลุมถึงการกากับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมเครดิต
การก ากั บและการควบคุ มภายใน ทรั พยากรบุ คคล ตลอดจนการพั ฒนาธุ รกิ จและการบริหารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การ
โดยกลุ่มทิสโก้จะจัดทานโยบายกลางในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ในขณะที่บริษัทย่อย
ทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการเงิน ที่หลากหลายรูปแบบ มีบทบาทหลักในด้านการตลาด
และการขาย ลู กค้ าสั มพั นธ์ การส่งมอบผลิ ตภั ณฑ์ และบริการแก่ ลูกค้า รวมถึงการดาเนิ นธุ รกรรมและการควบคุมเครดิ ต
โดยดาเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ ที่บริษัทแม่กาหนด โดยมีการติดตามผลประกอบการและกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจของบริษัทย่อย จัดทาเป็นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทแม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ การกากับดูแลในเรื่องการตัดสินใจและ
การควบคุมที่สาคัญ รวมถึงการตัดสิ นใจที่มี นัยสาคั ญเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเลิกกิ จการ การได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ และการควบรวมหรือการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่
นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้ทาการโอนย้ายผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของกลุ่มที่รับผิดชอบดูแลหรือกากับส่วนงานหลัก
ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ มาเป็นพนักงานในสังกัดของบริษัท โดยบริษัทได้มอบหมาย (Secondment)
ให้ผู้บริหารดังกล่าวไปบริหารจัดการบริษัทย่อยเต็มเวลาโดยมีงานในความรับผิดชอบเช่นเดียวกับก่อนการโอนย้ายเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายและแผนงานของกลุ่ม ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการ
เพื่ อให้ การท าหน้ าที่ ในการก ากั บดู แลบริ ษั ทในกลุ่ มเป็ น ไปภายใต้ มาตรฐานเดี ยวกั น และเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง1 กลุ่มทิสโก้มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทมอบหมายให้เข้าไป
บริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
โดยการกากับดูแลดังกล่าว คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ทาหน้าที่ใน
การควบคุมดูแล รายละเอียดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อย่อย 8.1 และ
9.2 สาหรับการทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ หรือ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการทารายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
1

ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มทิสโก้
ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้ อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งกาหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า
กลุ่มทิสโก้ได้กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานกากับ และ
ห้ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันก่อนวันทาการสุดท้ายของ
ทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขาย
หุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัทโดย
ใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมี
หน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม
กฎหมาย และในกรณีทกี่ รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย
1 วันก่อนการซื้อขายหุ้น ตามทีน่ โยบายการกากับดูแลกิจการกาหนด
กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ป ฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้กาหนด รวมถึ งการนาข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจานวนเงินรวม
5,520,000 บาท
9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
- ไม่มี 9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทแม่ได้นาเสนอการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ใน
กลุ่มทิสโก้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พบว่า คณะกรรมการ
ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็น
อย่างดี รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
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การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มทิสโก้ ในปัจจุบันอย่างละเอียดและมีความเห็นว่า กลุ่มทิสโก้มีนโยบาย
มาตรการ และกระบวนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติ ใน CG Code ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ และ
แนวโน้มของบริษทั ชั้นในระดับสากลแล้ว แต่ยังมีบางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการได้รับหลักการไว้และจะนามาปรับใช้ต่อไป ได้แก่
หลักปฏิบัติ CG Code

คาชี้แจง

1. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก คณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกากับ
มาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท แม่ ว่ า กระบวนการประเมิ น ผลการ
ในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของคณะกรรมการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว
อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ 3 ปี และเปิ ด เผยการด าเนิ น การ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
2. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้กรรมการอิ สระ
มี การด ารงต าแหน่ งต่ อ เนื่ องไม่ เกิ น 9 ปี นั บ จากวั น ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจาเป็นดังกล่าว

9.8

คณะกรรมการ โดยข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท แม่ ได้ จั ด ท านโยบายการ
ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ กาหนดให้มีการทดสอบ
ความเป็นอิสระของกรรมการที่ดารงตาแหน่งครบหรือเกิน 9 ปี
ทั้ ง นี้ หลั ง จากวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการจะ
กาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน
9 ปี ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงิน

ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ไม่มี -
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มทิสโก้จึงดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อ มมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และ
ได้ยกระดับให้เป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Banking) เพื่อให้เกิดการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กลุ่มทิสโก้
ได้ ก าหนดกรอบความยั่ ง ยื น (Sustainability Framework) ของกลุ่ม เพื่ อน ามาใช้ ใ นการก าหนดแนวทางการด าเนิ น การ
ด้า นความยั่ ง ยื น ตามหั ว ข้ อ ความยั่ ง ยื น ที่ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ให้ ค วามสาคั ญ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง มิ ติ สิ่ง แวดล้ อ ม มิ ติ สัง คม และ
มิติธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยกรอบความยั่งยืนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ
ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้นามาผนวกเข้าสู่การดาเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กร ตลอดจนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนานาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ
จากกรอบความยั่ ง ยื น (Sustainability Framework) ข้ า งต้ น กลุ่ ม ทิ ส โก้ ไ ด้ น ามาก าหนดเป็ น แผนด าเนิ น การ
ด้านความยั่งยืนในระยะ 3 ปี (Sustainability Roadmap) และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแผนดังกล่าวได้
กาหนดการดาเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ให้ความสาคัญ โดยกาหนด
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายการดาเนินการที่ชัดเจน และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการ
ดาเนินการดังกล่าวยังเป็นหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสาคัญ กลุ่มทิสโก้ จึงมีการทบทวนแผนการ
ด าเนิ น การเป็ น ประจ าทุ ก ปี ซึ่ ง กรอบความยั่ ง ยื น แบ่ ง ออกเป็ น 3 หมวด โดยมี กิ จ กรรมหลั ก ตามแผนการด าเนิ น การ
ด้านความยั่งยืนที่ระบุภายใต้กรอบความยั่งยืน ดังนี้
1) การเป็นผู้นาตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ได้แก่
- การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- การสร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
- การบริหารความเสี่ยง
2) การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- การกากับดูแลกิจการ
- การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- แนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่
- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
3) การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
- การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
- การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
- การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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สาหรับรายละเอียดการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจาปี
2562” ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และกลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services
Sector Disclosures) ขององค์ ก รแห่ ง ความริ เ ริ่ ม ว่ า ด้ ว ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) โดยระบุ
รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลองค์กร แนวทางการบริหารจัดการ หัวข้อเรื่องความยั่งยืน และตัวบ่งชี้การดาเนินงานที่มีนัยสาคัญ
ในช่วงปี 2562 ที่ครอบคลุมการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและการส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนนาเสนอความเชือ่ มโยงของการดาเนินงานขององค์กรกับเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของระดับสากล ปี 2573 (SDG2030)
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุ่มทิสโก้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นมาตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
หนึ่งในค่านิยมขององค์กร รวมถึงการกาหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบุเป็น
ข้อปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนีร้ ายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็ นทางการ
ในส่วนการกากับดูแลกิจการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างทั่วถึง
(ดู รา ย ละ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บนโ ย บา ย ก า รต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั่ นข อ ง ก ลุ่ ม ทิ สโก้ ได้ ที่ เ ว็ บไซ ต์
https://www.tisco.co.th/th/sd/csr/goodgovernance.html#anticorp)
การดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่
1. ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในปี 2553 และเมื่ อ วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2562
กลุ่ มทิ สโก้ ผ่านการต่ ออายุก ารรับ รองฐานะรอบที่ สามออกไปอีก 3 ปี นั บจากการได้รั บการรั บรองครั้ งแรกเมื่ อวั น ที่
8 ตุลาคม 2556
2. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อป้องกัน และลดโอกาสที่บริษัทจะถูกใช้เป็น
ช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สาระสาคัญของ
นโยบายและแนวปฏิบัติมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การจัดทาสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมชี้แจงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการบรรจุการทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลประจาปีของพนักงาน (Compulsory KPI) เป็นต้น
3. ก าหนดและปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ของขวั ญ ให้ มี ค วามเข้ ม งวดมากขึ้ น โดยก าหนดห้ า มรั บ ของขวั ญ
หรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิเ สธการรับได้ กลุ่ม ทิสโก้จะนาไปบริจ าคเพื่อการกุศลหรือ สาธารณประโยชน์ กับ มูลนิ ธิทิสโก้ องค์กรการกุศ ลอื่ น
โดยกลุ่มทิสโก้มีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร รวมถึง
จัดทาหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญกับพนักงาน
และผู้บริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจาก
บุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้ บนหน้าเว็บไซต์ของ
องค์กร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนาไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
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5. ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา
6. ในส่วนของการแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ก. จัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทคู่ค้าของ
กลุ่มเป็นรายบริษัท พร้อมกับการนาส่งจรรยาบรรณคู่ค้าทีผ่ นวกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของจรรยาบรรณคู่ค้า
ข. แสดงออกถึ ง เจตนารมณ์ ใ นการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ผ่ า นการร่ ว มกิ จ กรรมกั บ องค์ ก ร สมาคม หรื อ
กลุ่มความร่วมมืออื่นที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 เป็นปีที่ 9 ที่กลุ่มทิสโก้ได้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกิจกรรมที่มีการ
เข้าร่วมในปี 2562 ได้แก่ การร่วมงาน “รวมพลัง.....อาสาสู้โกง” ซึ่งจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
7. เปิดเผยผลประเมินการดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยกลุ่มทิสโก้มีระดับผลการประเมินปัจจุบันอยู่ในระดับ 4 คือ
เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงไปสู่ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าหรือบริษัทที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
8. บริษทั หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการสนับสนุน
การป้องกันคอร์รัปชั่นเช่นกัน
ก. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
ของบริษัทจดทะเบียนนั้นไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน
ข. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด ได้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชั่นของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และนาผลการประเมินดังกล่าว รวมถึง ฐานะ
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนสาหรับ
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
รางวัลแห่งความสาเร็จจากการดาเนินงานในปี 2562
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ อันเป็นส่วนสาคัญใน
การพัฒนาอย่างยั่งยื นมากว่า 50 ปี ส่งผลให้ในปี 2562 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความสาเร็จจาก
สถาบันในระดับสากล ดังนี้
รางวัลระดับสากล
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
Top Bank in Corporate Bonds (ปีที่ 2)
ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัล Top Bank in Corporate Bonds สถาบันการเงินที่ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาด
รองยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก The Asset สื่อการเงินการลงทุนชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน The Asset
Benchmark Research Awards 2019
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ธนาคารทิสโก้ได้ตระหนักถึงและให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารทิสโก้สามารถดาเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการดาเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและ
โปร่งใส มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล การกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานกลางที่
สาคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ธนาคารทิสโก้มีการนาไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน รวมถึงมีการจัดทาจรรยาบรรณพนักงาน การกาหนดบทลงโทษทางวินัย และการกาหนดช่องทางและกระบวนการ
รับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม
การกากับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุ มภายในของธนาคารทิสโก้ อยู่ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการบริษั ทผ่านทางคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการก ากั บดูแลความเสี่ ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการกากับดูแลกิจการและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับ
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีโครงสร้างสาคัญดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารของธนาคาร กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของธนาคาร
ทิสโก้ โดยมี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิ จด้ านต่ างๆและมอบหมายให้ก ากั บดูแลการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงและ
การควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สาหรับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ ก รรมการก ากั บ กฎเกณฑ์ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน คณะอนุ ก รรมการความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มทิสโก้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการพิจ ารณาสินเชื่อที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของธนาคารทิสโก้จักมีการดาเนินการภายใต้แนวนโยบายแบบรวมกลุ่ม
ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงนโยบายและ
แนวปฏิบัติงานกลางที่กาหนดโดยบริษัทใหญ่
2. คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในซึ่งกาหนดและกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจักมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทาโดย
ฝ่ายจัดการของทางธนาคารและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจาทุกปีก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา ในส่วนของการกากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจักมีการทบทวนนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่าน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระใน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของธนาคารและประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของการรายงาน
สถานะทางการเงินของธนาคาร และการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อกาหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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3. คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร ทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดและหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อทบทวนและสอบทานความ
เพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผลของนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมเป็ น ประจ าสม่ าเสมอ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการของธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ยงของบริษัท
สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมของธนาคารทิสโก้เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบการดาเนินการแบบ
รวมกลุ่มของกลุ่มทิสโก้ โดยกลุ่มทิสโก้ได้มีวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับ
ภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของ
การดาเนินงาน (Operations) อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และ
นาเสนอรายงาน (Reporting) ได้ อย่ างเหมาะสมและน่ าเชื่ อถื อ ภายใต้ กรอบการด าเนิ นการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
การปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มทิสโก้นั้น เป็นกรอบการดาเนินการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันที่
เริ่มตั้งแต่การกากับดูแลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
กลยุ ทธ์ ขององค์กรที่ ประสานและเชื่ อ มโยงกั บกระบวนการจั ดการความเสี่ ยง การประเมิ นและบริ หารจั ดการความเสี่ ยง
เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธดังกล่าว การกากับดูแลการดาเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน
ระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการดาเนินการซึ่งกันและกัน
ธนาคารทิ สโก้ ได้ จั ด ให้ มี สภาพแวดล้ อมที่ ส่ง เสริ มการควบคุ มภายใน เริ่ มตั้ งแต่ การก าหนดให้ ค วามซื่ อ สั ตย์ และ
มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึ งถึงความเสี่ยง
การกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุลและ
การกาหนดอานาจในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ และ
การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทกากับ
ดูแลความเสี่ยงทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารใน
การปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยภาพรวมของการบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น ธู ร กิ จ ของธนาคารให้ เป็ น ไปตามนโยบายบรรษั ท ภิ บ าล
จรรยาบรรณธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมแบบรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทใหญ่
ธนาคารทิสโก้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สาหรั บความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง การก าหนดขี ด จ ากั ด ความเสี่ ยงและการติ ดตามและควบคุ ม ความเสี่ ยง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาการประเมินและวัดระดับความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง
ด้านการทุจริต การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการกาหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างสม่าเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายอย่าง
สม่าเสมอ
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ธนาคารทิสโก้ได้ออกแบบระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการควบคุมหลักที่เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน โดยการกาหนดระบบการ
ควบคุ มจักมี การก าหนดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติ งาน เพื่อช่ วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทาให้ไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกาหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ผู้ปฏิ บั ติ งาน ผู้ ติ ดตามและควบคุ มและผู้ ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ มเพื่ อให้ เกิ ดการถ่ วงดุ ลและการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับธนาคาร ธนาคารมีการกาหนดแนวนโยบายให้
มีการคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ โดยพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis) ตามหลักบรรษัทภิบาลและนโยบายการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
ธนาคารทิสโก้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริหารจัดงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารได้มี
การนาเทคโนโลยีรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลสาคัญต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้มีการกาหนดช่องทางและ
กระบวนการในการสื่ อสารข้ อ มู ลภายในและภายนอกองค์ ก รที่ เ หมาะสมและจ าเป็ น เพื่ อ ให้ สามารถสื่ อสารข้ อ มู ลไปยั ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
เพื่ อให้ มั่ นใจได้ ว่ า การควบคุ มภายในยั งด าเนิ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ เ สมอ ธนาคารทิ สโก้ มี การติ ดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
ต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการกาหนดมาตรการในการดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการกาหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานกากับที่ทาหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแลตามแผนงานที่กาหนด ผลการกากับดูแลและ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการกาหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่าเสมอ
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่านซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ที่จัดทาโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทดังกล่าวครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
มีมาตรการในการป้องกันการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มี
ความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2562 แต่อย่างใด
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ หน่วยงานสนับสนุนและควบคุมทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ที่บริษัทแม่
ครอบคลุมถึงงานกากับด้านความเสี่ยง บริษัทแม่จะกากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารจึงสังกัดที่บริษัทแม่ ปรากฏรายชื่อบุคคลดังนี้
(1) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
กลุ่ ม ทิ ส โก้ ไ ด้ ม อบหมายให้ นางสาวจิ ร าภรณ์ ซอสุ ข ไพบู ล ย์ หั ว หน้ า ตรวจสอบภายใน ของบริ ษั ท แม่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า นางสาวจิร าภรณ์ ซอสุข ไพบูลย์ เป็น ผู้มีคุณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของ
บริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ์
ซอสุขไพบูลย์ยังได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตาแหน่งหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้า ย และถอดถอน ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าตรวจสอบภายในของ
ธนาคารจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3
(2) หัวหน้าฝ่ายกากับ (Compliance Department)
กลุ่มทิสโก้ได้มอบหมายให้นางดุลยรัตน์ ทวีผล ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกากับ (Corporate Compliance
Department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารและบริษัทย่อยในกลุ่ม ทั้งนี้ ฝ่ายกากับอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของสานักกากับดูแลกิจการ (Governance Office)
ของบริษัทแม่ ซึ่งได้มอบหมายให้นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ เป็นผู้ดูแล
โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
ธนาคารทิสโก้ได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการทางธุรกิจที่สาคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคาร
และบุคคลหรือบริษัทในกลุ่มซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป
12.1 ความจาเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
การทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีความจาเป็นและมีความสมเหตุผลของการทารายการเพื่อประโยชน์ สูงสุด
ของธนาคาร ซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้และเป็นไปตามเกณฑ์กากับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ธนาคารจะพิ จารณาการท ารายการระหว่ างกั นกั บ บุ คคลที่ อาจมี ความขั ดแย้ ง โดยถื อเสมื อนเป็ นการท ารายการ
ที่กระทากับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารงานการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี (Good Governance) และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้
กลุ่มทิสโก้ยังได้จัดให้มีนโยบายการทารายการระหว่างบุคคล/หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง (Related Party Transaction Policy)
และบังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มทิสโก้ทั้งหมด กลุ่มทิสโก้ จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทารายการ รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มทิสโก้
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้ สอบบั ญชี ส ำหรั บงบกำรเงิ นของธนำคำรทิ สโก้ จ ำกั ด (มหำชน) ส ำหรั บปี สิ้ น สุ ดวั นที่ 31 ธั น วำคม 2562 ได้ แ ก่
นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ สอบบั ญชี ส ำหรั บงบกำรเงิ นของธนำคำรทิ สโก้ จ ำกั ด (มหำชน) ส ำหรั บปี สิ้ น สุ ดวั นที่ 31 ธั น วำคม 2561 ได้ แ ก่
นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ สอบบั ญชี ส ำหรั บงบกำรเงิ นของธนำคำรทิ สโก้ จ ำกั ด (มหำชน) ส ำหรั บปี สิ้ น สุ ดวั นที่ 31 ธั น วำคม 2560 ได้ แ ก่
นำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4499 จำกบริษัท บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีสรุปได้ดังนี้
จำกกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุปงบการเงินของธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื่
รวมสินทรัพย์
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1,099,247
44,049,590
21,907
7,671,893

1,188,931
53,089,353
5,685
6,994,445

1,323,405
43,176,522
5,932,024

257,250,213
1,106,977
258,357,190
(19,084,739)
(10,074,115)
(7,343)
229,190,993
13,703
28,152
792,039
181,929
882,142
1,356,706
285,288,301

255,580,193
598,263
256,178,456
(18,969,250)
(11,043,654)
(8,146)
226,157,406
4,217
38,831
787,066
267,014
651,350
1,513,941
290,698,239

263,449,589
669,461
264,119,050
(18,512,545)
(10,700,347)
(8,948)
234,897,210
777
32,778
676,107
342,255
427,676
1,466,541
288,275,295
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินอืน่
รวมหนี้สนิ

218,433,146
3,831,925
306,867
18,716,919
709,830
988,036
653,167
4,100,976
6,244,428
253,985,294

195,215,732
3,872,709
238,219
10,653
49,716,919
383,056
871,971
601,265
3,594,114
5,870,780
260,375,418

181,499,272
3,852,908
431,361
29,815
63,638,619
347,218
695,165
602,095
2,764,703
5,489,267
259,350,423

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
304,899

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
302,661

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
222,204

984,000
18,255,407
31,303,007

984,000
17,277,459
30,322,821

984,000
15,959,967
28,924,872

รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ

285,288,301

290,698,239

288,275,295

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย้

16,724,877

16,737,061

15,531,009

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้

(4,963,709)

(4,943,247)

(4,683,185)

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

11,761,168
2,821,676

11,793,814
3,219,184

10,847,824
3,270,636

(80,556)

(92,888)

(110,866)

2,741,120
35,511

3,126,296
13,040

3,159,770
907

6,968

440,029

19,556

ค่าปรับที่เกี่ ยวเนื่องจากเงินให้สินเชื่อ

264,361

305,172

350,295

รายได้จากการดาเนินงานอืน่ ๆ

137,253

244,676

237,745

14,946,381

15,923,027

14,616,097

3,282,062

3,096,690

2,654,497

1,213,072

1,021,130

951,602

291,804

298,130

244,838

ค่าใช้จา่ ยการบริหารงานสนับสนุน

2,100,820

1,877,161

1,708,833

ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานอืน่ ๆ

921,302

1,102,796

935,211

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

7,809,060
636,332

7,395,907
2,390,198

6,494,981
2,760,448

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

6,500,989
1,297,213

6,136,922
1,227,159

5,360,668
1,060,111

กาไรสาหรับปี

5,203,776

4,909,763

4,300,557

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

5,125

(26,848)

(1,705)

ผลกระทบภาษีเงินได้

(1,025)

5,370

341

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้

4,100

(21,478)

(1,364)

-

145,610

-

(158,974)

(15,888)

(66,983)

31,795

(25,944)

13,397

(127,179)

103,778

(53,586)

(123,079)
5,080,697

82,300
4,992,063

(54,950)
4,245,607

5.65

5.33

4.67

ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยเกี่ ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น

รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

6,500,989

6,136,922

5,360,668

161,712

165,188

152,267

2,437,290

4,409,068

4,648,067

ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)

4,700
(11,111)

(1,355)
(268)

(3,671)
394

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(12,583)

(439,005)

(15,745)

(18,495)

(20,880)

(4,303)

-

(6,053)

(1,415)

(1,391)

(4,472)

(4,870)

295

75

3,037

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

(38,000)

(67,723)

(77,268)

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

187,533

36,980

25,314

รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น

(88,125)

(13,632)

(2,286)

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

285,958

492,231

407,439

(11,761,168)

(11,793,814)

(10,847,824)

(49,110)

(49,521)

(125,796)

เงินสดรับดอกเบีย้

16,312,338

16,975,952

15,710,694

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(3,784,928)

(3,652,687)

(3,708,413)

เงินสดรับเงินปันผล

49,110

49,521

125,796

(1,444,867)

(1,465,854)

(1,100,164)

8,730,147

10,750,673

10,541,921

รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

9,030,669

(9,911,831)

(6,114,655)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(6,843,484)

2,347,780

3,344,544

ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อนื่

1,478,351
236,363

1,576,349
(99,380)

1,833,509
(22,406)

23,217,414

13,716,460

10,926,793

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(40,784)

19,801

(1,117,960)

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

68,648

(193,142)

251,119

-

(23,421,700)

6,562,700

(19,733)

(17,030)

(17,468)

(618,863)

(931,558)

(579,980)

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอืน่
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

35,238,728

(6,163,578)

25,608,117

(24,382,035)

(11,774,310)

(7,809,234)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน

23,717,595

11,125,400

7,447,916

(61,377)
(9,872)
1,391

(50,839)
(19,098)
11,016

(76,845)
(63,208)
4,870

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

-

1,638

-

เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ

-

-

(15,585,628)

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว

(734,298)

(706,193)

(16,082,129)

2,400,000

20,000,000

19,600,000

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว

(33,400,000)

(10,500,000)

(26,923,000)

(3,594,114)

(2,764,703)

(2,027,449)

(34,594,114)
(89,684)
1,188,931

6,735,297
(134,474)
1,323,405

(9,350,449)
175,539
1,147,866

1,099,247

1,188,931

1,323,405

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสด ณ วันปลายงวด
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

อัตราความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตราดอกเบีย้ รับ
อัตราดอกเบีย้ จ่าย
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

74.2
34.8
16.9
5.7
2.0
3.7
2.8

74.8
30.8
16.6
5.6
2.0
3.7
9.3

74.5
29.4
15.3
5.5
2.0
3.6
2.9

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้ สุทธิต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

4.1
1.8
0.05

4.1
1.7
0.06

4.0
1.6
0.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื และเงินฝาก
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินฝาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สนิ รวม
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.1
100.3
109.0
86.0
N.A.

8.6
96.5
121.2
75.0
73.2

9.0
99.7
135.0
70.0
64.3

อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนหนี้สญ
ู ต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชือ่ ที่หยุดรับรู้รายได้ 1 ต่อสินเชือ่ รวม
อัตราส่วนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญต่อหนี้ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
อัตราส่วนดอกเบีย้ ค้างรับต่อสินเชือ่ รวม

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

4.2
1.4
2.9
190.5
0.5

4.7
1.7
3.4
175.2
0.3

4.4
1.3
2.5
202.0
0.3

อัตราส่วนอืน่ ๆ (Other Ratios)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (คานวณตามเกณฑ์ ธปท.)
1
ตามคานิยามของ ธปท.

(%)

22.10

22.91

20.72

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของธนาคารทิสโก้ใน
ปี 2562 เทียบกับปี 2561
ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในปี 2562 เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว เป็นผลมาจากภาคการส่งออกที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่ การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง ตามอุปสงค์ในประเทศที่
อ่อนตัวและเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศปี 2562 มีจานวน
1,007,552 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.7
ตามราคาอาหารและราคาน้ามันที่ทรงตัว
ในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 - 1.75 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลกชะลอตัวและสงครามการค้ายังคงยืดเยื้อ ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(Repo-1 วัน) 2 ครั้ง มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
ปรับลดลงจากร้อยละ 0.93 ณ สิ้นปี 2561 มาเป็นร้อยละ 0.86 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจากร้อยละ 6.20 ในปี 2561 มาอยู่ ที่ร้อยละ 6.01 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า
รายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) และอัตราดอกเบี้ยทีเ่ งินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ
6.84 และร้อยละ 6.87 ตามลาดับ
ภาวะตลาดทุนในปี 2562 มีความผันผวนสูง ตามสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อย โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ลดลงจาก 56,409.06
ล้านบาทในปี 2561 มาเป็น 52,467.57 ล้านบาท ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด หรือร้อยละ
1.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้าที่ 1,563.88 จุด
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในปี 2562 จานวน 5,203.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
294.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ 6.0) สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายสารองหนี้สูญที่ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยการ
ตั้งสารองหนี้สูญในปีนลี้ ดลง 1,753.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.4 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามความจาเป็นของ
การตั้งสารองตามคุณภาพสินทรัพย์ของพอร์ตสินเชื่อ ประกอบกับการปรับระดับสารองส่วนเกิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
ธนาคารมีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สาหรับปี 2562 เท่ากับ 5.65 บาท เทียบกับกาไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานจานวน 5.33 บาทในปี 2561 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยปี 2562 เท่ากับร้อยละ 16.9 ปรับตัวสูงขึ้นเทียบ
กับปี 2561 ที่ร้อยละ 16.6
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งบกาไรขาดทุนของธนาคารสาหรับปี 2561 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : งบกาไรขาดทุนของธนาคารทิสโก้ สาหรับปี 2561 และ 2562
ประเภทของรายได้
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคาร
เงินให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน และธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(1)

ปี 2562

ปี 2561

% YoY

8,047.31
571.92
7,945.24
160.40
16,724.88
(4,963.71)
11,761.17

8,082.32
695.92
7,811.59
147.22
16,737.06
(4,943.25)
11,793.81

(0.4)
(17.8)
1.7
9.0
(0.1)
0.4
(0.3)

2,821.68
(80.56)
2,741.12
42.48

3,219.18
(92.89)
3,126.30
453.07

(12.3)
(13.3)
(12.3)
(90.6)

401.61
14,946.38
(7,809.06)
(636.33)
6,500.99
(1,297.21)
5,203.78

549.85
15,923.03
(7,395.91)
(2,390.20)
6,136.92
(1,227.16)
4,909.76

(27.0)
(6.1)
5.6
(73.4)
5.9
5.7
6.0

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2562 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจานวน 11,761.17 ล้านบาท ลดลง 32.64 ล้านบาท (ร้อยละ 0.3) จาก
ปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 16,724.88 ล้านบาท ลดลง 12.18 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1) ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมี
จานวน 4,963.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.46 ล้านบาท (ร้อยละ 0.4)
อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.5 จากปีก่อนหน้า ขณะที่
ต้นทุนเงินทุนอยู่ที่ร้อยละ 2.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในปี 2561 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 4.6 จากร้อยละ 4.5 ในปีก่อนหน้า ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin) ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ
4.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 ในปี 2561
สาหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในปี 2562 มีจานวน 11,124.84
ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จานวน 1,721.23 ล้ า นบาท (ร้ อยละ 18.3) โดยมี ค่ า ใช้จ่ า ยหนี้ สูญ หนี้ สงสั ย จะสู ญ และขาดทุ น จาก
การด้อยค่าจานวน 636.33 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,753.87 (ร้อยละ 73.4) ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561
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ตารางที่ 2: ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้

อัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อ (Yield on Loans)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (Cost of Fund)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Loan Spread)

(2)

ปี 2562
(ร้อยละ)
6.7
2.1
4.6

ปี 2561
(ร้อยละ)
6.5
2.0
4.5

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จานวน 3,185.21 ล้านบาท ลดลง 944.00 ล้านบาท (ร้อยละ 22.86) เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 เนื่องจากปี 2561 มีการบันทึกกาไรพิเศษจากการขายพอร์ตสินเชื่อบุคคล
(3)

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานจานวน 7,809.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413.15 ล้านบาท (ร้อยละ 5.6) เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปรับค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้างตามการปรับปรุง
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการเติบโตของรายได้และผลกาไร ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุน
ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายหนี้สูญอยู่ทรี่ ้อยละ 54.6
(4)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ธนาคารทิสโก้ตั้งสารองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่ารวม จานวน 636.33 ล้านบาท ลดลง
1,753.87 ล้านบาท (ร้อยละ 73.4) เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.27 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย ซึ่ง เป็นไปตาม
ความจ าเป็ น ของการตั้ ง ส ารองตามคุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ ข องพอร์ ต สิ น เชื่ อ ประกอบกั บ การปรั บ ระดั บ ส ารองส่ ว นเกิ น
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
(5)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี 2562 จานวน 1,297.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีร้อยละ 20.0 อยู่ในระดับ
เดียวกับปี 2561
14.2 ฐานะการเงิน
(1)

สินทรัพย์

สิน ทรั พ ย์ ร วมของธนาคาร ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มีจ านวน 285,288.30 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 1.9 จาก
290,698.24 ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงร้อยละ 17.0 ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ
จาก 53,089.35 ล้านบาท ในปี 2561 มาอยู่ที่ 44,049.59 ในปี 2562
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ตารางที่ 3: โครงสร้างสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการปรับมูลค่าการปรับ
โครงสร้างหนี้
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1,099.25
0.4
44,049.59
15.4
21.91
0.0
7,671.89
2.7
36,693.77
12.9
13,200.02
4.6
185,986.10
65.2
2,285.59
0.8
(10,081.46)
4,361.65
285,288.30

(3.5)
1.5
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง
สัดส่วน
จานวนเงิน จานวนเงิน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1,188.93
0.4
(7.5)
53,089.35
18.3
(17.0)
5.68
0.0
285.7
6,994.45
2.4
9.7
31,804.90
10.9
15.4
14,865.66
5.1
(11.2)
188,189.34
64.7
(1.2)
1,751.05
0.6
30.5
(11,051.80)
3,860.68
290,698.24

(3.8)
1.3
100.0

(8.8)
13.0
(1.9)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมของธนาคารมีจานวน 253,985.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จากสิ้นปี 2561
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหุ้นกู้จาก 49,680.00 ล้านบาท เป็น 18,680.00 ล้านบาท (ร้อยละ 62.4) ในขณะที่เงินฝากรวม
เพิ่มขึ้นจาก 195,252.65 ล้านบาท มาเป็น 218,470.07 ล้านบาท (ร้อยละ 11.9) และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ลดลงจาก 3,872.71 ล้านบาท มาเป็น 3,831.93 ล้านบาท (ร้อยละ 1.1)
ตารางที่ 4: รายละเอียดของหนีส้ ินจาแนกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562
หนี้สิน
เงินฝากรวม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หุ้นกู้
อื่นๆ
หนี้สินรวม

(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
218,470.07
86.0
3,831.93
1.5
18,680.00
7.4
13,003.30
5.1
253,985.29
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
195,252.65
75.0
11.9
3,872.71
1.5
(1.1)
49,680.00
19.1
(62.4)
11,570.06
4.4
12.4
260,375.42
100.0
(2.5)

ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของเจ้าของมีจานวน 31,303.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จานวน 980.19
ล้านบาท (ร้อยละ 3.2) โดยมีมูลค่าตามบัญชีของธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 33.97 บาทต่อหุ้น
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 32.90 บาทต่ อ หุ้น ณ สิ้ นปี 2561 ทั้ ง นี้ คณะกรรมการธนาคารมีม ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ างกาลจากผลการ
ดาเนิ น งานปี 2562 เป็ นจ านวน 4,100 ล้า นบาทในเดือ นธัน วาคม 2562 โดยธนาคารมีหุ้ น ที่อ อกและช าระแล้ว จ านวน
921,567,692 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 921,567,588 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจานวน 104 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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(4)

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสด จานวน 1,099.25 ล้านบาท ประกอบด้วยกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก
กิจกรรมดาเนินงานจานวน 35,238.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน 734.30 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 34,594.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลการเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
(5)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนของธนาคาร ประกอบด้วยหนี้สินจานวน 253,985.29 ล้านบาท และ
ส่วนของเจ้าของจานวน 31,303.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8.1 เท่า โดยองค์ประกอบของ
แหล่งเงินทุนด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.6 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
มีสัดส่วนร้อยละ 1.3 หุ้นกู้และอื่นๆ ร้อยละ 11.1 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.0 ตามลาดับ บริษัทมีแหล่ง
ใช้ไปของเงินทุนหลัก คือ เงินให้สินเชื่อ ซึ่งมีจานวน 238,165.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทาให้อัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินฝากคิดเป็นร้อยละ 109.0 นอกจากนี้ยังได้นาเงินทุนไปลงทุนในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และ
ตราสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง
(6)

การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารทิสโก้มีการรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพันจานวน 2,054.09 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 42.0 จากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักจากการครบกาหนดอายุของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
14.3 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
 เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 238,165.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,554.53 ล้านบาท
(ร้อยละ 0.7) เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อของบริษัทแบ่งออกเป็น สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 78.1 สินเชื่อธุรกิจ
ร้อยละ 15.4 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 5.5 และสินเชื่ออื่นร้อยละ 1.0
 สินเชื่อรายย่อย
ธนาคารมีสินเชื่อรายย่อยจานวน 185,986.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้า โดยสินเชื่อรายย่อย
ประกอบด้ว ย สิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์แ ละรถจั กรยานยนต์ ร้อยละ 71.7 สินเชื่อ อเนกประสงค์ ร้อยละ 19.1 และสิน เชื่อ เพื่ อ
การเคหะร้ อ ยละ 8.0 โดยมู ล ค่ า ของสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ มี จ านวน 133,377.98 ล้ า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 1.8 จากปี ก่ อ นหน้ า
ตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัวลง โดยยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2562 อยู่ที่ 1,007,552 คัน ลดลงร้อยละ 3.3
เมื่อเทียบกับยอดขายรถปี 2561 ที่ 1,041,739 คัน ทั้งนี้ อัตราปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทต่อปริมาณ
การจาหน่ายรถยนต์ใหม่ (Penetration Rate) ในปี 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จากร้อยละ 6.6 ในปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ สินเชื่อ จานาทะเบียนมีจานวน 35,611.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,587.41 ล้านบาท (ร้อยละ 11.2) เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 จากการขยายตัวของสินเชื่อจานาทะเบียนรถยนต์
 สินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจจานวน 36,693.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,888.87 ล้านบาท (ร้อยละ 15.4) จากสิ้นปี 2561
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
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 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารมีสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 13,200.02 ล้านบาท ลดลง 1,665.64 ล้านบาท (ร้อยละ
11.2) จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการชาระคืนหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ (Car Inventory Financing)
 สินเชื่ออื่นๆ
ธนาคารมีสินเชื่ออื่นๆจานวน 2,285.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 534.54 ล้านบาท (ร้อยละ 30.5) จากสิ้นปี 2561
ตารางที่ 5: เงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทธุรกิจ
สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
สินเชื่อธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
สินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
สินเชื่อรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,630.54
1.1
14,674.57
6.2
19,388.66
8.1
36,693.77
15.4
13,200.02
5.5
133,377.98
56.0
35,611.66
15.0
14,806.18
6.2
2,190.28
0.9
185,986.10
78.1
2,285.59
1.0
238,165.48
100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,031.19
1.3
9,218.71
3.9
19,554.99
8.3
31,804.90
13.4
14,865.66
6.3
135,746.99
57.4
32,024.25
13.5
17,581.10
7.4
2,836.99
1.2
188,189.34
79.5
1,751.05
0.7
236,610.95
100.0

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
(13.2)
59.2
(0.9)
15.4
(11.2)
(1.7)
11.2
(15.8)
(22.8)
(1.2)
30.5
0.7

 สินเชื่อด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.22 ลดลงจากร้อยละ 2.67 จาก
สิ้นปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงระบบการตัดรับชาระเงินค่างวดเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้ลาดับการชาระเ งิน
ค่างวดกลับมาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดชั้น และระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวเริ่มปรับตัวลดลง
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งบริษัททาการตัดหนี้สูญของลูกหนี้บางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อ
รายย่อยในอัตราร้อยละ 2.62 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจในอัตราร้อยละ 0.71 และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ 1.20 โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดมีจานวน 5,291.79 ล้านบาท
ลดลง 1,017.28 ล้านบาท (ร้อยละ 16.1)
ธนาคารมีย อดสารองค่าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญและค่าเผื่อการปรั บมูลค่ าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทั้ งสิ้นจ านวน
10,081.46 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เท่ากับ 4,360.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ของเงิน สารองรวมของธนาคารต่อสารองขั้ นต่าของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ร้อยละ 231.2 ทั้ งนี้ เงิ นสารองหนี้สูญต่ อ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 190.5 ทั้งนี้ หากประเมินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งจะเริ่มใช้จริงในวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีระดับเงินสารองตามมาตรฐานเพียงพอ
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ตารางที่ 6 : หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จาแนกตามประเภทสินเชื่อ

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามประเภทธุรกิจ
การผลิตและการพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการบริการ
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจ
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
สินเชื่อเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
สินเชื่อเพื่อการเคหะ
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อรายย่อย
สินเชื่ออื่น
หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ
จานวนเงิน สัดส่วน
ของ
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
สินเชื่อ
9.86
259.45
4.9
0.71
259.45
4.9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
จานวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)
ของ
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
สินเชื่อ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

1.20

158.45

3.0

0.75

111.60

1.8

42.0

2.03
2.24
6.65
15.10
2.62
0.17
2.22

2,709.25
844.98
985.00
330.69
4,869.92
3.97
5,291.79

51.2
16.0
18.6
6.2
92.0
0.1
100.0

2.42
4.47
6.06
9.82
3.29
0.64
2.67

3,282.39
1,559.29
1,066.00
278.52
6,186.19
11.28
6,309.07

52.0
24.7
16.9
4.4
98.1
0.2
100.0

(17.5)
(45.8)
(7.6)
18.7
(21.3)
(64.8)
(16.1)

 เงินฝาก1 และเงินกู้ยืม
เงินฝากและเงินกู้ยืมรวมของธนาคารมีจานวน 237,150.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า โดยเงิน
ฝากรวม มีจานวน 218,470.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,217.41 ล้านบาท (ร้อยละ 11.9) ในขณะที่หุ้นกู้มีจานวน 18,680.00
ล้านบาท ลดลง 31,000.00 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า (ร้อยละ 62.4) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์
สภาพคล่องที่มีคุณภาพสูงประมาณ 49,346.48 ล้านบาท ลดลงจานวน 11,071.09 ล้านบาท (ร้อยละ 18.3) จากปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับปริมาณเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคาร
ตารางที่ 7 : โครงสร้างเงินฝาก
ประเภทของเงินฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินฝากรวม

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
3,013.92
1.4
37,801.62
17.3
56,560.88
25.9
121,056.73
55.4
36.92
0.0
218,470.07
100.0

เงินฝากรวม หมายถึง เงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนปรกติของธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เปลี่ยนแปลง
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,701.98
1.4
11.5
54,683.84
28.0
(30.9)
40,074.74
20.5
41.1
97,755.17
50.1
23.8
36.92
0.0
195,252.65
100.0
11.9
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14.4 เงินกองทุน
เมื่อพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารทิสโก้ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามวิธี IRB อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 22.10 โดย
ยังคงสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่าร้อยละ 11 ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.37 และร้อยละ 4.73 ตามลาดับ โดยอัตราส่วนการดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ดังกล่าว
ยังคงสูงกว่าอัตราขั้นต่าร้อยละ 8.5
ทั้งนี้อัตราส่วนของเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์เสี่ยงที่ปรับตัวลดลงนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับกระบวนการเครดิตของ
สินเชื่อให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ้นกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ณ สิ้นปี
2562 อนึ่งจากการประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนจากการปฏิบัติต ามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 เป็นครั้งแรก
บริษัทคาดว่าจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 400 - 500 ล้านบาทจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบางส่วน
ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวมเข้าเป็นเงินกองทุนได้ในระหว่างปี 2563 ภายหลังจากที่งบการเงินมีการสอบทานและตรวจสอบแล้ว
ตามเกณฑ์
เงินกองทุนภายในของธนาคารตามหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนภายในเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจานวนทั้งสิ้น 33,106.47 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 และส่วนปรับปรุงเงินสารองส่วนเกินเพื่อรองรับความเสี่ยง
ซึ่งเงินกองทุนหลักของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยรวมจานวน 14,310.52 ล้านบาทที่ประเมินจากแบบจาลอง
ความเสี่ยงภายใน โดยเพิ่มขึ้น 1,207.76 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความ
เสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นระดับเงินกองทุนหลักส่วนเกินที่มอี ยู่สูงถึง 18,795.96 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 56.8 ของเงินกองทุนรวม
ความต้องการใช้เงินทุนโดยรวมของธนาคารที่ประเมินจากแบบจาลองภายในของกลุ่มประกอบด้วย เงินกองทุนที่ใช้รองรับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่ปรับเพิ่มขึ้น 1,177.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 เป็น 12,134.99 ล้านบาท โดยสินเชื่อรวมของธนาคาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารปรับลดลงจากร้อยละ 2.67 มาอยู่ที่
ร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงระบบการตัดรับชาระเงินค่างวดที่เสร็จสิ้นแล้ว
รวมถึงการตัดหนี้สูญของลูกหนี้บางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
ในขณะที่เงินกองทุนที่ใช้รองรับความเสี่ยงด้านตลาดปรับลดลงจากสิ้นปี 2561 ที่ 283.08 ล้านบาทมาอยู่ที่ 170.75 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของความเสี่ยงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของ
สินทรัพย์และหนี้สินโดยรวม (Duration Gap) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.92 ปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้
โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านสินทรัพย์ป รับลดลงจาก 1.48 ปีมาอยู่ที่ 1.46 ปี ในขณะที่ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านหนี้สินปรับลดลงจาก 0.62 ปี เป็น 0.54 ปี
ตารางที่ 8 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการปรับอัตราดอกเบีย้ ของสินทรัพย์และหนี้สิน และผลกระทบ

สินทรัพย์
หนี้สิน*

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการปรับ
อัตราดอกเบี้ย (ปี)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1.46
1.48
0.54
0.62

0.92
ความแตกต่างสุทธิ (Gap)
* ไม่รวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

0.85
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การเปลี่ยนแปลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิใน 1 ปี
ต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1 (ล้านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1,497.45
1,452.83
(1,326.71)
(1,169.76)
170.75

283.08
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14.5 อันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ โดยบริ ษั ท ทริ สเรทติ้ ง จ ากั ด ซึ่ ง ล่ า สุ ด ณ วั น ที่ 26 เมษายน 2562
ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กรที่ ‘A’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการทา
กาไร ความเชื่อมั่นในคุ ณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคาร ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร มีดังนี้
ผลอันดับเครดิต (Unsolicited Rating)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น
แนวโน้มอันดับเครดิต

วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
11 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2561
A
A
คงที่
คงที่

26 เม.ย. 2562
A
คงที่

นอกจากนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ยังได้ประกาศอันดับเครดิตหุ้นกู้โดยมีผลการอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังนี้
วันที่ประกาศผลอันดับเครดิต
11 เม.ย. 2560
25 ก.ค. 2561
26 เม.ย. 2562
ทริสเรทติ้ง
ทริสเรทติ้ง
ทริสเรทติ้ง
A
A
A

ผลอันดับเครดิต
จัดอันดับโดย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
ไถ่ถอนภายใน 5 ปี ภายใต้โครงการ MTN
ที่มา : บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด

14.6 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ปัจจัยเชิงมหภาคที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานของธนาคารประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ย และความต้องการสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ดังนี้
ธนาคารคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตอย่างชะลอตัว ท่ามกลางผันผวนและความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิ จโลก และปัจจัยภายในประเทศ ทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการแพร่ ระบาดของไวรัส โคโรนา
เป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันการส่งออก และการท่องเที่ยว ประกอบกับความล่ าช้าของการอนุมัติงบประมาณภาครัฐปี 2563 และ
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อกาลังซื้อภายในประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
ต่อความยั่งยืนในระยะยาวจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดนโยบายกากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อรักษา
เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จและการเงิ นโดยรวม (Macroprudential Policy) โดยเฉพาะมาตรการก ากั บดู แลสิ นเชื่อรายย่ อยซึ่ ง
ครอบคลุมถึง สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล สินเชื่อจานาทะเบียนรถ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็น
ปัจจัยสาคัญที่กดดันต่อการขยายตัวสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ทาให้อัตราการเติบโตของสินเชื่อเป็นไปอย่างเชื่องช้า
สาหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ธนาคารคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ
สาหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคาร คาดว่า
จะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2562 จากปริมาณยอดขายที่อยู่ในระดับสูงช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กาลังซื้อยังอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การออกโมเดลใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ อาจส่งผลบวกต่อยอดขายรถยนต์ในปี 2563 สาหรับธุรกิจสินเชื่อ
จานาทะเบียนรถ ธนาคารคาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องตามความต้องการเงินทุนของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารคาดว่า
ธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่งจะมีแนวโน้มที่เติบโตในระดับปานกลาง ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่า ทาให้ลูกค้ามองหาทางเลือกใน
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ส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความต้องการด้านการวางแผนทาง
การเงิน รวมถึงประกันชีวิตและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และนอกประเทศ ธนาคารยังคงดาเนินนโยบายการบริหารด้วย
ความระมัดระวัง มุ่งเน้นทาธุรกิจ ภายใต้การกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ธนาคารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง ธนาคารขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ธนาคารขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้ แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว
(2) ธนาคารได้จ ัด ให้ม ีร ะบบการเปิด เผยข้อ มูล ที ่ด ี เพื ่อ ให้แ น่ใ จว่ า ธนาคารได้เ ปิด เผยข้อ มูล ในส่ว นที ่เ ป็น
สาระสาคัญของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) ธนาคารได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และธนาคารได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
ธนาคารแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานว่า เอกสารทั้ง หมดเป็น เอกสารชุด เดีย วกัน กับ ที่ ธนาคารได้รับ รองความถูก ต้อ งแล้ว
ธนาคารได้มอบหมายให้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุน ทรประดิษ ฐ์ เป็น ผู้ลงลายมือ ชื่อ กากับ เอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ หรือ นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ กากับไว้ ธนาคาร
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ธนาคารได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้

- สุทัศน์ เรืองมานะมงคล -

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่

- ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์ -

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

- ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ -

หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

- กนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ -

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
71 Master of Business Administration (Finance)
University of California at Los Angeles, USA

กรรมการอิสระ

Master of Science (Industrial Engineering)

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)

Stanford University, USA
4 กันยายน 2551

ความสัมพันธ์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

(การลงทุน)

2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

Wake-up Call and Launching Ceremony of Thailand's

22 เมษายน 2562

Responsible Lending Guidelines

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559-ปัจจุบัน

- Bangkok FinTech Fair 2018: SME & Consumer Financial
Solutions

2555-ปัจจุบัน

- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
- BOT OMFIF High-Level Seminar: Shaping the Future of Central

- Independent Director Forum 1/2019: Tips and Tricks for
Dealing with Questions in AGM

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จากัด (มหาชน)

กรรมการทรัพยากรบุคคล

(โรงกลั่นน้ามัน)

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2555-2558

Banks
ธนาคารแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2553-2562

กรรมการ

(ทีป่ รึกษา และออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม)

2559-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(สนามกอล์ฟ)

- Board of the year, Board of the Future
- IOD Forum: Tough Boardroom Situations - Independent Directors

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

Share Lessons Learned

บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิง่ จากัด
(ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม)

- Chairman Dinner 2018 "Social Responsibilities in Action"

หน่วยงานอื่น

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)

2562-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

- หลักสูตร IOD Director Briefing 1/2018: "Burning Issues Directors

2554-2562

กรรมการ

Need to Hear in the Year of the Dog"

2554-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

- หลักสูตร Strategic Board Master Class

2558-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

2550-2558

รองประธานกรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Program

2556-2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program

มูลนิธหิ มอเสม พริ้งพวงแก้ว

สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
4 กันยายน 2551
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
22 เมษายน 2562

58 Master of Science (Finance)
University of Wisconsin-Madison, USA
Master of Business Administration (Finance)
Western Illinois University, USA
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Culture of Innovation at Google
บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
- หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2558-2561
2552-2562
2562-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-2562

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มทิสโก้
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร

(การลงทุน)

2552-2559

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เม.ย.2560-2562

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

กรรมการตรวจสอบ

(จัดการกองทุน)

- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended
consequence

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

-

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556-ปัจจุบัน

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

กรรมการ

บริษัท โดลไทยแลนด์ จากัด
(อุปโภคบริโภค)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

(ประเภทธุรกิจ)
2553-ปัจจุบัน

กรรมการ

2553-2561

กรรมการ

into Corrupt-less Society

บริษัท พีดีทแี อล เทรดดิ้ง จากัด
(ผู้จัดจาหน่ายสายไฟ สายเคเบิล้ เครื่องมือสื่อสาร และโทรคมนาคม)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
(ผลิตสายไฟและสายเคเบิล้ )

สถาบันไทยพัฒน์

หน่วยงานอื่น

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธทิ สิ โก้เพือ่ การกุศล

2553-2559

กรรมการ

สมาคมธนาคารไทย

- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
4 กันยายน 2551

64 Doctor of Philosophy (Accounting)

สามัญ

-

New York University, USA

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2556-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บัญชีมหาบัณฑิต

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

บัญชีบัณฑิต

เม.ย.2556-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DCP Series 4/2019: How to Develop a Winning

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Digital Strategy
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

- หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum

22 เมษายน 2562

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค.2562-ปัจจุบัน

รุ่นที่ 6/2017

กรรมการอิสระ

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(สารวจและผลิตปิโตรเลียม)

กรรมการบรรษัทภิบาล

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

2557-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control

2551-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(จัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

and Risk Management
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Audit Committee Program

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(การให้สินเชื่อเพือ่ ธุรกิจต่อหลักทรัพย์ )

- หลักสูตร Director Certification Program

หน่วยงานอื่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program

2561-ปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2561-ปัจจุบัน

คณะทีป่ รึกษาด้านการระดมทุนและการกากับบริษัทจดทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2545-ปัจจุบัน

กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2535-ปัจจุบัน
2561-ม.ค.2563

ทีป่ รึกษาฝ่ายกากับบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

- Certification in International Financial Reporting
Standard (IFRS)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW)
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ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการ

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

63 Doctor of Philosophy (Economics)
University of Wisconsin at Madison, USA

8 พฤษภาคม 2556

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร
(ประเภทธุรกิจ)

2559-2562
2559-2561
2557-2561
2549-2558
2540–2558

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL 15/2019)

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการด้านการเงินและบัญชี
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
รองศาสตราจารย์

การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มทิสโก้
พ.ค.2562-ปัจจุบัน

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

ช่วงเวลา

และผูบ้ ริหาร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว

ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(การลงทุน)

พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการ

2560-ปัจจุบัน

ทีป่ รึกษาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทสิ โก้

พ.ค.2560-2562

กรรมการกากับดูแลกิจการ

เม.ย.2557-2560

กรรมการตรวจสอบ

เม.ย.2556-2560

กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018)

พ.ค.2562-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

22 เมษายน 2562

- หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 "The Audit Committee's

2562-ปัจจุบัน

กรรมการ

(ธนาคารพาณิชย์)

เม.ย.2557-2560

กรรมการอิสระ

Role in Compliance and Ethical Culture Oversight"
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance

กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Director Certification Program Update

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program

-

- หลักสูตร Director Certification Program

บริษัทจดทะเบียนอื่น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557-ปัจจุบัน

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธกี ารปฏิบัติสาหรับบอร์ดในการกากับ
ดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์”

2555-ปัจจุบัน

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

(พลังงาน)

กรรมการอิสระ
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-
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ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- หลักสูตร Auditor Committee Forum 2016

หน่วยงานอื่น

Auditor's Report: What's in it for you?"

2561-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รว่ มกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2561-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

2559-ปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี มั ย์

2561-2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สานักนายกรัฐมนตรี

การอบรมภายใน

2559-2562

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2559-2559

บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

unintended consequence

2555-2559

คณะอนุกรรมการศูนย์นติ ิเศรษฐศาสตร์

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

2552-2559

คณะอนุกรรมการวิจัย

2556-2562

คณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2557-2560

ประธานมูลนิธิ

มูลนิธสิ ถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ

2555-2559

ประธานคณะอนุกรรมการกาหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

และค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกากับตรวจสอบสถาบันการเงินและ

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2554-2559

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

ผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

into Corrupt-less Society

2553-2559

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2554-2559

ศาตราจารย์ ได้รบั เงินเดือนขั้นสูง (ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
5. นายสถิตย์ อ๋องมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

73 Master of Business Administration (Finance)

สามัญ

-

Fairleigh Dickinson University, USA

บุรมิ สิทธิ

-

30 เมษายน 2557

กลุ่มทิสโก้
พ.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(การลงทุน)

มิ.ย.2558-ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2557-เม.ย.2560

กรรมการกากับดูแลกิจการ

Planning"

2557-2559

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ค.2560-ปัจจุบัน

บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

-

- Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

การอบรมภายใน

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

22 เมษายน 2562

- Cybersecurity Threatscape and You

2557-2559

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development

-

สถาบันไทยพัฒน์
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ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)

- Role of Financial Sector in Fighting Corruption

บริษัทจดทะเบียนอื่น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

- Opportunities in Financial Services as a result of

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Digital disruption and changing customer behaviours

-

CAPCO - The Capital Markets Company Limited

หน่วยงานอื่น
-

6. ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับความเสี่ยง

44 Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization
Development)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Business Administration

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

University of California at Los Angeles, USA

28 กันยายน 2561

Master of Engineering

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

Bachelor of Science

กรรมการกากับความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอื่น

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and

-

Investment

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ

บริษัท ทีทพู ี จากัด

Chief Technology Officer

(ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)

กรรมการ

บริษัท ที. เอส. เจ็น จากัด

ทีป่ รึกษา

(ผลิตเฟอร์นเิ จอร์และเครื่องนอน)

2558-2561

กรรมการ

บริษัท สิทธิมน จากัด

2558-2559

กรรมการ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

กรรมการผู้จัดการ

(ทีป่ รึกษาด้านการบริหารจัดการ)

กรรมการ

บริษัท ทวีคูณพูนทรัพย์ จากัด

2554-ปัจจุบัน

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders

2554-ปัจจุบัน

- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Director Accreditation Program

(การลงทุน)

กรรมการกากับดูแลกิจการ

Massachusetts Institute of Technology, USA

- หลักสูตร Financial Statements for Directors

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการกากับความเสี่ยง
2562-ปัจจุบัน

Massachusetts Institute of Technology, USA
22 เมษายน 2562

กรรมการอิสระ

(ผลิตเฟอร์นเิ จอร์และเครื่องนอน)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence

2557-2561

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You

(อสังหาริมทรัพย์)
2556-2561

กรรมการ

2555-2561

กรรมการ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital

(อสังหาริมทรัพย์)

Asset and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัท พรทิชาพงศ์ จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)

2555-2561

กรรมการ

2553-2561

กรรมการ

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society

บริษัท ตรีสามัคคี จากัด

บริษัท อุทยั โชติ จากัด
(อสังหาริมทรัพย์)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ คอนซัลแตนท์ จากัด
(ทีป่ รึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

120

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)
2550-2561

กรรมการ

2545-2561

กรรมการ

บริษัท ดิจิโทโปลิส จากัด
(ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ)
บริษัท ที. เอส. บรอดดิ้งเฮ้าส์ จากัด
(ตัวแทนจาหน่ายตั๋วเครื่องบิน)

หน่วยงานอื่น
7. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ

63 Doctor of Philosophy (Finance)
University of Pittsburgh, USA

กรรมการตรวจสอบ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Culture of Innovation at Google

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
22 เมษายน 2562

กรรมการอิสระ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(ธนาคารพาณิชย์)

-

- Global Association Risk Professional

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปัจจุบัน

- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Director Certification Program

(การลงทุน)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จากัด
The Global Association of Risk Professional

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

West Virginia University, USA
22 เมษายน 2562

กรรมการอิสระ

2560-ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ

บริษัท เครือไทยโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ประกันภัยและลีสซิ่ง)

กรรมการอิสระ

บริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(โรงแรม)

การอบรมภายใน

2556-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

- Understanding Thailand Data Protection Law and its unintended

2555-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(สินค้าอุปโภคบริโภค)

consequence

2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

2537-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

กรรมการอิสระ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(สถาบันการเงิน)

2552-2561

กรรมการธุรกิจเพือ่ สังคม
2545-2561

กรรมการอิสระ

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

(เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ประธานอนุกรรมการความเสี่ยง

(ให้บริการต่อเนือ่ งจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ให้บริการต่อเนือ่ งจากการซื้อขายหลักทรัพย์ )
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ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

(ประเภทธุรกิจ)
2557-2560

กรรมการอิสระ

บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จากัด
(พัฒนาทีด่ ินประเภทนิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้าง)

หน่วยงานอื่น
2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(มูลนิธ)ิ

กรรมการ

สมาคมธุรกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย)

เหรัญญิก

(สมาคม)

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(สมาคม)

2556-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

2556-ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

(สถาบันการศึกษา)
สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
(สถาบันการศึกษา)
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(หน่วยงานรัฐ)
2556-ปัจจุบัน

อนุญาโตตุลาการ

2549-ปัจจุบัน

กรรมการ

2556-2560

ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2554-2560

ทีป่ รึกษา

2556-2559

อนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน

2553-2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2549-2559

กรรมการ

2556-2558

อาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(หน่วยงานรัฐ)
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มูลนิธศิ าสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
(มูลนิธ)ิ
กองทุนประกันสังคม
(หน่วยงานรัฐ)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชี)
กรมบัญชีกลาง
(หน่วยงานรัฐ)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(หน่วยงานรัฐ)
มูลนิธหิ ม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล
(มูลนิธ)ิ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สถาบันการศึกษา)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
8. นายชือ-เหา ซุน
(โฮเวิร์ด ซุน)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

29 มิถุนายน 2554

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

42 Master of Science (Finance)
Bentley University, USA
Master of Business Administration
Boston University, USA
Bachelor of Arts (Economics)

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
เม.ย.2557-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

Taipei University, Taiwan
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

ตาแหน่ง

และผูบ้ ริหาร
กลุ่มทิสโก้
กรรมการบริหาร
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :
22 เมษายน 2562

2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Senior Vice President

CDIB & Partners Investment Holding Corporation
(การลงทุน)

หน่วยงานอื่น
9. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:
22 เมษายน 2562
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

58 Master of Business Administration
Emory University, USA
Bachelor of Economics
Keio University, Japan

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน

- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กลุ่มทิสโก้
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ก.ค.2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

ก.ค.2561-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

22 เมษายน 2562

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.2555-ปัจจุบัน

Employee (International Business Unite I)

บริษัท โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(ให้บริการด้านการเงิน)

หน่วยงานอื่น
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
10. นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอานวยการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

52 Master of Business Administration (International Business)
University of Hawaii at Manoa, USA

ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Director Certification Program

22 เมษายน 2562

- หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX 14)

Japan-America Institute of Management Science, USA
การอบรมภายใน

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

(การลงทุน)

กรรมการอานวยการ
2553-2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

2562-ปัจจุบัน

กรรมการกากับความเสี่ยง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

(ธนาคารพาณิชย์)

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2553-2559

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

2558-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

2553-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไฮเวย์ จากัด

2552-2560

กรรมการ

(เช่าซื้อ)

2552-2560

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

กรรมการ

(ลีสซิ่ง)

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตร Japan-focused Management Program

กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งแรก:

22 เมษายน 2562

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
และผูบ้ ริหาร

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งครั้งล่าสุด :

ความสัมพันธ์

- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence

บริษัทอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

-

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand

บริษัทอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2549-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(ประกันภัย)

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

หน่วยงานอื่น

into Corrupt-less Society

-

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development
สถาบันไทยพัฒน์
- Role of Financial Sector in Fighting Corruption
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Opportunities in Financial Services as a result of
Digital disruption and changing customer behaviours
CAPCO - The Capital Markets Company Limited
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
11. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
55 Master of Business Administration
Indiana University of Pennsylvania, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2556-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธนกิจ

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

Intermediaries (2016)

อื่นๆ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
12. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

58 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Financial Executive Development Program (FINEX 14)
สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

มี.ค.2560-ปัจจุบัน

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

ประธานคณะกรรมการ

Crestcom Bullet Proof Manager

(ลีสซิ่ง)

- หลักสูตร Director Certification Program

อื่นๆ
-

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมภายใน
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
53 Master of Business Administration (Finance)
University of Wisconsin-Milwaukee, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ม.ค.2553-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และบริการธนาคาร

ก.ค.2556-ม.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

2562-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

การอบรมภายใน

2560-2562

กรรมการ

(หลักทรัพย์)

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

2562-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

unintended consequence

2560-2562

กรรมการ

(จัดการกองทุน)

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

เม.ย.2562-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด

เม.ย.2560-2562

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Cybersecurity Threatscape and You

(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษาการลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีป่ รึกษาการลงทุน)

and the opportunity in Thailand

อื่นๆ

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด

2542-ปัจจุบัน

กรรมการ

- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จากัด
(ขนส่ง)

into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
14. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
มี.ค.2560-ปัจจุบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการขาย และการตลาด

(การลงทุน)

การอบรมภายใน

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

2558–ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย – บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

(ธนาคารพาณิชย์)

2552–2558

รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ

ก.ย.2561-ปัจจุบัน

กรรมการ

unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

อื่นๆ

and the opportunity in Thailand

-

บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
15. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
53 Master of Business Administration
The University of Mississippi, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา

การอบรมภายใน

ก.ค.2556-2558

ผู้อานวยการสายอาวุโส หัวหน้าบริการขายทางสาขา

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

2559–ปัจจุบัน

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Executive Development Program (FINEX)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

unintended consequence

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

- Cybersecurity Threatscape and You

บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

อื่นๆ

- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset

-

and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
16. นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

50 Master of Business Administration
Eastern Michigan University, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

การอบรมภายใน

2553-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

- Cybersecurity Threatscape and You

2560-ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(การลงทุน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

(ลีสซิ่ง)
2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
(ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
(ลีสซิ่ง)

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
17. นายพิชา รัตนธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
48 Master of Business Administration (Finance)
California State University at San Diego, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิต)ิ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Financial Executive Development Program
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2556-ม.ค.2560

ผู้อานวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ

(ธนาคารพาณิชย์)

2562-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

การอบรมภายใน

(จัดการกองทุน)

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

อื่นๆ

unintended consequence

-

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset
and the opportunity in Thailand
บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance
into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
18. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
ผู้อานวยการสายอาวุโส

49 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้

2562-ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายอาวุโส

2561-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริการธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน

(ธนาคารพาณิชย์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

(การลงทุน)

Tokyo Institute of Technology
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมภายใน

2561-2562

รักษาการหัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน

2547 - 2560

รองหัวหน้าบริหารเงิน

- Understanding Thailand Data Protection Law and its

19. นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
40 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รักษาการหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.พ.2556-ปัจจุบัน

รักษาการหัวหน้าวาณิชธนกิจ

2555-ม.ค.2556

รองหัวหน้าวาณิชธนกิจ
อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
20. นางมาลาทิพย์ สวินทร
หัวหน้าวิเคราะห์ธรุ กิจ
และความเสี่ยง

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
54 Master of Business Administration (Management)
New York Institution of Technology

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปัจจุบัน

หัวหน้าวิเคราะห์ธรุ กิจและความเสี่ยง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

21. นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
หัวหน้าวิเคราะห์ธรุ กิจ
และความเสี่ยง

53 Master of Business Administration (Management)
James Cook University

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปัจจุบัน

อื่นๆ

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
หัวหน้าบริหารสินเชื่อ

54 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
22. นางสาวรพีพร อุน่ ชลานนท์

หัวหน้าวิเคราะห์ธรุ กิจและความเสี่ยง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริหารสินเชื่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื่นๆ

นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย)

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. นางสาวิกา จงภักดิไ์ พศาล

50 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย)

สามัญ

-

หัวหน้านิติกรรมสัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2557-ปัจจุบัน

หัวหน้านิติกรรมสัญญา

นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย)

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
24. นายวิทยา เมตตาวิหารี
ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารการขายและ
การตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 และ
รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

-

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

-

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทิสโก้
2563 -ปัจจุบัน

รักษาการหัวหน้ากิจการสาขา 3

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.ย.2558-ม.ค.2560 ผู้ช่วยหัวหน้าสินเชื่อรายย่อย – บริหารกิจการสาขา
ต.ค.2553-ส.ค.2558 ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารการขายทางสาขาและรักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจสาขา
อืภู่นมๆิภาค
-

25. นายนพดล ชุ่มวงศ์
หัวหน้าเช่าซื้อ

54 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตร์บัณฑิต

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2560-ปัจจุบัน

หัวหน้าเช่าซื้อ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2555-ม.ค.2560

ผู้จัดการ สาขารัตนาธิเบศร์และสาขารังสิต

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
26. นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง
หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
45 Master of Business Administration (Finance)
Cleveland State University

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2558-ปัจจุบัน

หัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

เม.ย.-ก.ค.2558

รองหัวหน้าเช่าซื้อโครงการพิเศษ

(ธนาคารพาณิชย์)

ม.ค.2556-มี.ค.2558 ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด - เช่าซื้อโครงการพิเศษ
อื่นๆ
-

27. นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย

46 Master of Commerce (Finance)
The University of New South Wales, Australia

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
2563-ปัจจุบัน

หัวหน้าการตลาดและพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ก.พ.2556-2562

หัวหน้าพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื่นๆ
-

28. นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ

56 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

สามัญ

-

หัวหน้ากิจการสาขา 1

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2548-ปัจจุบัน

หัวหน้ากิจการสาขา 1

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่น ๆ
29. นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
หัวหน้ากิจการสาขา 2

55 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ย.2558-ปัจจุบัน

หัวหน้ากิจการสาขา 2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
30. นางสาววิภา เมตตาวิหารี
หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และ

49 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2545-ปัจจุบัน

หัวหน้าสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง

การขายตรง

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
31. นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
หัวหน้ากากับสินเชื่อ

53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2555-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับสินเชื่อ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
32. นายสุกิจ สกุลวงศ์ใหญ่
หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
50 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุ่มทิสโก้
ม.ค. 2563-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

เม.ย.2558-ปัจจุบัน

หัวหน้าพัฒนาหนีแ้ ละกฎหมาย

(ธนาคารพาณิชย์)

2549-มี.ค.2558

หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ
อื่นๆ
-

33. นายวรพจน์ ติรการุณ
หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ

52 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

กลุ่มทิสโก้
เม.ย.2558-ปัจจุบัน

หัวหน้าสนับสนุนสินเชื่อ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2548-มี.ค.2558

หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อื่นๆ
-

34. นายถาวร ศุภเดโชชัย
หัวหน้าพัฒนาหนีแ้ ละกฎหมาย

39 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2563-ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

หัวหน้าพัฒนาหนีแ้ ละกฎหมาย

ต.ค.2558-ธ.ค.2562 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหนีแ้ ละกฎหมายสินเชื่อรายย่อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
-

35. นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า

51 Master of Business Administration (Corporate Finance)
University of Dallas, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2551-ปัจจุบัน

หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

36. นายกลชัย อุดมศรีสุข
หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อ
รายย่อย

36 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าพัฒนาระบบงานสินเชื่อรายย่อย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2560-2561

รักษาการหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อยโครงการพิเศษ

(ธนาคารพาณิชย์)

2559-2561

หัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

2558-2559

รองหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย

2556-2558

ผู้ช่วยหัวหน้าบริหารสินเชื่อรายย่อย
อื่นๆ

37. นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา
รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

42 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ปัจจุบัน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองหัวหน้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

หัวหน้าเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด

(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
38. นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
หัวหน้าสินเชื่อเคหะ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
46 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2552-ปัจจุบัน

หัวหน้าสินเชื่อเคหะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อื่นๆ
-

39. นางวันทนา กิจพานิช
หัวหน้าปฏิบัติการสาขา

51 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ก.ค.2556-ปัจจุบัน

หัวหน้าปฏิบัติการสาขา

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ

40. นายถนอม ชัยอรุณดีกุล
รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี

61 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

รองหัวหน้าธุรกิจธนบดี

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
41. นายสาธิต ภาวะหาญ
หัวหน้าธนบดีธนกิจ

46 Master of Professional Accounting
The University of Newcastle, Australia

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2563-ปัจจุบัน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การประกันภัยและบริหารความเสี่ยง)

หัวหน้าธนบดีธนกิจ

ม.ค.2561-ธ.ค.2562 รองหัวหน้าธนบดีธนกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

ธ.ค.2558-ธ.ค.2560 หัวหน้าผู้จัดการธนบดีธนกิจ ทีม 3

Master of Business Administration

อื่นๆ

Southern Cross University, Australia

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42. นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์
หัวหน้าธนบดีการลงทุน

47 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ธ.ค.2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าธนบดีการลงทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ม.ค.2560-ธ.ค.2562 รองหัวหน้าธนบดีการลงทุน

(ธนาคารพาณิชย์)

2558-2560

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เขตกรุงเทพ

(ธนาคารพาณิชย์)
อื่นๆ
43. นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1

46 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2554-ปัจจุบัน

หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 1

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อื่นๆ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
44. นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
55 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
ต.ค.2560-ปัจจุบัน

หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล 2

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

2556-2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบุคคลธนกิจ-กิจการสาขา)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
45. นางวรสินี เศรษฐบุตร
หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน

41 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน

หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน

2555-2558

Head of Private Wealth Consultant

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

อื่นๆ
2558-2560

Head of Marketing and Channel

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

46. นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์
หัวหน้าบริการทีป่ รึกษาการลงทุน

37 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2560-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริการทีป่ รึกษาการลงทุน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ
-

47. นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา
หัวหน้าบริการคัสโตเดียน

49 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มทิสโก้
2563-ปัจจุบัน

หัวหน้าบริการคัสโตเดียน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2561 - 2562

รองหัวหน้าบริการคัสโตเดียน

(ธนาคารพาณิชย์)

2554 - 2560

หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และจดทะเบียนกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

อื่นๆ
48. นางสุวรรณดี ขาวละออ
หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน

53 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

หัวหน้าธุรกิจจัดการการเงิน

สถิติศาสตรบัณฑิต

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
49. นายกิตติชัย ต้นนาจารย์
หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

51 Master of Business Administration
(General Business)

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2553-ปัจจุบัน

หัวหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

University of Central Arkansas, USA
อื่นๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน

48 Master of Science (Computer Science)
DePaul University, USA

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

บัญชีบัณฑิต
50. นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

กลุ่มทิสโก้
2559-ปัจจุบัน

หัวหน้าศูนย์ชาระเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

2552-2559

รองหัวหน้าศูนย์ชาระเงิน

(ธนาคารพาณิชย์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อื่นๆ
-

51. นางสาวมยุรา สงวนศักดิศ์ รี
หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติการ

45 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค. 2563-ปัจจุบัน

หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติการ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2562-ธ.ค. 2562 ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติการ

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.ย. 2557-ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
52. นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ
หัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน

39 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

Senior Wealth Process Improvement Officer

(ธนาคารพาณิชย์)

อื่นๆ
53. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ
หัวหน้าประกันภัยธนกิจและ
รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติ้ง

48 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

-

กลุ่มทิสโก้
พ.ย.2560-ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าประกันภัยธนกิจ

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

รักษาการหัวหน้าเทเลมาร์เก็ตติ้ง

(ธนาคารพาณิชย์)

ต.ค.2557-พ.ย.2560 หัวหน้าประกันภัยธนกิจ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
54. นายนพวัสส์ ตัง้ บูรณากิจ

และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
43 Master of Science in Information Technology

หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

Arizona State University, USA

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
พ.ย.2560-ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าธุรกิจธนาคารดิจิตอล

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ต.ค.2557-มิ.ย.2559 หัวหน้าช่องทางดิจิทอล

(ธนาคารพาณิชย์)

ก.ค.2559-ต.ค.2560 หัวหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

อื่นๆ
55. นายตุลา รอดสลับ

36 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สามัญ

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บุรมิ สิทธิ

-

หัวหน้านวัตกรรมดิจิทลั และธุรกิจ

-

กลุ่มทิสโก้
ม.ค.2562-ปัจจุบัน

หัวหน้านวัตกรรมดิจิตอล และธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ธนาคารพาณิชย์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อื่นๆ
-

หมายเหตุ:

/1

รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนติ ิภาวะ

1.2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ดาเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดาเนินการอื่นๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร

/1

หุ้นสามัญ
ลาดับ

รายนาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นายปลิว มังกรกนก
นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายชือ-เหา ซุน (โฮเวิร์ด ซุน)
นายซาโตชิ โยชิทาเกะ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
นายชลิต ศิลป์ศรีกลุ
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล
นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา
นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง
นายพิชา รัตนธรรม
นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล
นายมานพ เพชรดารงค์สกุล
นางมาลาทิพย์ สวินทร
นางสาวสุนี ทองสมบัติพาณิช
นางสาวรพีพร อุ่นชลานนท์
นางสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล
นายวิทยา เมตตาวิหารี
นายนพดล ชุ่มวงศ์
นางสาวปาริชาติ สุทัศนทรวง
นายธีรยุทธ ประเสริฐรัตนเดโช
นายสุเทพ ตรัยวรรณกิจ
นายสมบูรณ์ ศิริรักษ์
นางสาววิภา เมตตาวิหารี
นางสาวเพ็ญทิพย์ เหล่าบุญเจริญ
นายสุกจิ สกุลวงศ์ใหญ่
นายวรพจน์ ติรการุณ
นายถาวร ศุภเดโชชัย
นายณัฐนันท์ อนันต์ปรียาวิทย์
นายกลชัย อุดมศรีสขุ
นายพงศ์โสภณ วงศ์ทองคา
นายประกฤต ชุณหศรีวงศ์
นางวันทนา กิจพานิช
นายถนอม ชัยอรุณดีกลุ

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
-

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563

หุ้นบุริมสิทธิ
เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี

-
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ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
-

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563
-

เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี
-

สัดส่วน
การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)
-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หุ้นสามัญ
ลาดับ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รายนาม

นายสาธิต ภาวะหาญ
นางสาวพิชชาภา วงศ์สารศักดิ์
นางสาวศรัญญา วีรมหาวงศ์
นางอัจฉรา เพชรแสงโรจน์
นางวรสินี เศรษฐบุตร
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์
นางสาวลภานันท์ ตาลวันนา
นางสุวรรณดี ขาวละออ
นายกิตติชัย ต้นนาจารย์
นายวรวิทย์ รุ่งสิริโอภาส
นางสาวมยุรา สงวนศักดิ์ศรี
นางสาวยุพา จันทร์ภูมิ
นางกุสมุ า ประถมศรีเมฆ
นายนพวัสส์ ตั้งบูรณากิจ
นายตุลา รอดสลับ

ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
-

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563

หุ้นบุริมสิทธิ
เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี

-

-

หมายเหตุ: /1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
-

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563
-

เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
ระหว่างปี
-

สัดส่วน
การถือหุ้นธนาคาร
(ร้อยละ)
-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
ชื่อ-สกุล /
ตาแหน่ง /
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้
/1

ในบริษัท
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
1. นายไพรัช ศรีวไิ ลฤทธิ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สานักกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
55 พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Internal Auditor (CIA)
Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)
Certified Financial Service Auditor (CFSA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (2016)
- หลักสูตร Company Secretary Program
- หลักสูตร Company Reporting Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting Guidelines
สถาบันไทยพัฒน์
- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การอบรมภายใน
- Understanding Thailand Data Protection Law and its
unintended consequence
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จากัด
- Cybersecurity Threatscape and You
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance

สามัญ
บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

ก.พ.2560-ปัจจุบัน
ก.ย.2556-ปัจจุบัน
2556-2559
ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กลุ่มทิสโก้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักกากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท
หัวหน้าสานักกากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ก.ย.2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

ก.ย.2556-2561

กรรมการ

2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

อื่นๆ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

into Corrupt-less Society
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต
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บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
(เช่าซื้อ)
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
(ประกันภัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล /

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา /

สัดส่วนการถือหุน้

ความสัมพันธ์

ตาแหน่ง /

(ปี)

ประวัติการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่

ในบริษัท/1
(จานวนหุน้ / ร้อยละ)

ทางครอบครัว

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งแรก /

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ครั้งล่าสุด
2. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
หัวหน้ากากับ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ระหว่างกรรมการ

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร

และผูบ้ ริหาร
62 บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามัญ

-

บุรมิ สิทธิ

-

(ประเภทธุรกิจ)

-

กลุ่มทิสโก้
2556-ปัจจุบัน

หัวหน้ากากับ

2562-ปัจจุบัน

กรรมการ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
(จัดการกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(หลักทรัพย์)

ก.ย.2556-2562

กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด
(ทีป่ รึกษาการลงทุน)

อื่นๆ
3. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบูลย์
หัวหน้าตรวจสอบภายใน

49 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สามัญ

(ร้อยละ 0.00)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)

16,544

บุรมิ สิทธิ

-

กลุ่มทิสโก้
ก.พ.2556-ปัจจุบัน

-

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(การลงทุน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อื่นๆ
-

Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA), USA
Certified Information Systems Auditor (CISA)
ISACA, USA
- หลักสูตร Company Secretary Program
- หลักสูตร Board Reporting Program
- หลักสูตร Effective Minutes Taking
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หมายเหตุ:

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

/1 รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
รายงานจากคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

ประธานคณะกรรมการบริหาร
(ดารงำาแหนงงำ้งง แำงั้นี่ 3 เมาายน 36 3)
กรรมการบริหาร (1 มกราคม ถึง 23 เมาายน 2562)

2. นายชือ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ซุน)

กรรมการบริหาร

3. นายซาโตชิ โยชิทาเกะ

กรรมการบริหาร (ดารงำาแหนงงำ้งงแำงั้นี่ 3 เมาายน 36 3)

4. นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน์

กรรมการบริหาร (ดารงำาแหนงงำ้งงแำงั้นี่ 3 เมาายน 36 3)

ในระหว่างปี 2562 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 22 เมษายน 2562
ตลอดปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานรวมของธนาคาร รวมถึงตัวชี้วัดหลักและงบประมาณ
2. จัดทา ทบทวน และอนุมัตินโยบายการปฏิบัติงานและการควบคุมที่สาคัญและนาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้
สัตยาบันตามควรแก่กรณี
3. รับทราบระดับความเสี่ยงของธนาคาร และสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกากับ
4. ทบทวนและให้สัตยาบันสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ที่มีปัญหา
5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่สาคัญ รวมถึงอนุมัติการทบทวนนโยบายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อ
6. จัดทาแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบธนาคาร และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ทบทวนและนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวนและอนุมัติธุรกรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและมีความเสี่ยงสูง
8. รับทราบหลักการ Management Overlays ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
9. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สัตยาบัน
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คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- สุี้ศน์ เรืองมานะมงคล (นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
22 มกราคม 2563
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เอกสารแนบ 6
รายงานจากคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคารเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ดร. จรัสพงศ์ โชติกวณิชย์
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทุกท่านดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงตลอดปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการกากับความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง โดยครั้งที่ 4 เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุม
ต่อคณะกรรมการธนาคารทุกครั้ง สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง และนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ทบทวนกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม นโยบายบริ หารความเสี่ ยง สถานะ
ความเสี่ยง ณ เดือนเมษายน 2562 รวมถึงการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่ สาคัญตามประเภท
ความเสี่ยง สาหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการรับทราบรายงานการปฏิบัติตาม
การกากับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ประจาปี 2561
2. คณะกรรมการทบทวนและพิ จารณานโยบายที่ เกี่ ยวกั บ การก ากั บดู แ ลข้ อมู ล (Data governance) และการรั กษา
ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ว่ามีความเพียงพอเพื่อนาเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการได้ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการกากับดูแล (supervision improvement plan) ของ
หน่ ว ยงานก ากั บและแนะน าให้ น าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ รวมถึ งการทบทวนเกี่ ย วกั บ
การรายงานของหน่วยงานกากับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทบทวนสถานะ
ความเสี่ยง ณ เดือน มิถุนายน 2562 รวมถึงการติดตามดัช นีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภท
ความเสี่ ยง แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงแบบจาลอง การบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิต และความเพียงพอของ
เงินกองทุน
3. คณะกรรมการทบทวนสถานะความเสี่ยง การติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก และกิจการที่สาคัญตามประเภทความ
เสี่ยง รวมถึงรายงานของหน่วยงานกากับระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนกรอบการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการทบทวนการดาเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และรั บ ทราบรายงานการตรวจสอบของธปท. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า
อย่างเป็นธรรม (market conduct) ของธนาคารทิสโก้ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับทราบผลสารวจเกี่ยวกั บพฤติกรรมและ
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วัฒนธรรมองค์กรของธนาคารทิสโก้ และพิจารณาว่ารายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่มีนัยสาคัญเพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาในการปรับปรุงประเด็นดังกล่าวของธนาคารทิสโก้ และบริษัทในกลุ่ม
4. คณะกรรมการกากับความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ ซึ่งรวมถึงนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตาม
กรอบการประเมินที่กาหนด นอกจากนี้คณะกรรมการทั้งสองคณะได้ทบทวนนโยบายและรายงานต่างๆ ที่นาเสนอให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
5. คณะกรรมการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของทิสโก้ในปี 2562 ซึ่งรวมถึง นโยบาย
และกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและพิ จ ารณาว่ า มี ค วามเพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในทุ ก ด้ า น นอกจากนี้
คณะกรรมการทบทวนแนวทางการกันสารองและการจัดชั้นลูกหนี้ตามการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS 9) สถาน
การณการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ปี 2563 และสถานะความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัท ซึ่งรวมถึงรายงาน
ของหน่วยงานกากับ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงกับกฎ
บัตรของคณะกรรมการกากับความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่ดี และเห็นว่าคณะกรรมการกากับความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่กาหนดในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
- ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์(ศ.ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์)
ประธานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
29 มกราคม 2563
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เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายสถิตย์ อ๋องมณี
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562)
กรรมการตรวจสอบ (ครบวาระการดารงตาแหน่งวันที่ 22 เมษายน 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และ
ไม่มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้ ธนาคารมีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อัน
ได้แก่การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการ
ถ่วงดุลอานาจ อันนาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวม 14 ครั้ง โดยได้ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้


รายงานทางการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
นโยบายการบั ญชี ที่ ธนาคารใช้ในการจั ดทางบการเงินและความครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้ อมู ลก่ อ นเผยแพร่ สู่
สาธารณะ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินของธนาคารเพียงพอและถูกต้องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการสอบทานสินเชื่อ: สอบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในรวมถึง พิ จารณาข้อ สังเกตที่ตรวจพบและรายงานโดยผู้สอบบัญชี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานสอบทานสินเชื่อ ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวมถึงอนุมัติแผนการสอบทานสินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของธนาคารมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล



การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : สอบทานและอนุมัตินโยบาย กฎบัตรของหน่วยงานกากับของธนาคาร
รวมถึงสอบทานและประเมินแผนและรายงานการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี กิจกรรมการกากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งสถานภาพของคดีและการฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย รับทราบผลการ
ตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่กากับดูแลของธนาคาร พร้อมทั้งประเมิน แนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงของธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานทางการอย่างเข้มงวด



ผู้สอบบัญชี: สอบทานและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ และเรื่องสาคัญที่
เน้นในการตรวจสอบรายไตรมาสและประจาปี คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
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นาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี
ของสถาบันการเงิน ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้แต่งตั้ง
นางสาวสมใจ คุณปสุต จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสาหรับปี 2562


รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : สอบทานและประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายการกาหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าว
เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง แนวนโยบายร่ ว มระหว่ า งธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกากับกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีการประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานกากับของธนาคารว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการปกติทางธุรกิจ หรือเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร การเปิดเผยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



การบริหารความเสี่ยง: รับทราบการนาเสนอของผู้บริหารในเรื่องความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
เสี่ยง ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ รับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายทั้งด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและด้านปฏิบัติการและการ
ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกากับความเสี่ยง (Joint Meeting) เพื่อรับทราบและให้
ความเห็นต่อกรอบการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงการประเมิน
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร



การประเมินตนเอง : ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามที่ได้
กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร



เรื่องอื่นๆ : คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นผู้รับรองผลการตรวจสอบการ
ประเมินตนเอง เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพื่อเข้าสู่กระบวนต่ออายุการรับรอง (Re-Certify) การเป็นองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นภาคเอกชน และในปี 2562 กลุ่มทิสโก้ได้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition against Corruption
(CAC) แล้ว
- อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 มกราคม 2563
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เอกสารแนบ 8
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”)
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่ มเติ มหากเกิ ดเหตุ การณ์ที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการดาเนินงานของบริ ษั ทอย่างมี นัยสาคั ญ
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้ น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและ
แนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

1

เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of
Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting
Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
/
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
/
1.2 มีข้ อกาหนดที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้บริ หารและพนั กงานปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรั กษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
/
1.2.2 มีข้ อกาหนดห้ามผู้ บริหารและพนั กงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
/
2
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
/
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
/
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
/
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
/
1.3.3การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
/
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
/
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน
/
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
/
ภายในเวลาอันควร

ไม่ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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/
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คาถาม
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด
อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

/

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั้ งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึ งการจั ดให้ มี การควบคุ มภายในอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มี ก ารก าหนด มอบหมาย และจ ากั ด อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเหมาะสมระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่าเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหาร
และพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
151

ใช่
/
/
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คาถาม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารมี ก ระบวนการและการสื่ อ สารเชิ ง บั ง คั บ ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะ
ยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริ ษั ทสามารถปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญชี ที่ รั บรองโดยทั่ วไป และเหมาะสมกั บธุ รกิ จในขณะนั้ น
โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคั ญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
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คาถาม
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้ น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (sharing)

ใช่
/

ไม่ใช่

/

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว
ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิ จ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุ ม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษั ทมีความเหมาะสมกั บความเสี่ ยง และลั กษณะเฉพาะขององค์ กร เช่ น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
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คาถาม
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มี
การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มี การควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิ จ
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
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คาถาม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของ
บริษัทไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติ ของบริษั ทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่ เหมาะสม โดยบุ คลากรที่ มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่

ไม่ใช่

/
/
/

/
/
/

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษัทก าหนดข้ อมู ลที่ต้ องการใช้ในการด าเนิ นงาน ทั้ งข้ อมู ลจากภายในและภายนอกองค์ กร ที่ มี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผ ล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่างๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูล
ที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมาย
กาหนด
13.5 บริ ษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมี รายละเอี ยดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลั งเกี่ ยวกั บความเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่ น การบั นทึ ก
ข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ อง ในการควบคุมภายใน
บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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เอกสารแนบ 8 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้ าถึ ง แหล่ งสารสนเทศที่ จ าเป็ นต่ อ การปฏิ บั ติ งาน หรื อ สอบทานรายการต่ า ง ๆ ตามที่ ต้ อ งการ
เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้ง
การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารตามที่ ค ณะกรรมการร้ อ งขอ การจั ด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริ ษั ทจั ด ให้ มี ช่ องทางการสื่ อสารพิ เศษหรื อช่ องทางลั บเพื่ อให้ บุ คคลต่ าง ๆ ภายในบริ ษั ทสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่
/

ไม่ใช่

/

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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คาถาม
16.6 บริ ษั ทส่ งเสริ มให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามมาตรฐานสากลการปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
/

ไม่ใช่

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เอกสารแนบ 9
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ที่เป็นจริงและโปร่งใส
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่ าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคาร และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้
ความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปลิว มังกรกนก

ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

(นายปลิว มังกรกนก)

(ศักดิ์ชยั พีชะพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริ หารมี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการจั ดท าและน าเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถู กต้ องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อ ข้ อเท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อผิ ด พลาดและถื อ ว่ ามี สาระส าคั ญเมื่ อ คาดการณ์ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุ จริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่ วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้า ใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิ ธีก ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของธนาคารฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีส าระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รั บจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย สาคั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

3.1
3.2
3.3, 3.6
3.4, 3.6

3.5
3.5
3.7
3.8
3.9
3.10
3.29
3.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

(หน่วย: พันบาท)
2561

1,099,247
44,049,590
21,907
7,671,893

1,188,931
53,089,353
5,685
6,994,445

257,250,213
1,106,977
258,357,190
(19,084,739)
(10,074,115)
(7,343)
229,190,993
13,703
28,152
792,039
181,929
882,142
1,356,706
285,288,301

255,580,193
598,263
256,178,456
(18,969,250)
(11,043,654)
(8,146)
226,157,406
4,217
38,831
787,066
267,014
651,350
1,513,941
290,698,239

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สนิ ตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สนิ อื่น
รวมหนีส้ ิน

3.12
3.13
3.2
3.14
3.15

3.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

162

2562

218,433,146
3,831,925
306,867
18,716,919
709,830
988,036
653,167
4,100,976
6,244,428
253,985,294

(หน่วย: พันบาท)
2561

195,215,732
3,872,709
238,219
10,653
49,716,919
383,056
871,971
601,265
3,594,114
5,870,780
260,375,418

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 921,567,588 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

2562

(หน่วย: พันบาท)
2561

3.17

1
9,215,676
9,215,677

1
9,215,676
9,215,677

3.17

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
304,899

1
9,215,676
9,215,677
2,543,024
302,661

984,000
18,255,407
31,303,007
285,288,301
-

984,000
17,277,459
30,322,821
290,698,239
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการบริหาร

(นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ
2562
2561
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
ค่าปรับที่เกีย่ วเนื่องจากเงินให้สนิ เชื่อ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายการบริหารงานสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

3.21
3.22

3.23
3.24
3.25
3.27

3.33
3.28
3.26
3.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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16,724,877
(4,963,709)
11,761,168
2,821,676
(80,556)
2,741,120

16,737,061
(4,943,247)
11,793,814
3,219,184
(92,888)
3,126,296

35,511
6,968
264,361
137,253
14,946,381

13,040
440,029
305,172
244,676
15,923,027

3,282,062
1,213,072
291,804
2,100,820
921,302
7,809,060
636,332
6,500,989
1,297,213
5,203,776

3,096,690
1,021,130
298,130
1,877,161
1,102,796
7,395,907
2,390,198
6,136,922
1,227,159
4,909,763

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2562

2561

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

3.30

รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

3.19

5,125

(26,848)

3.29, 3.31

(1,025)

5,370

4,100

(21,478)

ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

3.20

-

145,610

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3.15

(158,974)

(15,888)

3.29, 3.31

31,795

(25,944)

(127,179)

103,778

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

(123,079)

82,300

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

5,080,697

4,992,063

5.65

5.33

ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

3.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุน (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผือ่ ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สนิ รอการขาย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงจากปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ทรัพย์สนิ รอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: พันบาท)
2561

6,500,989

6,136,922

161,712
2,437,290
4,700
(11,111)
(12,583)

165,188
4,409,068
(1,355)
(268)
(439,005)

(18,495)
(1,391)
295
(38,000)
187,533
(88,125)
285,958
(11,761,168)
(49,110)
16,312,338
(3,784,928)
49,110
(1,444,867)
8,730,147

(20,880)
(6,053)
(4,472)
75
(67,723)
36,980
(13,632)
492,231
(11,793,814)
(49,521)
16,975,952
(3,652,687)
49,521
(1,465,854)
10,750,673

9,030,669
(6,843,484)
1,478,351
236,363

(9,911,831)
2,347,780
1,576,349
(99,380)

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ อื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดลดลงสุทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: พันบาท)
2561

23,217,414
(40,784)
68,648
(19,733)
(618,863)
35,238,728

13,716,460
19,801
(193,142)
(23,421,700)
(17,030)
(931,558)
(6,163,578)

(24,382,035)
23,717,595
(61,377)
(9,872)
1,391
(734,298)

(11,774,310)
11,125,400
(50,839)
(19,098)
11,016
1,638
(706,193)

2,400,000
(33,400,000)
(3,594,114)
(34,594,114)
(89,684)
1,188,931
1,099,247
-

20,000,000
(10,500,000)
(2,764,703)
6,735,297
(134,474)
1,323,405
1,188,931
-

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้าของ
ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน (ต่ากว่า)

และชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่า ทุนจากการวัดมูลค่า จากการตีราคา รวมองค์ประกอบอืน่

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

รวม

1

9,215,676

2,543,024

16,016

206,188

222,204

984,000

15,959,967

28,924,872

-

-

-

-

-

-

-

(3,594,114)

(3,594,114)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

4,909,763

4,909,763

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

(21,478)

116,488

95,010

-

(12,710)

82,300

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(21,478)

116,488

95,010

-

4,897,053

4,992,063

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

(14,553)

(14,553)

-

14,553

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1

9,215,676

2,543,024

(5,462)

308,123

302,661

984,000

17,277,459

30,322,821

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1

9,215,676

2,543,024

(5,462)

308,123

302,661

984,000

17,277,459

30,322,821

-

-

-

-

-

-

-

(4,100,976)

(4,100,976)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

5,203,776

5,203,776

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

-

4,100

-

4,100

-

(127,179)

(123,079)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

4,100

-

4,100

-

5,076,597

5,080,697

โอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปกาไรสะสม

-

-

-

-

(1,862)

(1,862)

-

2,327

465

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1

9,215,676

2,543,024

(1,362)

306,261

304,899

984,000

18,255,407

31,303,007

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย

4

4

เงินลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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สิ นทรัพย์

ของส่ วนของเจ้าของ

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หุน้ บุรมิ สิ ทธิ

ส่ วนเกินทุน
จัดสรรแล้ ว

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

หลักเกณฑ์ในการจัดทาและแสดงรายการในงบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

1.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิน ส าหรับ ปีสิ ้น สุด วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2562 จัด ท าขึ ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที ่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)
และการแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้น เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทยที่ สนส . 21/2558
เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

1.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี กั บ ผู้ ใ ช้ ม าตรฐานการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ อย่างไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2560)
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุง 2560)
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รั บการปรั บปรุงหรื อจัดให้มี ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมือทางการเงิ น ประกอบด้ วยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณ
การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าการนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของธนาคารฯมีจานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 440 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของของธนาคารฯ
มีจานวนเพิ่ มขึ้ นประมาณ 440 ล้ านบาท โดยผลกระทบส่ วนใหญ่ เกิ ดจากรายการการจัดประเภทและวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ธนาคารฯต้องวัดมูลค่ายุ ติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และธนาคารฯเลือกจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
นอกจากนี้ ธนาคารฯต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยฝ่ายบริหาร
ของธนาคารฯคาดว่าจะมีเงินสารองส่วนเกินคงเหลือบางส่วนซึ่งธนาคารฯจะใช้วิธีทยอยปรับลดเงินสารองส่วนเกิน
ดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงทุกไตรมาสเท่าๆ กันตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าการนามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของธนาคารฯมีจานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท และหนี้สินของธนาคาร
ฯมีจานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 800 ล้านบาท
1.3

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการบันทึกค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
ธนาคารฯมีการตีราคาใหม่ ณ สิ้นปี 2561 และได้ประเมินอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระใหม่ไปพร้อมกัน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารฯได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้
ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานั กงานจาก 15 ปี เป็น 30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
จานวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
กาไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(พันบาท)
สาหรับปี 2562
3,448
สาหรับปี 2563
3,448
สาหรับปี 2564
3,448
สาหรับปี 2565
3,448
ตั้งแต่ปี 2566 - 2591
(13,792)
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กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(บาทต่อหุ้น)
0.004
0.004
0.004
0.004
(0.015)
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1.4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.4.1

การรับรู้รายได้
ก)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ รายได้จากสัญญาเช่า
ซื้อ สัญญาเช่าการเงินและสินเชื่อจานาทะเบียนยานพาหนะรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระ
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ธนาคารฯมีนโยบายหยุดบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับสาหรับเงินให้สินเชื่อธุรกิจที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกิน
กาหนดหนึ่งเดือน และสาหรับเงินให้สินเชื่อประเภทอื่นที่ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวัน
ครบกาหนดชาระจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี สาหรับ
การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด
ทั้งนี้ธนาคารฯจะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอีกเมื่อธนาคารฯได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนด
ชาระแล้ว

ข)

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล

ค)

กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิด
รายการ

ง)

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

1.4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจานาทะเบียน
ธนาคารฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อและ
เงินให้กู้ยืมสินเชื่อจานาทะเบียน โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจาก
รายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

1.4.3

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยมี การกาหนดวัน
เวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็น
สินทรัพย์ภายใต้บัญชี “รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยหลักทรัพย์ภายใต้
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สัญญาขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน
ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ธนาคารฯได้รับหลักทรัพย์ภายใต้
สัญญาขายคืนดังกล่าวเป็นหลักประกัน ซึ่งสามารถนาหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันดังกล่าวไปทาสัญญาซื้อคืนอีก
ทอดหนึ่งหรือขายหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันได้
1.4.4

1.4.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้ จาหน่าย
หลักทรัพย์นั้นออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

จ)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุ ด ท้ า ยของปี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส่ ว นมู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจและของตราสารหนี้ภาคเอกชน คานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยใช้
อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี มูลค่ ายุติธรรม
ของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value)

ฉ)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด และ
เงินลงทุนทั่วไปจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

ช)

ธนาคารฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

ซ)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

ฌ)

รายการซื้อขายเงินลงทุน ธนาคารฯบันทึกตามเกณฑ์วันที่ครบกาหนดชาระ (Settlement date)

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน
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ในกรณีลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าว
ไปเป็ นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และแสดงตามมูลค่ ายุติ ธรรมสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้ างอิงมูลค่ า
ยุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วั นทาสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ ธนาคารฯพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติ ธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ใช้ ในการแลกเปลี่ ยนบวกด้ วยต้ นทุ นทางตรง หลังจากนั้นจะท าการวั ดมูลค่ าตาม
หลักเกณฑ์ที่ใช้สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
1.4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่วนลดรับล่วงหน้าของ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิ
จากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

1.4.7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ก)

ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มด้วยจานวนเงินเพิ่มเติม
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ใน
การพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติและจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารฯกันสารองในอัตราไม่ต่า
กว่าร้อยละ 1 และอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของมูลหนี้หลังหักหลักประกันไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ตามลาดับ
สาหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ ยกเว้นลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบี ยนด้อยคุณภาพ ธนาคารฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สาหรับลูกหนี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ า ยหลั ก ประกั น โดยใช้ อั ต ราดอกเบี้ ยคิ ด ลดและระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการจ าหน่ า ย
หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนที่จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษและ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ธนาคารฯกันเงินสารองเป็นกลุ่มสิ นเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วิธีผลขาดทุน
จากประสบการณ์ในอดีต ประกอบกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามพฤติกรรมของลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน
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ทั้งนี้การกันสารองดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือลงวันที่
10 มิถุนายน 2559
ข)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นตั้งขึ้นโดยประมาณจากจานวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่ง
พิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้
สูญจะนาไปลดยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญที่ได้รับคืนจะบันทึกหักจากบัญชีหนี้สงสัยจะสูญใน
รอบบัญชีที่ได้รับคืน

1.4.8

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารฯบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง “การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา” โดยธนาคารฯ บันทึกบัญชี
สินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที่ รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
(ถ้ามี) แต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารฯยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้ ธนาคารฯคานวณมูลค่า
ยุติธรรมของลูกหนีห้ ลังการปรับโครงสร้างหนี้โดยคานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
คิดลดด้วยอัตราต้นทุนทางการเงิน ณ วันปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่อัตราต้นทุนทางการเงินต่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่ ธนาคารฯจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามเงื่อนไขใหม่เป็นอัตราคิดลด
ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหนี้กับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ณ วันที่ ปรับโครงสร้างหนี้จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในส่วนของกาไรหรือขาดทุนและจะรับรู้ส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการ
ยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสารองที่กันไว้แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้
1.4.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ยึดคืนจากลูกหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดคืนแสดงตามราคาทุน (ซึ่งพิจารณาตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
ณ วันที่ได้รับโอนแต่ไม่เกินยอดหนี้คงค้างตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า มูลค่าที่จะได้รับพิจารณาจากราคาตลาด/ราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย และธนาคารฯบันทึกสารองเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และตามประมาณการของฝ่ายบริหาร
ธนาคารฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และกาไรขาดทุนจาก การจาหน่ายรับรู้เมื่อมี
การจาหน่าย
1.4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯวัด มูล ค่า เริ ่ม แรกของอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื ่อ การลงทุน ด้ว ยราคาทุน ซึ ่ง รวมต้น ทุน การท ารายการ
หลังจากนั้น ธนาคารฯจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
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ธนาคารฯรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของกาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี (ถ้ามี)
1.4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ธนาคารฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารชุดสานักงานในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น ธนาคารฯ
จัดให้มีการประเมินราคาอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตี
ใหม่ ทั้งนี้ธนาคารฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ธนาคารฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
-

ธนาคารฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
รับรู้ จานวนสะสมในบั ญชี “ส่วนเกินทุนจากการตี ราคาสินทรัพย์ ” ในส่ วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง โดยที่ธนาคารฯได้เคยรับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
แล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ปีก่อนแล้ว

-

ธนาคารฯรั บ รู้ ร าคาตามบั ญชี ข องสิ นทรั พย์ ที่ ลดลงจากการตี ร าคาใหม่ ในส่ วนของก าไรหรื อ ขาดทุ น
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของเจ้าของ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง โดยจานวนของส่วนเกินทุนที่โอนไปยังกาไรสะสมจะเท่ากับ
ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คานวณ
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสม
และไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุดสานักงานและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้น
การคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สื่อสารคานวณตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี โดยวิธีผลรวม
จานวนปีที่ใช้งาน) ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
ห้องชุดสานักงาน
43 - 50 ปี
ส่วนปรับปรุงสานักงาน
5, 20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
5 ปี
ยานพาหนะ
6 ปี
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ธนาคารฯบันทึกค่าเสื่อมราคาที่คานวณได้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
-

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คานวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน

-

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ธนาคารฯตั ดรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบั ญชี เมื่ อจ าหน่ ายสิ นทรั พย์ หรื อคาดว่ าจะไม่ ได้ รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรั พย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
1.4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ธนาคารฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
ธนาคารฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิ ด
การด้อยค่า ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดของธนาคารฯ ได้แก่ รายจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งธนาคารฯตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิระบุจานวนปีการใช้
กรณีสัญญาการใช้สิทธิไม่ระบุจานวนปีการใช้
กรณีไม่มีสัญญาการใช้สิทธิ

-

ตามอายุของสัญญาใช้สิทธิโดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง
5 ปี โดยวิธีเส้นตรง

1.4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ธนาคารฯบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น ตามจ านวนที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยให้ กั บ หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ข องภาครั ฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ หนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษี
หรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็น
ค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคานวณภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีอากร
ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้
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ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
จะท าการปรับลดมู ลค่าตามบัญชีดั งกล่ าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่ อนข้างแน่ว่ าธนาคารฯจะไม่ มีกาไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
1.4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวั นสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะท าการประเมิ นว่ามี ข้อบ่ งชี้ซึ่ งแสดงว่ าสิ นทรั พย์ ของธนาคารฯ
ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี
ธนาคารฯจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
เกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ธนาคารฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีสินทรัพย์ซึ่งใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่ และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเจ้าของ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ใน
ส่วนของเจ้าของไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้
1.4.15 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทาง
การเงินดังกล่าวได้หมดไปหรือธนาคารฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มีสาระสาคัญทั้งหมด
ในสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ถ้าธนาคารฯไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของเจ้าของที่มี
สาระสาคัญทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และธนาคารฯยังคงมีอานาจควบคุม ธนาคารฯ จะบันทึกรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตของความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง เช่น เมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้สิ้นสุด
ยกเลิก หรือครบกาหนด
1.4.16 เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
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1.4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายโบนัสของธนาคารฯเป็นโบนัสประจาปีซึ่งถือเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจาปีของ
พนักงานที่จ่ ายชาระด้ วยเงิ นสดโดยอ้ างอิงจากราคาหุ้นของบริษั ทใหญ่ ธนาคารฯบันทึ กค่าใช้จ่ายและโบนั ส
ค้างจ่ายส่วนนี้เมื่อพนักงานได้รับสิทธิเนื่องจากถือว่าได้รั บบริการจากพนักงานแล้ว ธนาคารฯบันทึกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวโดยใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวันตั้งแต่วันที่ให้สิทธิจนถึงวัน สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเป็นเกณฑ์ และจะ
รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินโบนัสค้ าง
จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานแต่ละปีจนกว่าธนาคารฯจะจ่ายชาระโบนัสค้างจ่ายเสร็จสิ้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนัก งานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ
เงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ธนาคารฯ มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งธนาคารฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สาหรับพนักงาน นอกจากนั้น ธนาคารฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดเวลา
ธนาคารฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน
1.4.18 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิง เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
ธนาคารฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
1.4.19 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ธนาคารฯบันทึกตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม ธนาคารฯรับรู้กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คานวณตาม
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ราคาตลาด หรือตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป กรณีที่ไม่มีราคาตลาด
1.4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลค่า ธนาคารฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่
มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่ องได้ ธนาคารฯ จะประมาณมูลค่า ยุติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิค การประเมิน มู ลค่ าที่ เหมาะสมกับ แต่ ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่าง ลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจา
1.4.21 เครื่องมือทางการเงิน
ก)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สาคั ญของธนาคารฯ ตามที่ นิ ยามอยู่ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 107 เรื่ อ ง
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ย
ค้างรับ เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินตรา
สารอนุพันธ์ และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ธนาคารฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.37

ข)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้นมูลค่ายุติธรรมจะถูกหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Duration)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี มูลค่าตามบัญชีจะสามารถแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือสาหรั บ
เครื่องมือทางการเงินที่มีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมากกว่า 1 ปีที่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้ราคาซื้อขาย
ในตลาดเป็นตัวประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดส่วนกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายในตลาดจะใช้มลู ค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสาหรับตราสารที่มีลักษณะสัญญา
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คล้ายคลึงกันในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
-

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ได้แก่ เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)เงินรับ
ฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามแสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคานวณโดยใช้ อัตราผลตอบแทน
ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต ตามความเหมาะสมและ/หรือเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน

-

เงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ และเงินให้สินเชือ่ รายย่อยอื่น
แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับตามจานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว สาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อรายย่อยอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการ
คานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามสัญญาคิด ลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยสาหรับการปล่อยสินเชื่อรายใหม่ในปัจจุบัน

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มี
เงื่อนไขใกล้เคียงกัน

-

ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ใ นตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น อั ต ราแลกเปลี่ ย นทั น ที อั ต รา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ธนาคารฯได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

1.4.22 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกันและแสดงจานวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเมือ่
มีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู้ไว้มาหักกลบลบหนี้กัน และตั้งใจที่จะจ่ายชาระจานวนที่รับรู้ไว้ด้วย
ยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน
1.4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจั ด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ า ยบริ ห ารจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และ
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การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ มีดังนี้
การรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาว่า
ธนาคารฯได้โอนหรื อรั บโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ ในสิน ทรั พย์ และหนี้สินดั งกล่า วแล้ว หรื อไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจและข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากเงินให้
สินเชื่อเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยโดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ราย
ตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชาระหนี้ และการใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติในอดีตการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การใช้ประมาณ
การและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา)
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ธนาคารฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
มีการด้อยค่าหรือไม่นั้นจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคาร
ฯและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุนผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ป ระโยชน์
183

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ ละช่วงเวลา และบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการ
นี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ
นั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
เป็นต้น
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่อ พิ จ ารณาว่า ธนาคารฯได้ โอนหรื อ รั บ โอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ให้เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
คดีฟ้องร้อง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.

ข้อมูลทั่วไป

2.1

ข้อมูลธนาคารฯ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชี ยลกรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทที่ จดทะเบี ยนจั ดตั้ งในประเทศไทยเป็ นบริ ษั ทใหญ่ ธนาคารฯได้ รั บอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักด้านการธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น
1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯ มีสาขารวม 61
สาขา ในประเทศไทย

2.2

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได้ ในปัจจุบันธนาคารฯได้จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

2.3

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของ
ธนาคารฯด้วย

2.4

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมธนาคารฯหรือ ถูกควบคุมโดย
ธนาคารฯไม่ ว่ าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ ภายใต้ การควบคุ มเดี ยวกั นกั บธนาคารฯ นอกจากนี้ บุ คคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทาให้
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับธนาคารฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯที่มีอานาจในการวางแผน
และควบคุมการดาเนินงานของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้
กับลูกค้ารายอื่น
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3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

3.1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมในประเทศ

เมื่อทวงถาม

2562
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

1,702,187
246,403
968
1,949,558
32
1,949,590

290,000
26,800,000
15,000,000
42,090,000
10,000
42,100,000

1,992,187
27,046,403
15,000,968
44,039,558
10,032
44,049,590

1,526,439
97,791
997
1,625,227
19
1,625,246

745,000
42,000,000
8,300,000
400,000
51,445,000
23,107
(4,000)
51,464,107

รวม

2,271,439
42,097,791
8,300,997
400,000
53,070,227
23,126
(4,000)
53,089,353

ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญา
ขายคืนดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามธุรกรรม
ซื้อคืนภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2561
26,800
15,000

42,000
8,300

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่รับเป็นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

2561
26,456
15,058
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3.2

ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

มูลค่ายุตธิ รรม
ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินทรัพย์
21,907
-

-

สินทรัพย์
5,685
-

-

917,044

5,685

หนี้สิน

21,907

มูลค่ายุตธิ รรม

จานวนเงิน
ตามสัญญา
917,044
-

10,653

จานวนเงิน
ตามสัญญา
717,751
1,200,000

10,653

1,917,751

หนี้สิน

ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ข้างต้นทั้งหมดมีคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงิน
3.3

เงินลงทุน
3.3.1 จาแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุน/ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

187

2562

2561

7,280,613
183,387
3,000
(1,460)

6,595,043
186,078
4,319
(1,460)

7,465,540

6,783,980

12,437
(12,437)

13,352
(13,352)

-

-

246,596
(40,243)

245,093
(34,628)

206,353

210,465

7,671,893

6,994,445
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3.3.2 จาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่เกิน
ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมตราสารหนี้

2562

2561

ครบกาหนดภายใน

ครบกาหนดภายใน

1
รวม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

7,278
183

3
-

-

7,281
183

6,592
1

3
185

-

6,595
186

7,461
(1)

3
-

-

7,464
(1)

6,593
(1)

188
-

-

6,781
(1)

7,460

3

-

7,463

6,592

188

-

6,780

12
(12)
-

-

-

12
(12)
-

13
(13)
-

-

-

13
(13)
-

7,460

3

-

7,463

6,592

188

-

6,780

3.3.3 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล
ตราสารหนี้หลักทรัพย์รัฐบาล

2562

2561

2
2,912

ภาระผูกพัน
ค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชี

2
648

3.3.4 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ยุติธรรม

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
1,460

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

ราคาทุน
1,460

บริษัทที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาทุน
ยุติธรรม
การด้อยค่า
1,460
1,460

188

-
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3.3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ธนาคารฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปของจานวนหุ้นทีอ่ อกจาหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

ชื่อหลักทรัพย์
กลุ่มการบริการ:
บริษัท จิจิ เพรส (ไทยแลนด์) จากัด
กลุ่มการพาณิชย์นาเข้าและส่งออก:
บริษัท จูกิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พี ดี ที แอล เทรดดิ้ง จากัด
บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จากัด
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์:
บริษัท ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้ จากัด
กลุ่มอุตสาหกรรม:
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จากัด

3.4

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชีของ
เงินลงทุน

2561

จานวนเงิน
ลงทุนที่ยัง
ไม่ได้ชาระ

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของ
เงินลงทุน

จานวนเงิน
ลงทุนที่ยัง
ไม่ได้ชาระ

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

814

300

10

814

300

10

5,707
3,637
5,382

-

10
10
10

3,659
4,320
5,382

-

10
10
10

4,097

-

10

3,932

-

10

11,299

-

10

18,315

-

10

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
3.4.1 จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าสัญญาเช่าการเงิน
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

189

2561

107,811
103,383,449
153,758,207
9,359
(19,084,739)
(8,613)
238,165,474
1,106,977
(10,074,115)
(7,343)

369,084
98,921,935
156,276,659
45,426
(18,969,250)
(32,911)
236,610,943
598,263
(11,043,654)
(8,146)

229,190,993

226,157,406
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3.4.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

2561

ในประเทศ
230,030,212
-

ต่างประเทศ
7,218,218
917,044

230,030,212

8,135,262

รวม
237,248,430
917,044
238,165,474

ในประเทศ
229,051,452
-

ต่างประเทศ
6,841,740
717,751

รวม
235,893,192
717,751

229,051,452

7,559,491

236,610,943

3.4.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
การบริโภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
เพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
18,644
6,968

ปกติ
506,861

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
65,464

สงสัย
จะสูญ
2,180

รวม
600,117

18,944,842

995,617

342,648

46,352

125,167

20,454,626

16,689,736
24,076,894

174,199
305,099

44,311
52,129

14,349
102,864

13,733
27,543

16,936,328
24,564,529

107,513,972
25,339,469
13,375,869
10,203,880
216,651,523
837,167

10,691,529
2,778,907
445,313
766,037
16,222,165
269,124

1,642,732
361,650
288,192
176,812
2,927,118
587

720,582
185,192
193,360
139,591
1,409,258
66

71,354
69,411
503,448
142,574
955,410
33

120,640,169
28,734,629
14,806,182
11,428,894
238,165,474
1,106,977

217,488,690

16,491,289

2,927,705

1,409,324

955,443

239,272,451
(หน่วย: พันบาท)

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
31,161
14,373

ปกติ
538,998

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ
88,335

20,749,893

1,427,083

181,499

81,825

86,390

22,526,690

11,328,190
24,434,715

204,335
377,707

57,126
84,322

22,448
51,388

26,633
62,892

11,638,732
25,011,024

190

สงสัย
จะสูญ
1,901

รวม
674,768
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การบริโภคส่วนบุคคล
เพื่อธุรกิจเช่าซื้อ
สินเชื่อจานาทะเบียน
เพื่อที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ

3.4.4

110,267,625
21,360,877
15,889,780
9,198,444

10,439,773
2,588,898
625,324
781,902

1,598,997
849,756
278,532
274,733

784,555
213,952
224,047
143,878

491,511
39,002
563,419
144,724

123,582,461
25,052,485
17,581,102
10,543,681

213,768,522
424,610

16,533,357
173,134

3,356,126
-

1,536,466
-

1,416,472
519

236,610,943
598,263

214,193,132

16,706,491

3,356,126

1,536,466

1,416,991

237,209,206

จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

เงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ

2562
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)
(2)

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

2561
ยอดสุทธิที่ใช้
ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(1) (2)

เงินสารองส่วนเกิน

217,489
16,491
2,928
1,409
955
-

175,206
15,191
2,389
1,178
321
-

2,438
2,352
1,037
481
203
3,563

214,194
16,706
3,356
1,536
1,417
-

178,483
15,096
3,073
1,315
817
-

2,512
3,194
1,269
586
531
2,951

รวม

239,272

194,285

10,074

237,209

198,784

11,043

(1)

(2)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้คานวณจากมูลหนี้หลังหักมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ยกเว้นกรณี
ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯจะไม่นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้าง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ที่สนส.5/2559 จานวน 5,714 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จานวน 6,428 ล้านบาท) โดยธนาคารฯได้จัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.ดังกล่าวจานวน 2,151 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 จานวน 3,477 ล้านบาท) ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.จานวน 4,360 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4,615 ล้านบาท) จะทาให้ยอดเงินสารองตามเกณฑ์ ธปท.ทั้งสิ้นมีจานวน 6,511 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จานวน 8,092 ล้านบาท)
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อัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(1)

(2)

2562
0.72
7.64
26.35
31.89
26.21

2561
0.83
11.56
26.59
26.60
27.67

ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน (1)

เงินให้สินเชื่ออื่น (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562
1.87
17.25
39.13
39.13
39.13

2561
1.43
16.80
37.75
37.75
37.75

2562
1
2
100
100
100

2561
1
2
100
100
100

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้น
ต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์การกันสารองขั้นต่าของ ธปท.

3.4.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินรวม 134,847 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2561: 137,493 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อสาหรับรถยนต์และสัญญาเช่าการเงินสาหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 8 ปี และส่วนใหญ่คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าทีล่ กู หนี้ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า

จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
เกิน 1 ปี
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
ไม่เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รายได้
45,748
93,957
7,412
6,651
(5,868)
(8,866)
(325)
(3,853)
(9)
-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)

134,847
(2,535)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

132,312

(1)
(2)

39,871

85,091

7,087

2,798

รวม
153,768
(18,912)
(9)

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริม่ แรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า

เกิน 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
47,723
94,964
(6,089)
(8,621)
(24)
(9)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสุทธิ

134,275

(2)

86,334

6,225

3,324

รวม
156,322
(18,796)
(33)
137,493
(3,218)

(1)

41,610

มากกว่า 5 ปี
6,502
(277)
-

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
7,133
(3,809)
-

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว

3.4.6 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ (1)
(1)
(2)

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าคานวณตามเกณฑ์
ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
7,588
8,618

มูลค่าคานวณตามเกณฑ์
ธปท.(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
6,816
8,040

คานวณจากยอดหนี้เป็นรายบัญชี
หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันครบกาหนดชาระ

3.4.7 รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีซึ่งแสดงเป็นรายการหักจากยอดเงินต้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
19,085
18,969

รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1)
(1)

จานวนดังกล่าวได้รวมรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริม่ แรกจากการให้เช่าซื้อ
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3.4.8 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ลูกหนี้ที่ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี
จานวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชาระหนี้ (ราย)
ยอดคงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท)
ยอดคงเหลือตามบัญชีหลังการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท)
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ล้านบาท)
อายุสัญญาถัวเฉลี่ยของการปรับโครงสร้างหนี้ (ปี)
ลูกหนี้เช่าซื้อ
ลูกหนี้สินเชื่อเคหะ
ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียน
ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1,053
344
346
-

1,161
928
926
-

4
5
4
6

4
4
5
6

ข้อมูลสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างมีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
173
273
จานวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รบั ชาระ
1,138
1,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมียอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จานวนราย จานวนเงิน จานวนราย จานวนเงิน
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มี
การปรับโครงสร้างหนี้
10,615
2,109
14,261
3,176
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3.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
3.5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
(ลดลง) ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

กล่าวถึง
ต่ากว่า
ปกติ
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
2,512,050 3,194,214 1,268,714
(73,476) (841,945) (204,699)
(26,731)
2,438,574 2,352,269 1,037,284

สงสัย
586,227

สารอง
สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน
531,021 2,951,428

รวม
11,043,654

1,419,688
(1,525,301)
480,614

1,531,388 611,135
(1,859,598)
202,811 3,562,563

2,442,091
(3,411,630)
10,074,115
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กล่าวถึง
ต่ากว่า
ปกติ
เป็นพิเศษ มาตรฐาน
3,319,945 3,591,610 888,764

สารอง
สงสัย
สงสัยจะสูญ ส่วนเกิน
422,734
389,060 2,088,234

รวม
10,700,347

2,762,741 863,194
(2,620,744)
(36)
531,021 2,951,428

4,408,870
(3,972,032)
(93,531)
11,043,654

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม
(ลดลง) ในระหว่างปี
(781,513) (394,103) 542,716 1,415,835
หนี้สูญตัดบัญชี
- (99,726) (1,251,562)
โอนออกจากการขายลูกหนี้ (26,382)
(3,293) (63,040)
(780)
ยอดปลายปี
2,512,050 3,194,214 1,268,714
586,227
3.5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - จาแนกตามประเภทการกันเงินสารอง

(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลดลง)
ในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กันเงินสารอง
กันเงินสารอง
เป็นรายลูกหนี้ เป็นกลุ่มสินเชื่อ สารองส่วนเกิน
3,620,998
4,471,228
2,951,428
(490,666)
(424,263)
2,706,069
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611,135
3,562,563

รวม
11,043,654
2,442,091
(3,411,630)
10,074,115
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กันเงินสารอง
เป็นรายลูกหนี้
ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออกจากการขายลูกหนี้
ยอดปลายปี

กันเงินสารอง
เป็นกลุ่มสินเชื่อ

สารองส่วนเกิน

4,502,267
1,195,678
(1,983,416)
(93,531)

4,109,846
2,349,998
(1,988,616)
-

2,088,234
863,194
-

10,700,347
4,408,870
(3,972,032)
(93,531)

3,620,998

4,471,228

2,951,428

11,043,654

รวม

3.5.3 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดปลายปี

2562
8,146
(803)

2561
8,948
(802)

7,343

8,146

3.5.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
(1)

3.6

2561

5,292
1,721

6,309
2,386

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของ
ลูกหนี้รายตัวแล้ว

การจัดคุณภาพสินทรัพย์
3.6.1 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ (1)
(1)

1

(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผื่อขาดทุนที่บันทึก
ในบัญชีแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1

-

-

1

เงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยสถาบันการเงินซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศสั่งปิดกิจการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540
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3.6.2 สินทรัพย์จัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารฯจัดประเภทตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562

2562

(1)

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

2561

2561

เงินลงทุนในลูกหนี้
ที่รับโอนมา
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

2561

ทรัพย์สินรอ
การขาย
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2562

2561

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

258,452
16,222
2,927
1,409
955

264,469
16,533
3,356
1,536
1,417

42

36

12

13

-

12

258,452
16,222
2,927
1,409
1,009

264,469
16,533
3,356
1,536
1,478

รวม

279,965

287,311

42

36

12

13

-

12

280,019

287,372

(1)

มูลหนี้จัดชั้นข้างต้นรวมเงินลงทุนในตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนของธนาคารพาณิชย์อื่น และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน)

3.6.3 การจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยสาหรับสินเชื่อที่กันสารองเป็นรายกลุ่ม (Collective Approach)
3.6.3.1 สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็น
พิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่า
มาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

120,479

122,837

120,479

11,569

11,319

1,817
860
121
134,846

อัตราที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

122,837

2562
(ร้อยละ)
0.72

2561
(ร้อยละ)
0.83

11,569

11,319

7.64

1,811
900
614

1,817
860
121

1,811
900
614

137,481

134,846

137,481

(1)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

867

1,018

11.56

883

1,309

26.35
31.89

26.59
26.60

26.21

27.67

479
274
32

481
239
170

2,535

3,217

ธนาคารฯไม่ได้นามูลค่าหลักประกันมาหักจากยอดหนี้เงินต้นคงค้างในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสาร องส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่า
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(3)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(2)
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3.6.3.2 สินเชื่อจานาทะเบียน
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ลูกหนี้จัดชั้นปกติ
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

2561

2562

2561

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

26,640
2,965
391
200
79

22,835
2,816
923
236
45

26,640
2,965
391
200
79

22,835
2,816
923
236
45

รวม

30,275

26,855

30,275

26,855

(1)

(2)

อัตราที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
(ร้อยละ)
1.87
17.25
39.13
39.13

2561
(ร้อยละ)
1.43
16.80
37.75
37.75

39.13

37.75

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

497
511
153
78
31

327
73
348
89
17

1,270

1,254

อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลีย่ ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่า
ตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว

3.6.4 ลูกหนีท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

1. บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก เพิกถอน
จากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)
2. บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มี
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
ถูกเพิกถอน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู
การดาเนินงาน
4. บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีระบุวา่ มี
ปัญหาเกี่ยวกับความดารงอยู่ของกิจการ
รวม

จานวนรายลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่บันทึกในบัญชีแล้ว (2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2562

2561

2562

2561

2562

2561

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2561

1

1

513

578

467

531

513 (3)

578 (3)

8

11

862

1,315

236

293

10

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

12

1,375

1,893

703

824

523

628

บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการฟื้นฟูการดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการจัดสรรสารองส่วนที่เกินกว่าสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท. ไปเป็นสารองของลูกหนี้รายตัวแล้ว
(3)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
(1)
(2)
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3.7

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน
ยอดต้นปี
จาหน่าย
ยอดปลายปี
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

11,713
(11,713)

11,713
-

-

11,713

4,375
2,469,656
(2,460,051)

1,203
2,469,289
(2,466,117)

13,980
13,980

4,375
16,088

11,871
553
(12,147)

12,139
851
(1,119)

277

11,871

13,703

4,217

ยอดปลายปี
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

3.8

2561

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

38,831
(10,679)
-

32,778
6,053

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

28,152

38,831

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของธนาคารฯเป็นอาคารชุดสานักงานให้เช่า ธนาคารฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นปี 2562 โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลตลาดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่
ประเมินและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวจัด ทาโดยผู้ประเมินราคาภายในของธนาคารฯที่มี
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถใน การประเมินมูลค่า และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
93,330 - 139,951

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน (บาท/ตร.ม.)

3.9

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ซึ่งแสดง
มูลค่าตามราคา
ที่ตีใหม่
อาคารชุด
สานักงานและส่วน
ปรับปรุง

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
612,791
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
1,526
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
(6,383)
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
(129,974)
145,609
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
623,569
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
10,679
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
634,248
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
116,402
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
13,572
โอนค่าเสื่อมราคาสะสมมาหักกับราคาทุน
(129,974)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/ ตัด
จาหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
10,265
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย/โอนออก
10,265
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
623,569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
623,983
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:
2561
2562

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่งติดตั้ง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

17,509
17,509
17,509

434,257
13,030
(6,673)
440,614
21,942
(12,432)
450,124

551,479
32,963
(54,482)
529,960
32,505
(27,582)
534,883

61,837
3,359
(13,546)
51,650
7,595
(4,452)
54,793

1,677,873
50,878
(81,084)
(129,974)
145,609
1,663,302
72,721
(44,466)
1,691,557

-

364,392
26,775
-

482,522
25,018
-

38,450
7,090
-

1,001,766
72,455
(129,974)

-

(4,413)
386,754
22,844

(50,298)
457,242
26,627

(13,300)
32,240
7,019

(68,011)
876,236
66,755

-

(11,440)
398,158

(27,581)
456,288

(4,452)
34,807

(43,473)
899,518

17,509
17,509

53,860
51,966

72,718
78,595

19,410
19,986

787,066
792,039

ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

72,455
66,755
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ธนาคารฯได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอาคารชุดสานักงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
หากธนาคารฯแสดงมูลค่าของอาคารชุดสานักงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จะเป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
230,478

อาคารชุดสานักงานสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม

2561
238,415

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
82,960 - 181,475

ประมาณการราคาตลาดของพื้นที่สานักงาน (บาท/ตร.ม.)

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

3.10 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน

860,032
(678,103)

หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

181,929

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

850,160
(583,146)

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

267,014

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จาหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2562
267,014
9,872
(94,957)

2561
342,255
19,098
(1,606)
(92,733)

181,929

267,014

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯ มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจานวนเงินประมาณ 381 ล้านบาท และ 376 ล้านบาท ตามลาดับ
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3.11 สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
เงินมัดจา
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

2562
386,145
11,334
187,331
62,476
515,506
193,914

2561
555,809
20,365
99,206
60,542
563,210
214,809

1,356,706

1,513,941

3.12 เงินรับฝาก
3.12.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี
บัตรเงินฝาก/ใบรับฝาก

3,013,919
37,801,616

2,701,977
54,683,842

19,248,789
33,399,669
3,912,418
121,056,735

16,081,571
20,441,879
3,551,294
97,755,169

รวม

218,433,146

195,215,732

3.12.2 จาแนกตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ไม่เกิน 1 ปี (1)
เกิน 1 ปี

217,738,781
694,365

191,278,046
3,937,686

รวมเงินรับฝาก

218,433,146

195,215,732

(1)

รวมสัญญาที่ครบกาหนดแล้ว

3.12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากทั้งจานวนเป็นเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้ฝากที่มี ถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศ
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3.13 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เมื่อทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวม

35,634
326,833
362,467

2562
มีระยะเวลา

2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

35,634
2,535,990 2,535,990
933,468 1,260,301
3,469,458 3,831,925

88,209
852,290
940,499

รวม

88,209
2,287,710 2,287,710
644,500 1,496,790
2,932,210 3,872,709

3.14 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินกู้ยืมในประเทศ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ตั๋วแลกเงิน

2561

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

6,680,000
12,000,000
36,122
797

6,680,000
43,000,000
36,122
797

รวม

18,716,919

49,716,919

3.14.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลา
ที่ออกหุ้นกู้

ปี 2557
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2562
ปี 2562
รวม

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
1.60
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.68
0.68
1.00
1.00
0.60
0.60
1.20
1.20
-

มูลค่าที่
ตราไว้
(บาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,600
800
1,000
1,000
1,000
1,000
680
680
1,000
1,000
600
600
1,200
1,200
6,680
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6,680

ปีที่ครบ
กาหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปี 2567
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
ปี 2570
ปี 2572
ปี 2572

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.875 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.14.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีหุ้นกู้ระยะยาวไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ดังนี้
ช่วงเวลาที่
ออกหุ้นกู้

ประเภท
หุ้นกู้

จานวนหน่วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

มูลค่า
ที่ตราไว้
(บาท)

ปี 2559

(ล้านหน่วย) (ล้านหน่วย)
หุ้นกู้ระยะยาว
10.00

1,000

ปี 2560

หุ้นกู้ระยะยาว

-

13.00

1,000

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

-

8.00

ปี 2561

หุ้นกู้ระยะยาว

12.00

12.00

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ล้านบาท)
-

ปีที่ครบ
กาหนด

(ล้านบาท)
10,000

ปี 2562

-

13,000

ปี 2562

1,000

-

8,000

ปี 2562

1,000

12,000

12,000

ปี 2563

12,000

43,000

รวม

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.85 - 1.95 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.75 - 1.85 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.68 - 1.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
1.65 - 2.05 ต่อปี

3.14.3 ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินประกอบด้วยตั๋วแลกเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3.15 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานต้นปี
286,371
251,348
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
35,981
22,758
ต้นทุนดอกเบีย้
11,627
7,968
ต้นทุนบริการในอดีต
92,745
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
(13,490)
(11,590)
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
82,613
(1,544)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
89,748
9,953
(13,387)
7,478
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานปลายปี
572,208
286,371
137,622
96,685
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
709,830
383,056
รวมสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
48,442
35,313
ต้นทุนดอกเบีย้
13,894
10,195
ต้นทุนบริการในอดีต
92,745
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
32,452
(8,528)
ประกันภัย
187,533
36,980
รวมค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของธนาคารฯที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจานวนประมาณ 239 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท
ตามลาดับ
ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจานวนประมาณ 34 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
ธนาคารฯประมาณ 17 ปี และ 21 ปี ตามลาดับ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1.25 - 2.25
1.72 - 4.02
5.00
5.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย

การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวเชิ ง ปริ ม าณของข้ อ สมมติ ฐ านหลั ก ที่ สาคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาระผู ก พั น ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
เพิ่มขึ้น 0.25%
ลดลง 0.25%
อัตราคิดลด
(18,680)
19,556
(10,626)
11,169
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
18,919
(18,181)
10,954
(10,479)
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3.16 หนี้สินอื่น
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
317,795
240,570
272,811
390,106
1,614,941
1,442,405
2,679,322
2,393,364
1,014,778
1,082,473
344,781
321,862
6,244,428
5,870,780

ภาษีหัก ณ ที่จา่ ยและภาษีอื่นๆ ค้างจ่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
บัญชีพักเจ้าหนี้
หนี้สินอื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ยข้ า งต้ น รวมโบนั สค้ า งจ่ า ยซึ่ ง เป็ น โบนั สส าหรั บ พนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง เป็ น ผลตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานประจาปี ส่วนหนึ่งของผลตอบแทนดังกล่าวเป็นโบนัสประจาปีซึ่งจ่ายโดยอ้างอิงจากราคาหุ้นของบริษัทใหญ่
สาหรับพนักงานที่การปฏิบัติงานมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารฯเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างเสริมความมีส่วนร่วมต่อธนาคารฯ โดยโบนัสประจาปีบางส่วนที่พนักงานมีสิทธิจะได้รับดังกล่าวนั้นจะมีการกันส่วน
ไว้เพื่อจ่ายจริงในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ ายเป็นเงินสด โดยคานวณจากราคาหุ้น
ถัวเฉลี่ยรายวันระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ให้สิทธิจนถึงวันที่จ่ายชาระเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ธนาคารฯมียอดคงค้างของผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายตามโครงการดังกล่าวที่ให้สิทธิแล้วเป็นจานวนเงินประมาณ356
ล้านบาท และ 311 ล้านบาท ตามลาดับ
3.17 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้ สามัญ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯได้จดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเป็นจานวน 627,952,146 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพมีจานวน 104 หุ้น
3.18 เงินกองทุนทีต่ ้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมายได้ตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารฯดารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยได้ดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์การ
ดารงเงินกองทุนตามวิธี Internal Ratings - Based Approach (IRB) สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อธุรกิจ
เอกชน สินเชื่อหมุนเวียนแก่ผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ ฐานะที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนและสินทรัพย์อื่น
สาหรับเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 นั้น ธนาคารฯได้มีการจัดสรรเงินสารองส่วนเกินจากการจัดชั้นเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน โดยเงินสารองส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมายของธนาคารฯ (ตามหลักเกณฑ์ Basel III) มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
หัก: รายการหักจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว
เงินสารองส่วนเกิน
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิน้

9,215,676
2,543,024
984,000
17,277,459
304,899
(1,080,464)
29,244,594

9,215,676
2,543,024
984,000
15,959,967
197,999
(972,378)
27,928,288

1
29,244,595

1
27,928,289

6,680,000
749,945
542,598
7,972,543
37,217,138

6,680,000
664,553
571,301
7,915,854
35,844,143
(หน่วย: ร้อยละ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
อัตราส่วนการดารงเงินกองทุน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ธนาคารฯ
17.37
17.37
22.10

2561
กฎหมาย
กาหนด
7.00
8.50
11.00

ธนาคารฯ
17.85
17.85
22.91

กฎหมาย
กาหนด
6.375
7.875
10.375

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 4/2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
สาหรับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ใน Website
ของธนาคารฯที่ www.tisco.co.th ภายในเดือนเมษายน 2563
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3.19 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี

2561
(6,828)
5,125
(1,703)
341
(1,362)

บวก: ผลกระทบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

20,020
(26,848)
(6,828)
1,366
(5,462)

3.20 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารชุดสานักงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของอาคารชุดสานักงานและบันทึก
โอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
385,154
257,735
145,610
(2,326)
(18,191)
382,828
385,154
(76,567)
(77,031)
306,261
308,123

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีราคาใหม่
โอนไปกาไรสะสม
หัก: ผลกระทบของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
3.21 รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
รวมรายได้ดอกเบี้ย
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571,923
160,400
8,047,313
7,945,241

695,923
147,221
8,082,323
7,811,594

16,724,877

16,737,061
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3.22 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

3,219,535
12,039
1,062,716

2,577,098
11,108
1,113,755

275,075
393,433
911

320,050
920,290
946

4,963,709

4,943,247

เงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

2561

3.23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารสุ ท ธิ ใ นงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สาหรั บ ปี สิ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
- การบริการการประกันภัย

2561

5,271
1,934,670
881,735

6,135
2,213,037
1,000,012

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

2,821,676
(80,556)

3,219,184
(92,888)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2,741,120

3,126,296

- อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

3.24 กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้

1,219
(2)
34,294

(675)
(1,926)
15,641

กาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

35,511

13,040
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3.25 กาไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาไรสุทธิจากเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาไรจากการขาย
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด

2561

787
9,878
1,918

1,149
8,331
429,525

12,583

439,005

(5,615)

1,024

รวม

(5,615)

1,024

กาไรสุทธิจากเงินลงทุน

6,968

440,029

- เงินลงทุนทั่วไป
รวม
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุน (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
- เงินลงทุนทั่วไป

3.26 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด (โอนกลับ)

2561

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

(4,000)
(915)
641,247

1,000
(331)
2,389,529

รวม

636,332

2,390,198

3.27 รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการขายลูกหนี้
อื่นๆ
รวม
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38,000
49,110
50,143

67,723
49,521
52,588
74,844

137,253
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3.28 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานอื่ น ๆ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึดและจาหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดมา
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

2561

อื่นๆ

50,650
94,957
291,551
73,597
66,418
163,183
180,946

56,730
92,732
508,767
79,542
65,874
131,280
167,871

รวม

921,302

1,102,796

3.29 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของธนาคารฯสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

2562

2561

1,496,769

1,465,025

(199,556)

(237,866)

1,297,213

1,227,159

และ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ผล (กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(1,025)
31,795

5,370
(29,122)
3,178

ภาษีเงินได้ที่บันทึกโดยตรงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

30,770

(20,574)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนามาเสียภาษีและ
ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

6,500,989

6,136,922

ร้อยละ 20
1,300,198

ร้อยละ 20
1,227,385

(2,985)

(226)

1,297,213

1,227,159

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
แสดงในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

2562

2561

712,513
13,125
55
33,209
(41,143)
(12)

590,286
21,993
2,374
33,782
(35,563)
(162)

122,227
(8,868)
(2,319)
(573)
(5,580)
150

172,639
(271)
(54)
4,094
(12,264)
(6,175)

(76,565)

(2,983)
(77,031)

2,983
-

(1,211)
-

340
(214)

1,366
1,917

(2,131)

(3,832)

อื่นๆ

(583,651)
197,238
346,225
141,966
139,056

(562,229)
179,221
298,538
76,610
123,231

(21,422)
18,017
47,687
33,560
15,825

(55,707)
62,330
80,430
3,990
(6,103)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

882,142

651,350

199,556

237,866

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ดอกผลเช่าซื้อรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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3.30 องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
เงินลงทุนเผื่อขาย:
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สาหรับกาไรที่รวมอยู่ใน
กาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสุทธิ

5,912

(25,699)

(787)
5,125
(158,974)
(153,849)
30,770
(123,079)

(1,149)
(26,848)
145,610
(15,888)
102,874
(20,574)
82,300

3.31 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ผลประโยชน์
จานวนก่อน (ค่าใช้จ่าย) จานวนสุทธิ
ภาษี
ภาษี
จากภาษี
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2561
ผลประโยชน์
จานวนก่อน (ค่าใช้จ่าย) จานวนสุทธิ
ภาษี
ภาษี
จากภาษี

5,125

(1,025)

4,100

(26,848)

5,370

(21,478)

-

-

-

145,610

(29,122)

116,488

(158,974)
(153,849)

31,795
30,770

(127,179)
(123,079)

(15,888)
102,874

3,178
(20,574)

(12,710)
82,300
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3.32 กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น )
ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกอยู่ในระหว่างปี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียม
ผู้ถือหุ้นสามัญทุกประการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
5,203,776
921,568
5.65

กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ (พันบาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

2561
4,909,763
921,568
5.33

3.33 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด”)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดคงค้าง
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อื่น:

1,098,238
210
4,100,464
120,398
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89
3,593,665
123,647
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บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
เงินรับฝาก:
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด
บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จากัด (อยู่ในระหว่างการชาระบัญชี)
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน):
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด”)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย:
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จากัด”)
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
15,417
31,216
199
322
3,009
9
2,280
113,782
553,781
295,531
42,813
211,551
32,898
4,186

69,583
438,790
170,036
40,748
714,061
32,898
1,561

98,020
64,335

78,391
209,213

23,888

269,931

3
80

6
105

1
7
223
69
128
236

13
6
474
161
90
188

175,092
38,623
1,723

108,910
16,928
4,274

1,040

1,136

540

540

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หนี้สินอื่น:
บริษัท ไฮเวย์ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จากัด
ภาระผูกพัน - การค้าประกัน:
บริษัทใหญ่
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จากัด
บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด
บริษัท ออล-เวย์ส จากัด

440
200
1,014
-

440
200
918
100

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2562 และ
การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์):
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

เพิ่มขึ้น

300,000
100,000

9,000
-

ลดลง

(309,000)
(100,000)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

-

ในระหว่างปี ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตกลงกันระหว่างธนาคารฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
บริษัทใหญ่
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายการบริหารความเสี่ยงและการเงิน
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
และงานด้านธุรการ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
รายได้ค่าบริการประกันภัย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน

2562

2561

เงื่อนไขและนโยบายในการกาหนดราคา

127
708
1,500,584

1
1,000
1,489,551

6,798
10,034

6,009
12,292

เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เป็นไปตามราคาตลาดและ/หรือคานวณจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น

8,768
63,597
45,109
577,890
628,000

9,038
608
30,600
9,014
387,610
426,000

44,366

55,799
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เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
คานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
คานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
อ้างอิงกับราคาของผู้ให้บริการรายอื่น
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สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

2562
12,964
5,431

2561
7,937
2,290

เงื่อนไขและนโยบายในการกาหนดราคา
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น
เทียบเคียงกับเงื่อนไขและราคาที่ใช้กับลูกค้ารายอื่น

เงินให้สินเชื่อแก่พนักงานระดับชั้นบริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินให้สินเชื่อ (1)
(1)

2561
1,846

2,140

รวมเงินให้สินเชื่อสวัสดิการพนักงานและเงินให้สินเชื่อทั่วไป

รายการหนี้สินคงค้างกับกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินรับฝาก

65,333

97,403

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานที่จ่ายจริงให้แก่
กรรมการและผู้บริหารสาคัญในระหว่างปี และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

173
15
25

162
14
20

รวม

213

196

3.34 ส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของธนาคารฯที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่ ว นงาน ทั้ ง นี้ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการด าเนิ น งานของธนาคารฯคื อ ประธานคณะกรรมการบริ ห าร
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารงาน ธนาคารฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่ วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ธนาคารฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
1. สินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
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2. สินเชื่อธุรกิจ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชือ่ และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือ
กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพื่อนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆ และการให้บริการที่
เกี่ยวข้อง
3. บริหารเงินและอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ทาหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารและส่วนงานอื่นๆ
ธนาคารฯไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าค่าใช้จ่ายดาเนินงานโดยใช้เกณฑ์การปันส่วน
ตามฐานสินเชื่อและรายได้ดาเนินงานของแต่ละส่วนงานดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของ
ทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดาเนินงาน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก
ธนาคารฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ ที่แสดงอยู่ใน งบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามภูมิศาสตร์แล้ว
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลรายได้และกาไรของส่วนงานของธนาคารฯสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินเชื่อรายย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก

สินเชื่อธุรกิจ

บริหารเงินและอื่นๆ

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน

13,090
-

1,296
-

560
2,992

14,946
2,992

(2,992)

14,946
-

13,090

1,296

3,552

17,938

(2,992)

14,946

รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ

10,108
2,642
340

1,173
106
17

480
(7)
3,079

11,761
2,741
3,436

(2,992)

11,761
2,741
444

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

13,090

1,296

3,552

17,938

(2,992)

14,946

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
ตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

(308)
(6,877)
(1,494)

(23)
(570)
77

(977)
(2,046)
781

(1,308)
(9,493)
(636)

2,992
-

(1,308)
(6,501)
(636)

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

(8,679)

(516)

(2,242)

(11,437)

2,992

(8,445)

4,411

780

1,310

6,501

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6,501
(1,297)

กาไรสุทธิสาหรับปี

5,204

รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

กาไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินเชื่อรายย่อย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก

สินเชื่อธุรกิจ

บริหารเงิน
และอื่นๆ

รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน

13,619
-

1,272
-

1,032
2,763

15,923
2,763

(2,763)

15,923
-

13,619

1,272

3,795

18,686

(2,763)

15,923

รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ

10,113
3,015
491

1,157
121
(6)

524
(10)
3,281

11,794
3,126
3,766

(2,763)

11,794
3,126
1,003

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

13,619

1,272

3,795

18,686

(2,763)

15,923

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตัด
บัญชี
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

(298)
(6,520)
(3,005)

(20)
(530)
20

(796)
(1,995)
595

(1,114)
(9,045)
(2,390)

2,763
-

(1,114)
(6,282)
(2,390)

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

(9,823)

(530)

(2,196)

(12,549)

2,763

(9,786)

3,796

742

1,599

6,137

-

6,137
(1,227)

รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน:
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

กาไรตามส่วนงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,910

กาไรสุทธิสาหรับปี
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลสินทรัพย์รวมของส่วนงานของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินเชื่อรายย่อย
204,831
38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริหารเงิน
สินเชื่อธุรกิจ
และอื่นๆ
33,495
46,962
6
748

รวมส่วนงาน
285,288
792
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินเชื่อรายย่อย
207,790
31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริหารเงิน
สินเชื่อธุรกิจ
และอื่นๆ
28,853
54,055
2
754

รวมส่วนงาน
290,698
787

3.35 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ธนาคารฯและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขในข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้
จากัด และจะจ่ ายให้กั บพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่ าด้วยกองทุนดั งกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวัน ที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจานวน 150 ล้านบาท และ 134 ล้านบาท
ตามลาดับ
3.36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
3.36.1 การรับอาวัล การค้าประกัน และภาระผูกพัน

การค้าประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุฯ ข้อ 3.37.4)
อื่นๆ
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
482,094
753,963
76,439
351,660
1,200,000
917,044
717,751
578,509
517,961
2,054,086
3,541,335

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.36.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีคดีซึ่งธนาคารฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนรวมประมาณ
313 ล้านบาท และ 333 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าจะ
ไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน
3.36.3 ภาระผูกพันอื่น
ก)
ธนาคารฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริการด้านคอมพิวเตอร์ในการจ่ายค่าบริการตามอัตรา
คงที่และอัตราผันแปรกับปริมาณและประเภทของการบริการตามที่ระบุในสัญญา
ข)
ธนาคารฯได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสานักงานและสาขา สัญญา
ดังกล่าวมีอายุประมาณ 1 - 15 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
จ่ายชาระภายใน
ไม่เกิน 1 ปี
142
159
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
108
203
มากกว่า 5 ปี
32
32
ค)

ธนาคารฯมีการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจากการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยการ
รับประกันดังกล่าวมีกาหนดเวลา 3 ปีภายหลังการโอนขาย

3.37 เครื่องมือทางการเงิน
3.37.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาทางการเงินทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ที่มีต่อธนาคารฯเมื่อครบกาหนดได้ หรือ จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ที่จะชาระหนี้ให้กับธนาคารฯ
ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และการค้าประกันการกู้ยืมและอื่นๆ
ธนาคารฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ภายใต้แนวทางการกากับแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารฯกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมตั้งแต่
ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้
ธนาคารฯได้ น าระบบ Credit Scoring มาใช้ กั บ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รายย่ อ ยโดยสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้สะท้อนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธนาคารฯได้จัดให้มี
การสอบทานสินเชื่อเพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสินเชื่อเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสินเชื่อที่จะเป็น
ปัญหาในอนาคต ดังนั้นธนาคารฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ และ
การค้าประกันการกู้ยืมนี้ นอกจากนี้การให้สินเชื่อรวมของธนาคารฯมีการกระจุกตัวอยู่ในระดับต่าเนื่องจาก
222

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารฯมีฐ านลูกค้ าที่ห ลากหลายและมี ลูกค้ ารายย่ อยอยู่จ านวนมากราย จานวนเงินสู งสุ ดที่ธ นาคารฯ
อาจต้อ งสู ญเสียจากการให้สินเชื่ อคื อมู ลค่ าตามบั ญชี ของเงินให้ สินเชื่อ แก่ลูกหนี้ที่ แสดงอยู่ใ นงบการเงิ น
คุณภาพของความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารฯ ซึ่งเป็นเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่ของ
ธนาคารฯมีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้ อที่ไม่เกินกาหนดชาระของธนาคารฯสามารถจาแนกคุณภาพของ
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง และ
สิ น เชื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพปานกลาง โดยก าหนดตามประมาณการค่ า ความเสี ย หายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก หมายถึง สินเชื่อที่มีค่ าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.2 ของยอดสินเชื่อในกลุ่ม สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง หมายถึง สินเชื่อที่
มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 2 และสินเชื่อที่มีคุณภาพ
ปานกลาง หมายถึง สินเชื่อที่มีค่าความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 2
ความเสี่ยงของสินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อจาแนกตามคุณภาพของสินเชื่อได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

สินเชื่อที่ยังไม่เกินกาหนดชาระ
สินเชื่อที่มีคุณภาพสูงมาก

56,241

56,197

สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง

52,635

54,864

สินเชื่อที่มีคุณภาพปานกลาง

11,603

11,777

120,479

122,838

11,569

11,319

2,798

3,324

134,846

137,481

รวม
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระระหว่าง 31 วัน ถึง 90 วัน
สินเชื่อที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 90 วัน
รวมทั้งหมด

3.37.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสาร
และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของธนาคารฯเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เหมาะสมจะถูกนามาประยุกต์ใช้ โดยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารฯจะถูกประเมินโดยการใช้แบบจาลอง Value at Risk
(VaR) รวมถึ ง วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภท นอกจากนี้ ธ นาคารฯยั ง ได้ ใ ช้
กระบวนการทดสอบย้อนหลัง (Back Testing) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง Value at Risk
และการประเมินความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress Testing) เพื่อใช้ประกอบการวัดความเสี่ยงในกรณีที่
ตัวแปรจากแบบจาลองได้ถูกกาหนดให้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม
รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
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3.37.2.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯที่มีราคาซื้อขายใน
ตลาด ณ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น ประเมิ น โดยแบบจ าลองภายในตามหลั ก การ Value at Risk
ค่าความเสี่ยงที่คานวณได้จากแบบจาลอง Value at Risk เป็นค่าที่ใช้ประมาณมูลค่าความสูญเสีย
สูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ในกรณีที่คงสถานะของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีราคาซื้อขายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาด
ตราสารทุน
ตราสารหนี้

3.37.2.2

2561
4

1
7

ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ประเมินจาก
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคงที่ของ
ธนาคารฯ ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นทันทีและ
ยังไม่พิจารณาถึงการขยายตัวตามปกติของสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ความอ่อนไหวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 1
ดอกเบี้ยลงร้อยละ 1

170.75
(170.75)

2561
283.08
(283.08)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะแสดงถึงสภาพของการดาเนินธุรกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ความอ่อนไหวของรายได้
ดอกเบี้ ย สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะน้ อ ยกว่ า ผลกระทบต่ อ รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ จ ากการวิ เ คราะห์ ข้ างต้ น
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่แสดงนี้ไม่ได้
นับรวมถึงสถานะของตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายในตลาด ซึ่งได้แสดงไว้ในส่วนของความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีราคาซื้อขายในตลาดแล้ว
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เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.37.2.3

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือทางการเงินที่สาคัญดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ (1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

25,960
25,960

42,101
2,745
203,199
248,045

1,099
1,949
22
4,927
10,113
18,110

1,099
44,050
22
7,672
239,272
292,115

40,148
227
40,375

177,617
3,500
18,717
199,834

668
105
307
1,080

218,433
3,832
307
18,717
241,289

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้ รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ (1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

25,170
25,170

51,465
2,421
204,428
258,314

1,189
1,624
6
4,573
7,611
15,003

1,189
53,089
6
6,994
237,209
298,487

56,785
746
57,531

137,830
3,026
49,717
190,573

601
101
238
11
951

195,216
3,873
238
11
49,717
249,055

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้ รายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง
225

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ แ ยกตามวั น ที่ ค รบก าหนดหรื อ วั น ที่มี ก ารก าหนดอั ตราดอกเบี้ ย ใหม่
(หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) โดยนับจากวันที่ในงบการเงินได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
1
42,100
เงินลงทุนสุทธิ
2,131
611
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
4,077
15,443
40,963
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่าธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

รวม

3
116,730

25,986

42,101
2,745
203,199

1.2468
1.6729
7.3397

4,078

59,674

41,574

116,733

25,986

248,045

4,716

89,955

82,251

695

-

177,617

1.7799

63

736

368

2,333

-

3,500

0.4409

37

-

12,000

-

6,680

18,717

2.5911

4,816

90,691

94,619

3,028

6,680

199,834
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
รายการ
เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
100
51,068
เงินลงทุนสุทธิ
1,727
506
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
2,367
16,658
42,510
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

297
188
116,404

26,489

51,465
2,421
204,428

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

1.7444
2.6722
7.2477

2,467

69,453

43,016

116,889

26,489

258,314

3,104

68,914

61,874

3,938

-

137,830

1.6413

94

547

140

2,245

-

3,026

0.3561

37

10,000

21,000

12,000

6,680

49,717

2.1992

3,235

79,461

83,014

18,183

6,680

190,573
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ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้ ) ตามที่แสดงในตาราง
ข้างต้นแสดงยอดก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3.37.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้า นสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารฯไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการ ชาระเงิ น
เมื่อครบกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้
เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารฯได้ ความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และ
หนี้สินและการสารองสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อนามาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะ
สภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงาน
บริหารเงินจะทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดการฐานะสภาพคล่องในแต่ละวัน ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ รวมถึงตามเกณฑ์ของทางการ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะติดตาม
และควบคุมการดารงฐานะสภาพคล่องของธนาคารฯให้เป็นไปตามขอบเขตที่กาหนด
นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องประกอบด้วย การบริหารจัดการโครงสร้างกระแสเงินสด
การกระจุกตัวของเงินฝาก สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึงแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในยามวิกฤติ
(Emergency Contingency Plan) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้าน สภาพคล่องได้พิจารณาถึงสภาพคล่องใน
ตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของธนาคารฯในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดการณ์ขึ้น
ในส่วนของความเสี่ ยงจากความไม่สอดคล้องกันของกระแสเงินสดจากสินทรัพย์และหนี้สินตามอายุสัญญา
(Maturity Mismatch) และระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมีอย่างเพียงพอและจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอ
การจัดหาแหล่งเงินทุนและการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนจะต้องถูกวางแผนเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้แผนฉุกเฉินสาหรับการบริหารจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้
ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ทันเวลา นอกจากเครื่องมือที่กล่าวไว้ข้างต้นธนาคารฯยังกาหนดสัดส่วน
สิน เชื่ อ ต่ อเงิ น ฝากและเงิ น กู้ ระดั บ ของสิ น ทรั พ ย์สภาพคล่อ งเพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง โดยฐานะความเสี่ ย ง
ด้านสภาพคล่องจะถูกติดตามอย่างสม่าเสมอเป็นรายวันและรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารฯมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์ของธนาคารฯและ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระบบสถาบันการเงิน ซึ่งทาให้มีปริมาณเงินไหลออกจากธนาคารฯมากกว่าปกติ
ธนาคารฯมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญจากการระดมเงินฝากเป็นหลัก โดยจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเงินทุน
จากเงินฝากยังมีอัตราการเบิกถอนเมื่อครบอายุที่ต่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะฝากเงินกับธนาคารฯต่อไป นอกจากนี้
ธนาคารฯยังมีหุ้นกู้ทั้งประเภทไม่ด้อยสิทธิและด้อยสิทธิอีกจานวนหนึ่ง สาหรับการใช้ไปของเงินทุนนั้น ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของเงินให้ สินเชื่อเป็นหลัก โดยเงินทุ น ส่ วนหนึ่งจะดารงเป็ นสิน ทรัพ ย์สภาพคล่ องเพื่อรองรั บ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ธนาคารฯมีวงเงินที่ อาจจะให้สินเชื่อภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการ
สนับสนุนสภาพคล่องยามจาเป็นสาหรับบริษัทในกลุ่ม

227

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.37.3.1 ปริมาณของหนี้สินตามระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือ

หนี้สิน

น้อยกว่า
3 เดือน
149,657

3 - 12 เดือน
94,620

มากกว่า 1 ปี
9,708

รวม
253,985
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือ

หนี้สิน

น้อยกว่า
3 เดือน
152,492

3 - 12 เดือน
83,020

มากกว่า 1 ปี
24,863

รวม
260,375

เมื่อครบกาหนดอายุสัญญา หนี้สินส่วนใหญ่ของธนาคารฯจะยังคงถูกนามาฝากใหม่ในอัตราที่สูงถึง
ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวปริมาณเงินจะต่ากว่าข้อมูลตามระยะเวลา
คงเหลือก่อนครบกาหนด ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือนส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงิน
ฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ ซึ่งเงินฝากทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีลักษณะไม่อ่อนไหวและ
ไม่มีการเคลื่อนย้ายปริมาณเงินที่รวดเร็ว
3.37.3.2 ปริมาณและองค์ประกอบสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและอัตราส่วนการวัดค่าความเสี่ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
เงินสด
1,099
1,189
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
44,050
53,089
7,466
6,784
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
52,615
61,062
รวมสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (1)
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ (1)
(1)

38,862

43,063

สินทรัพย์สภาพคล่องและความต้องการสินทรัพย์พิจารณาตามเกณฑ์ภายใน

ธนาคารฯมีนโยบายในการดารงฐานะสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดยจะต้องสูงกว่า
ความต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ภายใน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ธนาคารฯมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งคานวณเป็นรายวันอยู่ที่ 52,615 ล้านบาท และ 61,062 ล้านบาท
ตามลาดั บ สูงกว่ าความต้ องการสิ นทรัพย์สภาพคล่ องตามเกณฑ์ภายในซึ่งธนาคารฯพิ จารณาเป็ น
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รายวันที่ 38,862 ล้านบาท และ 43,063 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน รวมถึงวงเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการสภาพคล่องที่
อาจจะเกิดขึ้น
3.37.3.3 วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืม
ภาระผูกพันและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค้า
ประกัน การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

3 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

ไม่มี
กาหนด

เมื่อทวงถาม

0 - 3 เดือน

1,099

-

-

-

-

-

-

1,099

1,950
3,769
6,818

42,100
22
5,798
16,418
64,338

1,662
43,825
45,487

3
134,281
134,284

35,687
35,687

209
209

5,292
5,292

44,050
22
7,672
239,272
292,115

45,532

89,955

82,251

695

-

-

-

218,433

395
307

736
-

368
-

2,333
-

-

-

-

3,832
307

37
46,271

90,691

12,000
94,619

3,028

6,680
6,680

-

-

18,717
241,289

2
-

1
917

32
90

21
489

-

426
76

-

482
1,572
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เกิน 5 ปี

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

หนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้

0 - 3 เดือน

1,189

-

-

-

-

-

-

1,189

1,724
2,233
5,146

51,068
6
4,643
17,119
72,836

1,948
44,180
46,128

297
188
121,288
121,773

46,080
46,080

215
215

6,309
6,309

53,089
6
6,994
237,209
298,487

60,490

68,914

61,874

3,938

-

-

-

195,216

941
238
-

547
5

140
6

2,245
-

-

-

-

3,873
238
11

37
61,706

10,000
79,466

21,000
83,020

12,000
18,183

6,680
6,680

-

-

49,717
249,055

2
-

250
1,318

38
623

18
495

-

446
351

-

754
2,787

ภาระผูกพันและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค้า
ประกัน การกู้ยืม
ภาระผูกพันอื่น

3 - 12 เดือน

ไม่มี
กาหนด

เมื่อทวงถาม

รวม

สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มี
ความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯจะเปิดเผยใน
Website ของธนาคารฯภายในเดือนเมษายน 2563
3.37.4 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อค้า ดังนี้
ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement)
ธนาคารฯได้ มี ก ารท าสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย (Interest rate swap agreement) เพื่ อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ บริ หารความเสี่ ยงที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ สิ นทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่มี อั ต ราดอกเบี้ย ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
-

มูลค่ายุติธรรมขาดทุน
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
1,200

มูลค่ายุติธรรมขาดทุน
(11)

ข) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract)
ธนาคารฯได้มีการทาสัญญาแลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ (Foreign exchange contract) เพื่อเป็ น
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
917

มูลค่ายุติธรรมกาไร
22
(หน่วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา
ปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสัญญา
(Notional amount)
718
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มูลค่ายุติธรรมกาไร
6
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3.37.5

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
มูลค่าตาม
มูลค่า
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม
บัญชี
ยุติธรรม
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
1,099
1,099
1,189
1,189
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
44,050
44,050
53,089
53,089
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
22
22
6
6
เงินลงทุนสุทธิ
7,672
8,222
6,994
7,774
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 232,754 (1) 237,632
229,108 (1) 232,448
หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินรับฝาก
218,433
218,433
195,216
195,216
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3,832
3,832
3,873
3,873
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
307
307
238
238
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
11
11
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
18,717
18,801
49,717
49,697
(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกิน
จานวน 3,563 ล้านบาท และ 2,951 ล้านบาท ตามลาดับ

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินนั้น มูลค่ายุติธรรมจะถูกพิจารณาพร้อมกับค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และสาหรับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินนั้น คือ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องมือทางการเงินหลังจากการปรับลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด

232

เอกสารแนบ 9 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.38 ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

22

-

22

-

22

3
7,463
28
624

3
-

7,463
-

28
624

3
7,463
28
624

1,099
44,050
206
232,754 (1)

1,099
2,240
-

41,810
53,810

756
183,822

1,099
44,050
756
237,632

218,433
3,832
307
18,717

40,816
332
307
-

177,617
3,500
18,801

-

218,433
3,832
307
18,801

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 3,563 ล้านบาท
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารชุดสานักงาน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

6

-

6

-

6

4
6,780
39
624

4
-

6,780
-

39
624

4
6,780
39
624

11

-

11

-

11

1,189
53,089
210
229,108 (1)

1,189
2,370
-

50,323
60,035

396
990
172,413

1,189
53,089
990
232,448

195,216
3,873
238
49,717

57,386
847
238
-

137,830
3,026
49,697

-

195,216
3,873
238
49,697

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับไม่รวมสารองส่วนเกินจานวน 2,951 ล้านบาท

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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4.

เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
สาหรับปี 2561

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

(ล้านบาท)

(บาทต่อหุ้น)
3.90

(บาทต่อหุ้น)
3.90

3,594

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
สาหรับปี 2562

เงินปันผลจ่าย
ในเดือน

มกราคม 2562

3,594
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

4.45

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562

5.

จานวน
เงินปันผลจ่าย

4.45

4,101

4,101

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารฯเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
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